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RESUMO 

 

O aprimoramento do uso de energia elétrica, entendido como um aumento de eficiência 

energética, é tema que constantemente entra em pauta, visando atender a demanda criada para 

este segmento de mercado. Neste trabalho serão apresentados conceitos e ponderações sobre a 

eficiência energética em sistemas de informação e sua potencial capacidade em reduzir o 

consumo energético na área, de forma mais específica, focada em um sistema de 

gerenciamento de fila. Os resultados obtidos permitem demonstrar que o consumo final de 

energia apresentou redução de 88,48% no servidor e 38,9% no módulo emissor de senha. 

Concluindo, teremos a demonstração de que o aumento da eficiência energética do setor de 

Tecnologia da Informação (TI), especificamente neste caso do gerenciamento de fila, constitui 

uma necessidade devido ao grande número de usuários destes sistemas. 

 

Palavras-chave: Eficiência energética, Conservação de energia, Tecnologia da Informação, TI 

Verde.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A busca atual de um modelo de desenvolvimento sustentável traz um interesse 

especial pela área de estudo da eficiência energética, área esta que tem o objetivo de diminuir 

o consumo de energia, mas de maneira que obtenha os mesmos resultados. Este caminho 

permite que a energia produzida seja utilizada de maneira que vise a sustentabilidade, 

evitando o aumento desnecessário da matriz energética e seu consequente impacto ambiental. 

A proposta deste artigo consiste em analisar os conceitos básicos de eficiência 

energética dentro da área de sistemas de informação, com foco em um sistema de 

gerenciamento de fila utilizado para gerenciar o atendimento ao público em locais como 

bancos, agencias da previdência social e cartórios. Neste artigo será analisado o sistema de 
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gerenciamento de fila implantado no 1° Tabelionato de Notas, Protesto e Ofício do registro de 

Imóveis de Araranguá. 

Sistema de Gerenciamento de Fila (SGF) é o conjunto de equipamentos, hardware, 

sistema operacional e softwares que realizam a operação de emitir senhas, dar prioridade 

quando necessário, realizar a chamada da senha em painéis e fornecer relatórios.  

Os objetivos aos quais este trabalho almeja, são: propor um SGF baseado nas 

premissas sobre eficiência energética, implementar este sistema, testar a sua capacidade de 

realizar as tarefas necessárias, analisar os dados de consumo obtidos e, ao final, comparar os 

resultados entre o sistema proposto e os resultados do sistema original. Para tanto, serão 

apresentados estudos teóricos sobre eficiência energética, conservação de energia e seus 

indicadores de desempenho. No campo da TI, serão abordados o desempenho computacional, 

além de eficiência energética em equipamentos e TI Verde. Também será apresentada a 

comparação entre a eficiência do sistema atual e o desenvolvido neste trabalho. 

A expectativa é que o presente trabalho possa analisar adaptações de hardware, 

sistema operacional e software, tendo como objetivo final a análise do consumo de energia 

destes equipamentos, esperando-se obter o mesmo resultado que o sistema atual, de maneira 

mais eficiente e com vistas para um maior conhecimento na grande área de eficiência 

energética aplicada à área de sistemas de informação.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Os principais pontos teóricos, relacionados ao tema da presente pesquisa, estão 

descritos a seguir. 

 

2.1 Eficiência energética e conservação de energia 

 

A eficiência energética consiste na área em que se estuda ações para se obter o melhor 

desempenho na produção de um bem ou serviço, com o menor gasto energético. Geralmente a 

tendência de pensar em conservação de energia ocorre somente nos momentos de sua 

escassez. Escassez esta que pode ser originada por um aumento de demanda ou uma retração 

na oferta. Segundo os argumentos da economia moderna, as variações na oferta e procura 

reflete em variações no preço, originando elevação nos gastos financeiros com energia (REIS; 

FADIGAS; CARVALHO, 2005). 
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Uma definição para eficiência energética é proposta por Brasil (2010) onde é 

apresentada como sendo a diferença entre o consumo final de energia entre equipamentos 

capazes de produzir determinado bem ou serviço. 

Já a definição de conservação de energia é dada por Brasil (2012) onde declara que a 

conservação de energia consiste na economia do consumo de energia, por consequência da 

adoção de novas tecnologias ou mudança de padrão de consumo. Esta conservação está 

diretamente relacionada com a quantidade de energia economizada por um equipamento 

comparada com outro que executa idêntica tarefa. A eficiência energética, de acordo com 

Reis, Fadigas e Carvalho (2005) pode ser incentivada pelas leis de mercado.  

O consumidor poderá, através da conservação de energia, obter considerável economia 

monetária. Há uma série de medidas que podem ser tomadas para obter-se uma redução no 

consumo de energia como, por exemplo, a modernização de equipamentos, gerenciamento no 

tempo de uso, processos e reuso (REIS; FADIGAS; CARVALHO, 2005). A conservação de 

energia pretendida será pela adoção de novas tecnologias com maior eficiência. 

Apesar da vasta gama de conhecimento sobre as formas de estimular o uso racional de 

energia, muitas barreiras ainda existem, impedindo o avanço dos níveis de eficiência 

energética. Estas barreiras são de ordem técnica e econômica, barreiras relacionadas aos 

produtores, distribuidores, fabricantes e consumidores e barreiras sociais, políticas e 

institucionais (ROMÉRO; REIS, 2012). 

 

2.2 Indicadores de eficiência energética 

 

Para se efetuar analises quantitativas, faz-se necessária a utilização de indicadores e, 

tratando-se de eficiência energética, os indicadores podem ser divididos em três tipos: i) 

termodinâmicos: consistem na comparação entre o uso ideal de energia, baseado na 

termodinâmica, e o uso real de energia; ii) físico-termodinâmicos: comparação entre a 

quantidade de energia requerida em unidades termodinâmicas e a quantidade da saída 

(produto) expressa em unidades físicas; iii) econômicos-termodinâmicos: comparação entre a 

quantidade de energia requerida em unidades termodinâmicas e o valor monetário da saída 

(produto), este expresso em unidades econômicas: iv) econômicos: relaciona-se tanto a 

energia requerida como aos produtos em valores monetários (PÓVOA, 2014).  
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2.3 Desempenho computacional 

 

Referente ao desempenho computacional, Raybko (2012) argumenta que ainda hoje, 

encontra-se uma lacuna na definição do desempenho de um computador e de como esta 

medida pode ser estimada. A definição de desempenho do computador depende do tipo de 

instruções e programas que este é usado para resolver. Por exemplo, um computador com 

configuração C1 pode ser um servidor e outro computador de mesma configuração C1 pode 

ser usado para a resolução de equações diferenciais. Certamente, o desempenho do 

computador, depende das tarefas a serem executadas. 

 

2.4 Eficiência energética em computação 

 

Eficiência energética em computação, área da computação conhecida como TI Verde 

ou em inglês Green Computing, dedica-se ao desenvolvimento de soluções tecnológicas de 

baixo consumo energético e é crucial no desenvolvimento de sistemas de grande capacidade 

(MÓR et al., 2010). O paralelismo, que significa processamento em paralelo nos diversos 

núcleos, e a dissipação passiva, conceitos da TI Verde, estão dentre as características 

almejadas nos equipamentos do sistema proposto. 

O papel que a computação paralela exerce, no contexto de eficiência energética, é 

importante de ser notado, pois utiliza melhor os recursos computacionais, aumentando o 

desempenho das aplicações. Um ponto importante a ser destacado na computação paralela é 

sua atuação sobre o consumo de potência, significando que, quando não está utilizando um 

recurso, a máquina desliga temporariamente o hardware ocioso a fim de conservar energia 

(MÓR et al., 2010). 

Ainda sobre as melhorias da eficiência, Veras (2009) expõe que existem duas 

abordagens para auxiliar estas melhorias. A primeira é a melhoria da estrutura de apoio, que 

pode ser entendido como o sistema de refrigeração e nobreaks. A segunda está relacionada à 

eficácia no nível da carga de TI. Dentro do conjunto de medidas a serem consideradas, estará 

a troca de hardwares obsoletos e a escolha de um sistema operacional e software de aplicação 

que possibilitem uma menor carga de TI. 
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2.5 Eficiência energética em equipamentos de TI 

 

O computador é um equipamento eletrônico de uso nos setores residencial, comercial 

e industrial e que, portanto, tem um papel a desempenhar quanto à conservação de energia. 

Mesmo que um equipamento seja eficiente energeticamente, se mal dimensionado e/ou sua 

utilização não se der de forma adequada, acarretará em ineficiências e desperdício de energia 

(SÁ, 2010). 

A TI verde é um conjunto de práticas que visam tornar o uso da computação mais 

social e ambientalmente responsável, buscando sanar a necessidade constante de aumento da 

eficiência e redução de gastos com insumos, sem abrir mão da produtividade. Desta forma a 

TI verde atua no intuito de reduzir os gastos com energia elétrica oriundos da refrigeração de 

computadores e descarte de máquinas, além de incentivar a adoção de tecnologias limpas. Um 

exemplo destas tecnologias limpas seria um software de gerenciamento de energia em 

computadores (REIS, 2009). 

Outro fator importante é a taxa de conversão de calor. Segundo Marin (2011), 

aproximadamente toda energia elétrica consumida por equipamentos de TI, é convertida em 

calor que precisa ser retirado do ambiente. Este calor, por elevar a carga nos sistemas de 

refrigeração existentes, aumenta o consumo de energia. 

Os sistemas de refrigeração exercem um papel fundamental para o funcionamento 

adequado dos equipamentos de TI, e um sistema de resfriamento deve estar programado 

adequadamente. A temperatura de entrada de ar nos equipamentos deve ser entre 20 e 27 °C 

(VERAS, 2009). 

Nos sistemas de condicionamento de ar, a adoção de certas medidas também pode ter 

influencia positiva na busca pela eficiência energética. Entre as medidas a serem observadas 

está o adequamento dos softwares de gerenciamento de TI (PÓVOA, 2014). 

Em 2012 o Programa de Análise de Produtos, coordenado pela Diretoria da Qualidade 

do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), publicou um 

relatório sobre análise de fontes de alimentação para desktop. O resultado apresentou  uma 

reprovação das fontes em 72,72% das amostras, no teste referente ao fator de potência, 

obtendo resultados de 0,42 (BRASIL, 2012). Este relatório cita, como justificativa, dados da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), em sua pesquisa anual do uso de TI, que atualizados, 

apontam um total de 166 milhões de computadores em uso no Brasil, inclusos notebooks e 

tablets (FGV, 2016)  
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3 METODOLOGIA 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar os equipamentos utilizados no sistema atual de 

gerenciamento de fila, os protótipos e equipamentos utilizados na construção do sistema 

proposto e o desenvolvimento prático do trabalho. Esta apresentação se dará por meio da 

descrição do sistema atual e do sistema do protótipo, de como os equipamentos se conectam 

como também seu funcionamento. Após, será descrita a coleta dos dados de consumo do 

sistema atual e do sistema proposto. A coleta será feita em regime de trabalho usual dos 

sistemas de gerenciamento de fila do 1° Tabelionato de Notas, Protesto e Ofício do registro de 

Imóveis de Araranguá. 

 

3.1 Sistema atual 

 

O sistema utilizado atualmente consiste em três módulos, cada um executando parte da 

tarefa do SGF, que são: Módulo do Servidor, Módulo Emissor de Senha e o Módulo do 

Painel, ilustrados na Figura 1.  

 

 

Figura 1 – Módulo do Servidor, Módulo do Painel e Módulo Emissor de Senha. Fonte: do autor 

 

O Módulo do Servidor armazena e gerencia o banco de dados e possui uma arquitetura 

baseada em um processador Intel I3-350, fonte padrão Advanced Technology Extended 

(ATX), sistema operacional e softwares proprietários. Os demais componentes do sistema 
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deste servidor encontram-se compartilhados em uma Central de Processamento de Dados 

(CPD). A Figura 2 ilustra o CPD do cartório, com o servidor do SGF. 

 

 

Figura 2 – Servidor ao fundo, à esquerda periféricos compartilhados. Fonte: do autor. 

 

O Módulo Emissor de Senhas, onde é executada a tarefa de emissão da senha ao 

usuário, é composto por um nobreak de 600 VA, ligado a uma bateria chumbo-ácido de 40 

Ah e 12 V corrente continua (cc) e um computador dedicado, baseado em um processador 

Intel I3-350, com uma fonte ATX, sistema operacional e softwares proprietários, um monitor 

touch screen e uma impressora térmica, ilustrados na Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Módulo emissor de senha. Fonte: do autor. 
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A Figura 4 apresenta o esquema de ligação elétrica atual do módulo emissor de senha. 

 

 

Figura 4 – Configuração atual do Módulo Emissor de Senha. Fonte: do autor. 

 

O Módulo do Painel realiza a exibição da senha, chamada pelo atendente, orientando o 

usuário ao guichê de atendimento. Este módulo é composto por um computador dedicado, 

baseado na arquitetura do processador Intel Celeron, com encapsulamento padrão Intel NUC, 

e de uma TV de plasma de 52”. O nobreak deste módulo é compartilhado com outros 

equipamentos da rede. A Figura 5 apresenta à direita o painel duplo, instalado no tabelionato, 

e à esquerda o painel simples, instalado no registro de imóveis do cartório. 

 

  

Figura 5 – Módulo do Painel. Fonte: do autor. 
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3.2 Protótipos 

 

Os protótipos foram desenvolvidos de acordo com as características individuais de 

cada um dos módulos do SGF. O desempenho de cada protótipo, ao executar as tarefas do 

SGF, foi comparado com o desempenho do sistema atual. Os protótipos que obtiveram, no 

mínimo, o mesmo desempenho que o modelo atual foram considerados viáveis para os testes 

de consumo de energia. Seguindo este critério foram avaliados o consumo de três protótipos, 

um no módulo servidor e dois no módulo emissor de senha, descritos a seguir. 

No módulo do servidor, a proposta foi a troca do hardware e software proprietário do 

computador dedicado por um computador dedicado baseado no Raspberry PI 2 e software 

livre. Os demais componentes não foram considerados, pois encontram-se compartilhados 

dentro do CPD. O computador dedicado Raspberry PI 2, em conjunto com o Ubuntu Mate 

versão 15.10 e o software de gerenciamento de fila obteve resultados de desempenho idêntico 

ao computador dedicado atual. Como este é o computador dedicado de menor consumo de 

energia, entre os propostos, não foram realizados testes com outros computadores dedicados. 

Portanto, neste módulo, será avaliado o consumo, individualmente, do computador dedicado 

na função de servidor. Esta proposta será definida como Raspberry PI 2. 

No módulo emissor de senha será analisada uma primeira proposta, que consiste na 

troca da placa mãe e processador, substituindo o Pentium I3-350 atual por um Celeron J1800 

com dissipação passiva, mantendo os demais componentes de hardware e software. Esta 

proposta será definida como Celeron J1800. Em uma segunda proposta, será analisada a troca 

do nobreak, computador dedicado e software proprietário. Devido à maior complexidade 

desta proposta, seus componentes estão descritos na subseção 3.3 e será definida como NUC 

INTEL 2830, em referência ao computador dedicado utilizado. Esta proposta representa o 

modelo de um computador desktop.  

Já no módulo do painel foi considerada somente a troca do hardware do computador 

dedicado e seus softwares. A TV de 52” não foi considerada devido aos custos, barreira 

econômica, e os demais componentes encontram-se compartilhados. Neste módulo, quando 

em testes, os computadores dedicados baseados no Raspberry PI 2 e PI 3 não apresentaram 

capacidade computacional para executar a tarefa. O computador dedicado usado atualmente é 

da mesma categoria de consumo que o computador dedicado NUC INTEL 2830. O único 

computador dedicado testado com desempenho e capacidade de executar a tarefa e o nobreak 

utilizado no módulo do painel é compartilhado com o Hub da rede geral do cartório, portanto 

o consumo deste módulo não será avaliado. 
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3.3 Descrição dos protótipos  

 

Esta subseção tem por objetivo apresentar os componentes e descrever o esquema de 

ligação dos protótipos avaliados.  

No módulo do servidor, o equipamento proposto é o computador dedicado Raspberry 

Pi 2 Model B, ilustrado na Figura 6 e fabricado pela Rasperberry Pi Foundation, uma 

fundação educacional sem fins lucrativos do Reino Unido. Dentre suas principais 

características pode-se destacar: i) Processador Quad-core ARM Cortex-A7 com 900 MHz da 

Broadcom, ii) Memória RAM DE 1 GB, iii) Consumo de energia aproximado de 10 W 

(RASPERBERRY PI FOUNDATION, 2015). 

 

 

Figura 6 – Raspberry PI 2 em comparação de tamanho com um mouse e ao lado em case com dissipação 

ativa. Fonte: autor. 

No módulo do emissor de senha, a primeira proposta, baseada na troca da placa mãe, 

utiliza a placa mãe com processador Intel celerom J1800, ilustrada na Figura 7. 

 

 

Figura 7 – Placa mãe com Intel Celeron J1800. Fonte: fabricante. 

 

A segunda proposta para o módulo emissor de senha considerou a troca de 

equipamentos, apresentando os seguintes componentes: 
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 Fonte chaveada de 110/220 V, 30 A, ligada à rede de energia local em 220 

VCA, regulada para fornecer em sua saída 13,9 VCC. A fonte é de fabricante 

desconhecido, de origem chinesa, com entrada de 88-132 VCA/180-264 VCA, 

selecionada por switch com frequência de entrada de 47 a 63 Hz e saída 

regulável de 0 V a 15 VCC fornecendo, segundo especificações do fabricante, 

30 A em 12 V. Seu consumo a vazio é de 8 W. 

 Controlador de carga, que deve gerenciar a carga e descarga de uma bateria, 

mantendo entre os limites estabelecidos pelo fabricante desta bateria. O 

controlador utilizado neste protótipo é o CMTP02 Genérico, fabricado pela 

UEIUA - Guangzhou UEIUA Electronics. Trata-se de um controlador de carga 

projetado para uso em sistema solar de pequeno porte, até 30 A. O controle da 

tensão ocorre por meio da utilização da tecnologia de controle da Modulação 

por Largura de Pulso, (em inglês, Pulse Width Modulation, PWM). Esta 

tecnologia, de acordo com BORGONOVO (2005), tem por principio 

“controlar as correntes sobre os indutores de entrada e consequentemente as 

correntes drenadas da rede”. Desta forma, por controlar a corrente, controla-se 

também o fluxo de energia, possibilitando a regulação de tensão de saída.  

 Bateria chumbo-ácido, responsável pelo acúmulo de carga proveniente da 

fonte, tendo como função manter o sistema ligado em caso de falta de energia  

elétrica. Durante o projeto e testes de desempenho, foram utilizadas baterias 

automotivas de 12 VCC e 40 Ampère hora (Ah), presentes no sistema atual. 

As tensões de alimentação dos equipamentos do sistema necessitam de valores 

diferentes dos fornecidos na saída do controlador de carga que, nos ciclos de carga pode 

chegar a 13,9 V e nos ciclos de descarga a 11,5 V, tornando-se necessária a utilização de 

conversores de tensão que propiciem um controle na saída, mantendo esta saída com tensão 

fixa. No projeto serão utilizados dois tipos de conversores CC/CC, um para elevar a tensão 

Step Up e outro para baixar a tensão Step Down.  

 Módulo Step Up CC/CC regulável: de fabricante desconhecido. O circuito 

integrado (CI) do conversor utilizado é o UC3843, fabricado pela Texas 

Instruments. Dentre suas principais características pode-se destacar: İ) 

conversão DC/DC off-line otimizada, İİ) compensação automática de 

alimentação, İİİ) eficiência típica de 97% (TEXAS INSTRUMENT, 2007).  
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 Módulo Step Down CC/CC regulável: equipamento de fabricante 

desconhecido. Dentre suas principais características, pode-se destacar: i) tensão 

de entrada de 4,5 VCC – 30 VCC, ii) compensação automática de alimentação, 

iii) eficiência entre 81% e 94%.  

 Módulo regulador de voltagem com saída em 12 VCC, cujo objetivo é 

estabilizar a tensão em 12 VCC, devido a características da alimentação do 

computador dedicado padrão NUC INTEL 2830. O autor propôs usar um 

circuito back to back entre um conversor Step-up, regulado para fornecer 

tensão na saída de 16 V, com entrada entre os limites fornecidos pelo 

controlador de carga, e um conversor Step-down regulado para fornecer 12 V, 

em sua saída, a partir dos 16 V em sua entrada.  

 Computador dedicado NUC INTEL 2830, com processador Intel Celeron 

N2830, fabricado pela Intel com litografia 22nm, tamanho máximo de memória 

de 8 GigaByte e voltagem de alimentação de 12 VCC (INTEL, 2005). É o 

equipamento computacional responsável por executar o sistema operacional e 

o software de gerenciamento escolhido, processando suas tarefas e gerenciando 

os periféricos utilizados. Este computador dedicado encontra-se ilustrado na 

Figura 8. 

 

 

Figura 8 – Computador dedicado NUC INTEL 2830. Fonte: fabricante. 

 O monitor utilizado neste projeto é um monitor touch screen, responsável não 

somente pela apresentação da informação como também é empregado como 

dispositivo de entrada por conta de sua funcionalidade touch screen. O monitor 

é fabricado pela Elo Touch e seu modelo é o 1515, com consumo de energia 

13W (ELO TOUCH SOLUTIONS, 2015). Este monitor encontra-se presente 

no modelo atual e possui entrada de 12 VCC. 

http://ark.intel.com/pt-BR/products/81071/Intel-Celeron-Processor-N2830-1M-Cache-up-to-2_41-GHz
http://ark.intel.com/pt-BR/products/81071/Intel-Celeron-Processor-N2830-1M-Cache-up-to-2_41-GHz


13 

 

 Impressora térmica utilizada no projeto foi a TM-T20II POS Receipt Printer, 

fabricada pela EPSON (EPSON AMERICA, 2014). A alteração efetuada nesta 

impressora foi a retirada da fonte interna. 

A Figura 9 apresenta o esquema de ligação elétrica do protótipo do módulo emissor de 

senha, com os componentes descritos previamente. 

 

 

Figura 9 – Esquema elétrico do Protótipo do emissor de senha. Fonte: do autor. 

 

A Figura 10 apresenta o protótipo do módulo emissor de senha durante os testes 

realizados. 

 

Figura 10 – Protótipo do emissor de senha baseado no NUC INTEL 2830. Fonte: do autor. 
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3.4 Sistema operacional  

 

Para obter um sistema funcional compatível com as necessidades deste projeto, 

durante a montagem do protótipo foram utilizados os sistemas operacionais descritos a seguir.  

 No módulo do servidor foi utilizado o Ubuntu Mate versão 15.10, sistema 

operacional desenvolvido pela Ubuntu que é uma empresa da Canonical. 

Dentre suas principais características pode-se destacar: i) suporte a arquitetura 

de hardware do Raspberry Pi 2 e do NUC INTEL 2830, ii) Kernel Linux 3.19.  

 No módulo emissor de senha a primeira proposta manteve o Windows versão 

professional, existente no sistema atual. A segunda proposta utilizou o Ubuntu 

Mate, versão 15.10 descrito no módulo do servidor  

 

3.5 Sistema de gerenciamento do atendimento  

 

Como software de aplicação do protótipo foi escolhido o Sistema de Gerenciamento 

do Atendimento versão Livre (SGA), desenvolvido pela Empresa de Tecnologia e 

Informações da Previdência Social (DATAPREV) e que, de acordo com SGA (2016), tem por 

objetivo “... gerenciar filas e fluxo de atendimento em quaisquer tipos de empresas ou 

organizações que prestam serviço de atendimento presencial à pessoas”. Dentre suas 

principais características pode-se destacar: i) totalmente baseado em tecnologias de software 

livre e de código aberto, ii) oferece o controle de filas de atendimento através de emissão de 

senhas e chamada das mesmas através de painéis, iii) apresenta uma série de recursos que 

auxiliam na gerência e administração das unidades de atendimento, iv) fornece uma 

diversidade de informações gerenciais através de relatórios, estatísticas e gráficos avançados, 

v) as informações gerenciais fornecidas pelo SGA possibilitam aos gestores planejar, 

acompanhar, monitorar, otimizar e agilizar o atendimento aos clientes (DATAPREV, 2009). 

 

3.6 Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados, em cada um dos testes, durante o período de três dias 

típicos de trabalho no cartório, para cada computador dedicado, tanto do sistema atual como 

dos propostos. Estes dados foram armazenados, sendo sua média considerada para efeito de 

comparação.  
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No módulo do servidor, o ponto de coleta de dados foi entre o nobreak e a fonte de 

corrente alternada (CA) para CC do computador dedicado em teste. No módulo do emissor de 

senha, o ponto de coleta de dados foi entre a fonte chaveada e a rede de energia para as duas 

propostas existentes e entre o nobreak e a rede para o sistema atual. 

O equipamento Intelligentized Meter, modelo EW9L-W-FH, ilustrado na Figura 11, 

permitiu o registro dos dados de consumo, fator de potência e harmônicas.  

 

 

Figura 11 – Coletor de dados, Intelligentized Meter, modelo EW9L-W-FH. Fonte: do autor. 

 

Como base, o custo do kWh utilizado nos cálculos, foi o de R$ 0,73 obtido da conta do 

usuário da unidade consumidora, dividindo-se o valor total da conta pelos kWh consumidos, 

no mês de dezembro de 2015. Portanto, este valor inclui o consumo adicional de bandeira 

vermelha e Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP.  

Para o módulo do servidor, os valores monetários anualizados, partirão do princípio 

que estes equipamentos permanecem ligados trezentos e sessenta e cindo dias por ano. Já nos 

cálculos do módulo emissor de senha, o valor utilizado é duzentos e cinquenta dias por ano, 

pois considera que o terminal de senha é desligado aos sábados, domingos e feriados.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 permite comparar os dados obtidos no módulo do servidor entre o sistema 

atual e o protótipo de servidor, mostrando: a tensão de alimentação, a corrente, a potência 

ativa, a potência reativa, a potência aparente, o fator de potência e as harmônicas de corrente 

em regime permanente. Também é mostrado o consumo diário médio e a redução de consumo 

em percentual do computador dedicado atual e proposto. 
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Tabela 1 – Resultados obtidos no módulo do servidor  

 

I3-350 (atual) Raspberry PI 2 (proposto) 

Tensão de alimentação (V) 115,8 115,8 

Corrente (A) 0,418 0,059 

Potência ativa (W) 33 4 

Potência reativa (var) -2 -1 

Potência aparente (VA) 33 4 

Fator de Potência 0,998 0,996 

Harmônicas de corrente THD (%) 38,9 0,0 

Consumo diário (Wh) 723 83 

Redução no consumo (%) 

 
88,48 

Fonte: do autor 

 

Na comparação entre o computador dedicado Raspberry PI 2 e o atual computador 

dedicado I3-350 foi observado uma redução no consumo de 88,48%. Outro fator importante 

que deve ser ressaltado é ausência de harmônicas no sistema proposto. 

A Tabela 2 apresenta o investimento necessário em equipamentos, o total investido, a 

economia por ano e o tempo de recuperação do investimento. Para referência os preços 

constantes na tabela são os valores pagos na compra dos equipamentos, em lojas de comercio 

eletrônico.  

 

Tabela 2 – Custo de equipamentos, economia anual e tempo de recuperação 

Investimento Raspberry PI 2 (proposto) 

Placa mãe com processador R$                         239,00 

Gabinete R$                           25,00 

Cartão SD 32GB class 10 R$                           45,50 

Fonte R$                           29,90 

Adaptador HDMI VGA R$                           59,00 

Total R$                         398,40 

Economia por ano (R$) R$                         170,53 

Tempo de recuperação (Ano) 2,34 
Fonte: do autor 

 

Na comparação entre o computador dedicado Raspberry PI 2 e o I3-350 podemos 

observar que o baixo custo permite considerar a recuperação do investimento nos primeiros 

três anos de uso. 

Após a realização dos testes com o módulo emissor de senha, obtiveram-se os dados 

apresentados na Tabela 3, que mostram: a tensão de alimentação, a corrente, a potência ativa, 

a potência reativa, a potência aparente, o fator de potência e as harmônicas de corrente em 

regime permanente do modulo emissor de senha. Também é mostrado o consumo diário 

médio e a comparação de consumo em percentual, entre o sistema atual e as propostas. 
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Tabela 3 – Resultados obtidos nos testes do módulo emissor de senha 

 

I3-350 

(atual) 

Placa mãe J1800 

(proposto) 

NUC Intel 2830 

(proposto) 

Tensão de alimentação (V) 224,9 224,6 227,2 

Corrente (A) 0,430 0,360 0,358 

Potência ativa (W) 63 54 41 

Potência reativa (var) 22 25 11 

Potência aparente (VA) 67 60 42 

Fator de Potência 0,945 0,910 0,983 

Harmônicas de corrente THD% 88,9 88,3 0 

Consumo diário (Wh) 840 720 560 

Redução no consumo% 

 
13,89 38,71 

Fonte: do autor 

 

Na comparação entre o emissor de senha atual e a proposta de troca da placa mãe, que 

utilizou o processador Celeron J1800, o resultado foi uma redução no consumo de 13,89%. Já 

na comparação entre o emissor de senha atual e a proposta de troca de equipamentos, 

utilizando o computador dedicado NUC INTEL 2830, podemos observar uma redução no 

consumo de 38,71%. 

A Tabela 4 apresenta o investimento necessário em equipamentos, o total investido, a 

economia por ano e o tempo de recuperação. 

 

Tabela 4 – Custo de equipamentos, economia anual e tempo de recuperação 

  

Placa mãe J1800 

(proposto) 

NUC Intel 2830 

(proposto) 

Placa mãe com processador  R$                  239,00    

Memória RAM 4GB  R$                    91,97   R$                           91,97  

NUC Intel N2830  R$                           -     R$                          494,01  

HD 500 GB  R$                           -     R$                          189,09  

Fonte 12 V 30 A   R$                           -     R$                           60,00  

Conversores CC CC step up 2 un.  R$                           -     R$                           98,00  

Conversores CC CC step down  R$                           -     R$                           80,00  

Adaptador HDMI VGA  R$                           -     R$                           49,00  

Controlador de carga  R$                           -     R$                           98,00  

Total  R$                  330,97   R$                       1.160,07  

Economia por ano (R$)  R$                    21,90   R$                           51,10  

Tempo de recuperação (Ano)  R$                    15,11   R$                          22,70  
Fonte: do autor 
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Podemos observar que a proposta de substituição de equipamentos, NUC Intel 2830, 

traz uma maior economia anual quando comparada com a proposta de troca da placa mãe 

J1800.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo analisou o consumo de energia de um Sistema de Gerenciamento de 

Fila, propondo alternativas, a fim de torná-lo mais eficiente sobre o ponto de vista energético. 

Esta alternativa, para o módulo do servidor foi a troca do software e hardware proprietários, 

do computador dedicado utilizado na função de servidor por um computador dedicado 

baseado em software e hardware livre, obtendo uma redução de 88,48% no consumo de 

energia e a ausência de harmônicas. A economia poderá ser maior do que a apresentada nos 

cálculos, uma vez que a redução de potência implica em uma menor carga térmica a ser 

retirada do CPD pelo sistema de refrigeração. 

Já no módulo emissor de senhas, entre as alternativas propostas, a que prevê a troca do 

nobreak, fontes e computador dedicado e que utiliza o NUC INTEL 2830 apresentou maior 

eficiência, realizando a mesma tarefa com um gasto menor de energia. Apesar de exigir um 

maior investimento inicial, é a alternativa que apresentou a maior redução no consumo de 

energia, de 38,71% e a ausência de harmônicas. Esta proposta apresenta-se apta para 

integração com geração fotovoltaica, permitindo o uso de computadores em 12 VCC, 

eliminado conversões de tensão CC/CA–CA/CC e conciliando o aumento de desempenho ao 

uso eficiente dos recursos que consequentemente elevam os benefícios derivados do 

investimento. 

Para o módulo do painel, o autor sugere testes com uma TV SMART LED, compatível 

com um navegador Firefox ou Chrome e fonte externa CC também seriam necessários estudos 

para permitir utilizar um conversor CC/CC em um Hub já existente. 
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STUDY OF THE ENERGY EFFICIENCY ON INFORMATION SYSTEM: 

FOCUSED IN A PUBLIC ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM 

 

ABSTRACT 

 

 

The increase of improvement on the use of electricity can be understood as an increase in 

energy efficiency, is a subject that constantly comes up on the agenda in order to meet with 

the demand created for this market segment. On this work will be presented concepts and 

considerations on energy efficiency in information systems and its potential to reduce energy 

consumption, specifically focused on a public attendance management system. The results 

obtained demonstrate that the final results of consumption of power reduced on 88.48% on 

the server, and on the queue number sender module the reduction on the consumption of 

electricity was of the 38.9%. In conclusion, we will have the demonstration of the increase of 

energy efficiency on the Information Technology (IT) sector, specifically in this case of 

public queue attendance management system, that can be classified as a necessity due to the 

amount of users of those kind of systems.  

 

Keywords: Energy efficiency, Power conservation, Information Technology, Green 

Computing. 
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