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1. RESUMO 

 

Com um crescimento da evolução tecnológica, no uso de aparelhos eletrônicos e 

na ampla disseminação da cultura moderna, a conquista de novos dispositivos 

aumenta em função da progressão do poder aquisitivo da população e as facilidades 

encontradas no mercado para se obter mercadoria digital e como consequência, a 

elevação da geração de resíduo eletrônico devido à troca e descarte dos aparelhos 

antigos ou com defeitos pelos mais novos. Sendo que nesses dispositivos são 

encontradas diversas substâncias nocivas e materiais altamente poluidores. 

Portanto, esta proposta de projeto estuda uma forma de reaproveitamento e 

reinserção de componentes doados na formação de equipamentos operacionais e 

assim, por meio da computação em nuvem possibilitar dar vida nova a 

equipamentos antes tidos como obsoletos. Sendo possível, com isso, através de 

baixa captação de recursos para a realização e agregando valor por meio do reuso, 

ofertar uma opção sustentável de reaproveitamento de equipamentos 

computacionais. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A disponibilidade de ferramentas tecnológicas mostrou-se um utensílio 

extremamente eficiente e despojado, tornando-se indispensável para diversas 

tarefas complexas, pois as torna muito mais simples e rápidas. 

Segundo pesquisa da FGV, em 2014 o Brasil possuía 136 milhões de 

computadores. Em pouco tempo, todo esse equipamento ou apenas parte dele 

estará defasado ou defeituoso e será descartado como lixo comum, possivelmente 

de forma incorreta em locais pouco apropriados como lixões que poluem o meio 

ambiente. Como eles são compostos por inúmeros químicos nocivos a saúde e ao 

meio ambiente, poluem o solo e a atmosfera prejudicando todos os que têm contato 

com estes locais. 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

O objetivo principal deste trabalho é o reaproveitamento de componentes 

obsoletos em funcionamento oriundos de doações por meio de um repositório online, 

em que fornece um meio de contato com os concessores, para a formação de uma 

infraestrutura computacional que possibilite a realização da experimentação da 

proposta de deixar os equipamentos mais potentes e eficientes por meio do conceito 

de computação em nuvem. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Elaborou-se propostas para o reaproveitamento do resíduo eletrônico gerado na 

região com conjetura a sociedade local. Com isso, criou-se um repositório online 

para que a comunidade possa entrar em contato e cadastrar-se no sistema de 

doações de componentes computacionais, possibilitando a criação de uma estrutura 

computacional com eles. 

Aplicando o software OpenStack ao servidor da estrutura do projeto, pode-se 

interligar as maquinas obsoletas que ainda funcionam e utilizá-las novamente como 

se fossem novas e com alto poder de processamento, resultando no 

reaproveitamento dos equipamentos. Juntamente com o levantamento bibliográfico 

acompanhado da literatura acerca do tema e pesquisas centradas nas metodologias 

que são utilizadas para a instalação e configuração do sistema em questão, 

possibilitando a obtenção do capital intelectual necessário para cumprir as atividades 

pretendidas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Neste projeto foram recebidos componentes eletrônicos em condições boas ou 

básicas de uso, tidos como obsoletos e sem uso mediante o cadastramento das 

doações por um repositório online. Esses componentes foram recuperados e 

reutilizados, sendo possível agregar valor e gerar lucro a partir de algo que não tinha 

destino definido. Esses componentes foram reunidos e usados para conceber 

computadores, foi possível, assim, a formação de uma estrutura computacional para 

a realização de testes do sistema que será concebido por meio do software 



OpenStack que utiliza a pratica de computação em nuvem, e que por meio de um 

servidor centraliza o processamento e realiza o trabalho dos computadores antigos. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Com os componentes oferecidos pela comunidade foi possível à formação de 

equipamentos funcionais que são usados para compor a estrutura computacional 

apenas com máquinas obsoletas e dar a possibilidade de reutilização desses que a 

principio não tinham mais utilidade ao proprietário e o descartaria. Isso representa 

um ganho significativo a toda à cadeia envolvida, os doadores livram-se de estorvos 

com a eliminação, evita-se a poluição com descarte incorreto e possibilidade de 

reutilização. 

Assim, com a infraestrutura de computadores, rede e equipamentos plenamente 

disponíveis e funcionais, a evolução da adição e configuração do software de 

computação em nuvem no servidor e hospedes prosseguirá com os métodos 

planejados para alcançar os objetivos do trabalho. 
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