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DATA CENTER VERDE: IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE 

REFRIGERAÇÃO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

 

 

 

Resumo 

 

A preocupação com o meio-ambiente e a disponibilidade de informações em tempo real são 

questões que demandam considerável atenção das organizações, e as instituições de ensino 

superior (IES) não são exceção. O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo de 

definição e implantação de um sistema de refrigeração sustentável em um data center de uma 

IES, por meio de estudo de caso. Os resultados sugerem que os princípios e práticas 

preconizados pela chamada Tecnologia da Informação (TI) Verde se configuram como 

ferramentas de apoio à escolha viável, tanto em termos de redução de custos quanto 

ambientalmente, melhoram o desempenho energético do data center, além de se apresentarem 

como um exemplo para a incorporação das práticas de gestão ambiental para a IES como um 

todo. 

 

Palavras-chave: TI Verde, Sustentabilidade na IES, Data center Verde. 

 

 

Abstract 

 

Both the concern with environmental issues and information availability in real time are 

issues that have caught a great deal of attention by organizations in general, also including 

Higher Education Institution. The present work aims to analyze the process of definition and 

deployment of a sustainable cooling system in a Higher Education Institution data center, 

through a case study. The results suggest that green information technology (IT) practices and 

their principles are configured as support to the viable choice, both in terms of cost reduction 

and environmental impact, increasing the energy performance of the data center and starting 

the process of incorporation of environmental management practices in this institution. 

 

Keywords: Green IT, Sustainability at University, Green Data center. 
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1 Introdução 

 

A Tecnologia da Informação (TI) é tida como uma das principais atividades ou 

funções nas organizações atualmente. A necessidade de se dispor da informação imediata, 

com o avanço exponencial do desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente das 

chamadas tecnologias móveis, tem requerido ações contínuas objetivando a manutenção da 

integridade dos dados armazenados, garantindo a alta disponibilidade, possibilitando que 

informações sejam recuperadas o mais breve possível (Silva & Hourneaux, 2013). 

Nesse sentido, o investimento em infraestrutura que comporte, com segurança e 

disponibilidade, informações corporativas, ganhou importância significativa nos últimos anos. 

De acordo com o tamanho da empresa, são cada vez mais necessários servidores e 

equipamentos capazes de cumprir a árdua tarefa do armazenamento seguro de dados, 

permitindo a disponibilidade dos dados nas mais variáveis mídias, partindo do tráfego de 

áudio, vídeo, sistemas de informação, voz sobre IP (voip) e outros. Os equipamentos 

tecnológicos que suportam esse contingente de dados demandam alto consumo elétrico, tanto 

para suprir o funcionamento destes equipamentos quanto para o sistema de refrigeração do 

qual são dependentes (Aquim, 2013). 

Ao pensar em data center verde, infraestrutura que tem como princípio utilizar 

adequadamente seus recursos, principalmente em termos de energia elétrica, diminuindo 

gastos e agressão ao meio-ambiente (Aquim, 2013; Wanders, 2011), seu projeto de instalação 

deve ser analisado, contemporizando a melhor utilização dos recursos de TI, visando menor 

consumo de energia, consequentemente, diminuição do dano ambiental. Partindo desse 

pressuposto, a escolha do sistema de refrigeração sustentável, sistema que utiliza de forma 

inteligente o consumo elétrico, diminuindo impactos ambientais, do data center, é 

fundamental à redução de gastos e eventuais riscos à disponibilidade das informações 

armazenadas por sua estrutura (NL Agency, 2012). 

Práticas de sustentabilidade, como as preconizadas pela TI Verde, ainda são pouco 

observadas nas instituições de ensino superior (IES), local fundamental para conscientizar e 

preparar futuros formadores de opinião. As IES possuem fundamental importância no 

desenvolvimento tecnológico e preparação dos futuros profissionais, fornecendo informações 

e conhecimentos, sendo responsável pela construção de uma sociedade mais saudável e justa. 

Em virtude dessa relevância, as práticas de sustentabilidade são incorporadas em seus 

princípios, objetivando a conscientização de todos os seus níveis, a respeito de funcionários, 

alunos e professores, além de utilizadas como ferramentas de tomada de decisão sobre suas 

ações ambientais e decorrentes planejamentos, tornando-as modelos de conduta para a 

sociedade (Tauchen & Brandli, 2006). 

A IES estudada é uma das universidades públicas mais bem conceituadas no âmbito da 

pesquisa médica. A TI, atualmente, é considerada grande apoio à sua organização e 

tecnologias desenvolvidas e aplicadas. Não obstante, a universidade em questão não dispõe de 

data center adequado ao suporte a essas tecnologias, sofrendo com as frequentes falhas de 

energia elétrica ocorridas no bairro em que se localiza, ocasionando uma diminuição da 

disponibilidade de todos os serviços de TI.  

Com o intuito de garantir a disponibilidade e segurança das informações armazenadas, 

é de suma importância um projeto adequado de criação de data center sustentável, otimizando 

o consumo de energia, proporcionado por sistema de refrigeração que suporte seus 

equipamentos. Além disso, o projeto requer análise de condições ambientais adequadas, nos 

locais onde os data centers serão instalados, visando à adequação à legislação ambiental 

vigente relativa à tecnologia da informação em órgãos federais. 
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 O presente trabalho se propõe a responder a seguinte questão: “Como as tecnologias 

de refrigeração sob o conceito de data center verde podem reduzir os gastos com energia 

elétrica proporcionando o uso eficiente dos recursos de TI em uma instituição de ensino 

superior?”, visando analisar o processo de definição e implantação de um sistema de 

refrigeração sustentável em uma IES. Parte-se da premissa que a inclusão de aspectos de 

sustentabilidade permitirá uma redução dos custos incorridos nessa atividade, possibilitando 

uma melhor aplicação dos recursos públicos a ela destinados. 
 

2 Referencial Teórico 

 

2.1 A Sustentabilidade na IES 

 

De acordo com Madeira (2008), embora seja frequente a utilização dos termos 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, pouco tem sido feito, pelas organizações, 

para o cumprimento de seus objetivos e as instituições de ensino não são exceção. Para 

Tauchen (2007), o desenvolvimento da consciência ecológica deve ser estendido às 

instituições de ensino superior, pois podem ser encaradas como pequenos núcleos urbanos, 

uma vez que, em seu interior, são realizadas várias atividades, capazes de influenciar o meio-

ambiente, como a geração de resíduos, por exemplo. 

Para Tauchen e Brandli (2006), existem duas amplas correntes de pensamento 

principais em torno do desenvolvimento sustentável na IES: a questão educacional como 

prática fundamental por intermédio da formação, visando incutir em seus egressos práticas 

profissionais às questões ambientais e a implementação de sistemas de gestão ambiental em 

seus campi, tornando-a modelo e exemplo prático de gestão sustentável para a sociedade. 

Como iniciativa, no contexto da gestão ambiental, Tauchen e Brandli (2006) citam o 

projeto europeu EcoCampus, direcionado às universidades. Sua premissa é habilitar as 

instituições a identificar, validar, gerenciar e melhorar suas práticas e performances 

ambientais, alinhando-as diretamente à norma internacional de sistemas de gestão ambiental, 

ISO 14001. Vaz et al (2012) mencionam em seu trabalho que, em termos de SGA, as IES 

brasileiras concentram-se em práticas de gerenciamento de resíduos via programas externos 

de reciclagem, controles no consumo de água, energia e descartes de resíduos líquidos 

gerados em laboratórios.  

Nolasco, Tavares e Bendassolli (2006) mencionam várias universidades brasileiras 

que adotaram programas de gerenciamento de resíduos, contudo a Unicamp destaca-se devido 

a seu programa de gestão ambiental englobar outras ações, além do descarte consciente de 

resíduos laboratoriais (biológicos e radioativos), por conta de sua dimensão, em termos de 

tamanho e quantidade de pessoas que circulam em seu campus, comparável a uma cidade. 

Cabe salientar a Universidade Vale do Rio Sinos (Unisinos), no Rio Grande do Sul, como a 

primeira implantar a norma ISO 14001 no Brasil (Vaz et al., 2012). O próximo tópico 

demonstra como a tecnologia da informação pode auxiliar a criação de uma consciência 

ambiental de forma prática. 

 

2.2 TI Verde 

 

No que compete à Tecnologia da Informação (TI), esta tem se tornado um dos fatores 

estratégicos de maior complexidade em nível de implementação e mensuração dos benefícios 

associados.  Para tanto, o alinhamento estratégico deve considerar os princípios da TI 

referentes a projetos de infraestrutura e arquitetura de TI, bem como estar diretamente ligado 

ao plano estratégico da empresa (Biancolino, Maccari & Pereira, 2013). 
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 Com o intuito de garantir o bom funcionamento dessa infraestrutura de TI é 

fundamental a criação de um data center ou centro de dados, contendo os equipamentos 

necessários para o processamento (servidores), armazenamento (storages) e comunicação de 

dados (infraestrutura de rede), além de equipamentos de suporte a energia elétrica e 

climatização, proporcionando alta disponibilidade (Schulz & Silva, 2012). 

 Embora o conceito divulgado sobre TI Verde ainda esteja relacionado à redução do 

consumo de energia, de acordo com Bose e Luo (2012), a TI Verde pode ser relacionada a 

padrões ecologicamente amigáveis no que tange ao uso de recursos físicos de TI e deve ser 

orientada por quatro principais objetivos: conservar o meio-ambiente por meio da utilização 

de recursos naturais renováveis; reciclar e reutilizar os produtos de TI manufaturados; reduzir 

o gasto e a poluição por mudança de modelos de produção e consumo; e desenvolver medidas 

inovativas a fim de utilizar recursos que não causem danos à saúde das pessoas e ao meio 

ambiente. 

 Partindo do pressuposto apresentado, as práticas da TI Verde, por sua preocupação 

com o meio ambiente, envolvem aspectos tanto ambientais quanto tecnológicos, abordando 

outros fatores, além do consumo elétrico. O Quadro 1 mostra os motivos pelas quais as 

empresas começam a adotar os princípios da TI Verde, bem como suas práticas e abordagens, 

tendo em vista a preservação dos recursos naturais e a adequação às normas ambientais 

vigentes. 

 
TI Verde 

Motivos Práticas Abordagens 

● Serem consideradas exemplos 

positivos ajudando a aumentar 

a confiabilidade e a moral da 

companhia; 

● Ganharem vantagem 

competitiva por diferenciação; 

● Aumentar a eficiência e baixar 

custos operacionais; 

● Obter um ambiente limpo e 

saudável (Bose & Luo, 2012). 

 

 Processo de construção de 

computadores desde seu início 

até seu descarte; 

 Redução da impressão em 

papel; 

 Gerenciamento inteligente da 

TI; 

 Virtualização dos servidores; 

 Descarte responsável e a 

reciclagem; 

 Data centers verdes; 

 Utilização de energias 

renováveis; 

 Utilização de selos ecológicos 

em TI (Wanders, 2011). 

 

 Táticas: políticas para 

diminuição do consumo 

elétrico, sem mudança na 

estrutura de TI, como o 

desligamento dos monitores 

durante ausências, por 

exemplo; 

 Estratégicas: focaliza a 

infraestrutura de rede, 

aplicando melhorias de modo a 

utilizar a tecnologia de 

maneira mais ecológica, como 

a criação de infraestrutura 

elétrica mais eficiente; 

 Radicais: criação de parque 

tecnológico completo, visando 

à maximização de desempenho 

e diminuição do consumo 

elétrico. A abordagem radical 

engloba as práticas táticas e 

estratégicas em conjunto com 

melhorias nos sistemas de 

refrigeração, iluminação e 

alocação de equipamentos 

(Wanders, 2011). 

 

Quadro 1: TI Verde: Motivos de adoção, práticas e abordagens (adaptado de Bose & Luo, 2012; Wanders, 2011). 

 

 O próximo tópico evidencia, com base na literatura encontrada sobre o assunto, de que 

forma o conceito de data center verde pode ser utilizado para garantir a melhor utilização dos 

recursos ambientais, em se tratando de tecnologia de refrigeração. 
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2.3 Data center verde e as tecnologias de refrigeração 

 

Como mencionado no tópico anterior, o enfoque amplamente difundido sobre a 

utilização da TI Verde é concedido à diminuição do consumo de energia. Pensando nesse 

problema, atualmente existe uma grande preocupação por parte das empresas em diminuir o 

consumo elétrico (Olhar Digital, 2010). Assim posto, o data center verde abrange cinco 

pilares: virtualização; diagnóstico; gerenciamento e medição; construção e centralização. Em 

termos de otimização do uso energético, emerge a preocupação com a escolha do sistema de 

refrigeração adequado, sendo esta uma maneira inteligente de proporcionar eficiência, motivo 

pelo qual o sistema de refrigeração é, a princípio, uma das maiores fontes de consumo elétrico 

(Aquim, 2013). 

 Segundo Roscetti e Faninger (2011), o sistema de arrefecimento pode ser responsável 

por 50% do consumo elétrico de um data center, devendo ser projetado e operado, em maior 

eficiência possível, em condições climatéricas (temperatura e umidade) proporcionadas. Além 

desses ajustes, a otimização do fluxo de ar (corredor quente ou corredor frio, por exemplo) é 

fundamental para prover elevada eficiência. A estrutura do data center, cujas temperaturas 

internas sejam mais elevadas, exige fluxo de ar otimizado para evitar pontos quentes. 

 Outra estratégia de arrefecimento remete ao uso de refrigeradores de água que 

possuem maior eficiência termodinâmica, como o resfriamento adiabático ou evaporativo (NL 

Agency, 2012). O resfriamento evaporativo é um método de refrigeração amigável 

ambientalmente e eficientemente energético, pois utiliza água como fluído de trabalho, via 

fenômenos naturais. Consiste no uso da evaporação da água, passando por um fluxo de ar, 

reduzindo a temperatura, sendo mais eficiente quando as temperaturas do ambiente a ser 

refrigerado forem mais elevadas. Além do menor consumo de energia, traz como benefícios, 

em regiões mais secas, a umidificação do ar e a não emissão de gases Clorofluorcarbono 

(CFC) ou Hidrofluorcarbono (HFC), não acarretando danos ao meio-ambiente. Por diminuir o 

consumo energético, reduz a demanda da potência de pico e a emissão de gás carbônico (CO2) 

em plantas termoelétricas (Camargo, 2003).  
Assim sendo, o sistema de refrigeração sustentável é aquele que combina, 

inteligentemente, soluções tecnológicas, visando à diminuição do custo energético e a 

diminuição, ou eliminação, da emissão de gás carbônico (CO2) ao meio-ambiente (NL 

Agency, 2012). Conforme exposto, o mercado de desenvolvimento de projetos de data center 

ocupa-se cada vez mais com a otimização do uso dos recursos ambientais por dois motivos: 

pela sustentabilidade e pela diminuição de custos (Olhar Digital, 2010). 

 

3 Metodologia 

 

O estudo de caso é apenas uma das várias maneiras de se realizar pesquisa em estudos 

sociais, destinado a conduzir a soluções de questões do tipo "como" e "por quê” (Yin, 2010). 

Devido ao presente trabalho buscar responder a questão "Como as tecnologias de refrigeração 

sob o conceito de data center verde podem reduzir os gastos com energia elétrica 

proporcionando o uso eficiente dos recursos de TI na instituição de ensino superior (IES)?", 

focalizando em acontecimentos contemporâneos, sobre os quais não se exige o controle sobre 

eventos comportamentais, a estratégia de pesquisa mais adequada é o estudo de caso (Yin, 

2010). 

 Partindo desse princípio, a abordagem a ser utilizada nesta pesquisa possui caráter 

qualitativa, em cuja primeira instância serão realizadas entrevistas não estruturadas. Segundo 

Martins e Teóphilo (2009), na técnica de entrevista não estruturada, o entrevistador busca 
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obter as informações por intermédio de conversação livre, com pouca atenção a roteiro pré-

estabelecido. De acordo com Biancolino et al (2012), o relato técnico reflete determinada 

experiência organizacional, sem se abster do rigor científico e  metodológico. No presente 

relato foram ouvidos o diretor do departamento de tecnologia da informação da IES objeto de 

estudo, seu setor de aquisições e o representante do departamento de gestão ambiental. O 

diretor do departamento de tecnologia da informação contribuiu com sua visão estratégica 

acerca das práticas da TI Verde e suas diversas aplicações, demonstrando como a escolha das 

soluções apresentadas está alinhadas a essas práticas, apresentando também a prospecção de 

futuro da TI Verde na universidade. O setor de aquisições de TI compartilhou as experiências 

obtidas durante a pesquisa das opções mais adequadas, incluindo o histórico das visitas a 

outras IES federais que adotaram tecnologias de refrigeração semelhantes e, principalmente, a 

fundamentação técnica necessária à escolha do sistema de refrigeração ambientalmente 

amigável e mais eficiente energeticamente. 

 O setor de gestão ambiental mostrou, sob seu ponto de vista, a importância do 

comportamento ambientalmente responsável e a forma como este deve estar alinhado a TI, 

além de expor seus projetos de conscientização sobre boas práticas de consumo de energia 

(como desligar os monitores durante ausências, por exemplo) e descarte de materiais 

tecnológicos. 

Todos os envolvidos nas entrevistas forneceram tanto acesso quanto material que 

viriam a ser utilizados na pesquisa documental secundária, considerando, também, 

especificações técnicas recuperadas via web, por meio de outras IES federais, as quais 

utilizam soluções semelhantes, e consultores, bem como legislações que regem a aquisição 

tanto no âmbito geral da administração pública quanto no concernente à TI, além de normas 

ambientais referentes ao mesmo tipo de aquisição. De acordo com o levantamento realizado, a 

análise dos resultados obtidos é apresentada, fornecendo maior fundamentação à escolha da 

solução adequada, dentro dos limites de aquisição impostos pela legislação em termos de 

administração pública federal. 

 

4 Resultados Obtidos 

 

4.1 Contexto 

 

Segundo o Ministério da Educação (2014), as instituições de ensino superior podem 

ser classificadas tanto por sua organização acadêmica (universidades, centros universitários e 

faculdades), quanto por sua categoria administrativa, sendo públicas, quando vinculadas aos 

governos federal, estadual ou municipal, ou privadas. A IES estudada é uma universidade 

pública federal, possuindo em curso, considerando o ano base de 2014, cerca de 10.000 

alunos de graduação, 3.000 de pós-graduação stricto sensu e, aproximadamente 10.000 alunos 

de especialização e aperfeiçoamento, distribuídos nas modalidades de curso presencial e à 

distância, este último comportando a maioria desses alunos. Conta, atualmente, com cinco 

campi, dois campi de extensão universitária e um hospital universitário, o qual atende 

pacientes das redes privada e pública de saúde.  

Contempla, atualmente, dois data centers principais: um localizado no prédio de um 

departamento de pesquisa e outro localizado no prédio de seu hospital universitário. Em 

virtude dos problemas relacionados à estrutura elétrica do bairro onde se encontram situados, 

o departamento de tecnologia da informação da instituição pretende expandi-los da seguinte 

forma: um localizado em seu campus de tecnologia, distante aproximadamente 97 km dos 

data centers principais; um em seu campus de medicina e enfermagem, localizado nas 

proximidades dos dois principais. 
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Os novos data centers deverão ser modulares ou do tipo container, o qual ocupa 

menos espaço que um data center convencional, consumindo 77% menos de energia elétrica, 

sendo customizável e de rápida entrega, indicado para expansão do espaço do data center sem 

mudanças prediais e companhias que necessitem de uma solução móvel e temporária, como 

setor público e indústrias de mineração, petróleo e construção civil (IBM, 2011).  

 No entanto, a IES objeto deste estudo se configura como órgão público federal, cujas 

aquisições são regidas por leis específicas. Para atender à legislação vigente, os princípios e 

práticas apresentados anteriormente sobre TI Verde surgem como peças chave no processo de 

planejamento e aquisição de recursos de TI. Partindo dessa premissa, segundo o Tribunal de 

Contas da União (2012), as aquisições devem considerar estimativas de valores visando 

apoiar a análise de viabilidade da contratação, almejando a melhor relação de custo-benefício 

da solução adquirida. Em virtude dessa situação, a IES federal analisada avaliou as soluções 

de refrigeração para seus data centers, dentro dos princípios e práticas preconizados pela TI 

Verde, conforme evidenciado no próximo tópico. 

 

4.2 Análise dos Resultados 

 

 Várias soluções foram analisadas, contudo as apresentadas no quadro 2 foram 

selecionadas como candidatas, pois, além de serem modulares, encontram-se instaladas em 

outras IES federais, as quais compartilharam as suas experiências, corroborando a escolha das 

soluções apresentadas. 

 
Solução de Refrigeração Ice Cube Air IDS 1000 Series 

Fabricante SGI HUAWEI TECHNOLOGIES 

Características  Utiliza o método de 

refrigeração adiabático ou por 

evaporação; 

 Em alguns clientes reduziu o 

gasto energético em cerca de 
50%; 

 Possui sistema inteligente de 

consumo de água, sem a 

necessidade de eliminação de 

resíduos químicos; 

 Configurações típicas: 

temperatura mínima 15º C, 

máxima 32ºC, humidade 

relativa mínima de 20 % e 

máxima de 80%. Á 
temperatura ambiente de 22ºC 

a taxa de mudança de 

temperatura é menor que 

5ºC/h e taxa de mudança de 
humidade relativa de 5% por 

hora, sem condensação.   

 Para 4 Racks @ 35KW cada, 

140KW de TI, PUE entre 1,02 

a 1,06, Consumo total de 148 
KW (SGI, 2010). 

 Utiliza a otimização por fluxo 

de ar (corredor quente/frio); 

 Aumento de 80% a 90% na 

economia de energia, 

prometido pelo fabricante; 

 Sistema de ar-condicionado 

inteligente, também 

denominado de ar-

condicionado de precisão 

(acionado somente quando 
necessário); 

 PUE entre 1,25 e 1,4; 

 Configurações: unidade 

interna de 5ºC a 45ºC, unidade 

externa de -33ºC a 45ºC, 

Humidade de 5% a 95%;  

 Total máximo de consumo por 

cabine 30KW a 10KW, 

podendo variar de 8 a 18 

cabines (Huawei, 2011). 

Investimento Aproximadamente R$ 

3.800.000,00 

Aproximadamente R$ 

1.800.000,00 

Quadro 2: Comparativo entre as soluções de refrigeração selecionadas pela IES. 

 A fim de realizar uma comparação efetiva entre as opções mais eficientes 

energeticamente, utilizou-se o indicador PUE (Power Usage Effectiveness). Este indicador 

mostra a relação entre energia utilizada por equipamentos de TI e outros facilitadores, como 
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os sistemas de refrigeração (Wang & Khan, 2013). Para análise desse fator, quanto mais 

próximo o indicador estiver do valor 1,0, mais eficiente é a solução, embora seja praticamente 

impossível atingir esse valor. Em termos de garantia da confiabilidade do PUE, deve ser 

divulgado em conjunto com o consumo total de energia e o tipo de equipamento a ser 

utilizado (Cipoli, 2012). 

Ambas as soluções apresentadas no Quadro 2 foram atrativas à IES analisada, 

contudo, em termos de vantagens sustentáveis, como eficiência energética e menor agressão 

ao meio-ambiente, o Ice Cube Air se configura como a mais adequada. No entanto, em termos 

de valores, encontra-se em desvantagem com a solução da Huawei, cujo investimento na 

aquisição será menor. Outras soluções de igual relevância foram consideradas pela IES, 

porém acabaram rejeitadas devido ao seu alto investimento, inviabilizando sua participação 

no processo de aquisição, consequentemente, sua contratação. 

 

5 Conclusão 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar o processo de definição e implantação de um 

sistema de refrigeração em determinada IES de caráter público, no caso, federal. Entretanto, 

além de todo o processo e quesitos necessários a realizar a escolha da melhor solução, outros 

aspectos de fundamental importância, concernentes à sustentabilidade nas IES e às práticas de 

TI Verde foram encontrados. 

 No que tange à sustentabilidade, de acordo com Tauchen (2007), as IES possuem o 

papel de formadoras de cidadãos conscientes ambientalmente; porém na prática, pouco tem 

sido realizado na área de gestão ambiental. A instituição estudada no presente relato é 

consciente da necessidade de ampliação de suas ações em sustentabilidade, mas se encontra 

no início de seu trabalho.  

Diante desse cenário, a adoção das práticas e princípios preconizados pela TI Verde 

possuem grande importância em vários aspectos. Relativo ao processo de aquisições, em IES 

federais principalmente, garantem a adequação tanto às normas ambientais quanto à aquisição 

de TI sustentável, regida por legislação específica, garantindo uma melhor aplicação dos 

recursos públicos e proporcionando economia, princípio básico da administração pública. 

Muito embora a legislação favoreça a adoção das práticas no âmbito das aquisições, também 

as dificulta, devido à prática do menor preço, premissa da lei 8.666/93, limitando a escolha de 

possíveis tecnologias mais eficientes.  

Sob o aspecto da gestão ambiental, a preocupação com questões associadas à 

eficiência energética, como as mencionadas por este trabalho, pode ser encarada de forma 

benéfica, desde os quesitos de melhor aplicabilidade dos recursos púbicos relacionados com 

deficiências estruturais, se configurando como alternativa para lidar com essas questões. 

 O presente relato limitou-se às tecnologias de refrigeração de natureza sustentável. 

Comercialmente, existe uma variedade de soluções, e a seleção de candidatas entre as diversas 

opções não é uma tarefa trivial. Sem a troca de experiências com outras instituições de ensino, 

que adotaram previamente soluções de refrigeração verdes, com problemáticas semelhantes, a 

escolha confiável não seria possível. Poucos trabalhos de relevância abordando o tema são 

encontrados, sendo os mais expressivos pertencentes à área de engenharia, cujos aspectos 

econômicos são pouco explorados. Em caráter de pesquisa, a TI Verde apresenta várias 

oportunidades em diversos pontos, como sua aplicação em instituições de ensino superior, em 

decorrência do papel que desempenham na sociedade. Considerando a sustentabilidade em 

instituições de ensino, em um aspecto geral, as maiores partes dos trabalhos encontrados se 

relacionam com instituições estrangeiras ou públicas. Pouco tem sido mencionado sobre as 

instituições de ensino de caráter privado. 
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Esses achados vão ao encontro do relatado por Tauchen e Brandli (2006), no qual os 

autores citam fundamentalmente o papel da IES como exemplo e modelo de utilização das 

práticas de sustentabilidade socioambiental.  
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