
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: REAPROVEITAMENTO DE DISPOSITIVOS COMPUTACIONAIS COM VISTAS À
SUSTENTABILIDADE NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LUCAS ZORZIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARCELO AUGUSTO GONÇALVES BARDIORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

O número de produtos eletrônicos tem crescido cada vez mais em todo o 

mundo e a troca e descarte dos aparelhos que já são antigos ou possuem 

defeitos por novos, tem elevado a geração de resíduos eletrônicos e a 

reutilização ou reciclagem destes equipamentos é indispensável para a redução 

da contaminação do meio ambiente, pois nesses dispositivos são encontradas 

diversas substâncias nocivas aos seres vivos e materiais altamente poluentes do 

meio ambiente. Políticas para proporem o bom gerenciamento desses resíduos 

estão sendo inseridas em todo o mundo, aumentando a quantidade de resíduos 

eletrônicos com um final apropriado. Este estudo pretende traçar a situação atual 

de descarte dos resíduos eletrônicos em cidades do interior de São Paulo e 

propor meios para a gestão adequada, além de usar o software OpenStack para 

aplicar a computação em nuvem em uma infraestrutura computacional composta 

por resíduos eletrônicos provenientes de doações de forma a reutilizá-los e torná-

los operacionais novamente. 

2. INTRODUÇÃO 

Em todo o mundo, o descarte de resíduos eletrônicos é amplamente discutido 

devido aos materiais que os compõem, a maioria deles prejudicial ao meio 

ambiente e seres vivos quando descartado indevidamente, necessitando de um 

descarte adequado (MOI et al., 2012). De acordo com VIEIRA et al. (2009), em 

todo o mundo, estima-se a geração de 40 milhões de toneladas de resíduos 

eletrônicos e SILVA (2010) ressalta que os equipamentos eletrônicos 

representam o tipo de resíduos sólidos que é mais descartado de forma incorreta 

em todo o mundo. No entanto, é possível reciclar e reutilizar esses materiais e 

reinseri-los na cadeia produtiva de novos eletrônicos, evitando a poluição quando 

são descartados em locais inapropriados ou manipulados inadequadamente. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo desse projeto é traçar o panorama geral da geração de resíduos 

eletrônicos e do tratamento pela população em cidades do interior de São Paulo, 

bem como propor um ambiente computacional virtualizado para a reinserção de 

dispositivos computacionais obsoletos.  



4. METODOLOGIA 

Este projeto de pesquisa é dividido em três partes, o primeiro começa com 

uma pesquisa para coletar dados sobre o cenário social e a geração regional de 

resíduos eletrônicos. O segundo oferece à população local um site para doarem 

computadores e componentes antigos e informações sobre o tema. O terceiro é 

sobre a construção de uma infraestrutura com componentes computacionais 

doados e usando um servidor com o OpenStack instalado, virtualizaremos esses 

computadores. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para a coleta dos dados, foi utilizada uma abordagem por meio de um 

formulário online, pois permite obter uma enorme quantidade de dados em um 

curto período de tempo, além de torna a pesquisa mais acessível e atraente para 

os entrevistados e ter baixo custo. Como não há como controlar quem irá 

responder o formulário, restringimos a divulgação. Desta forma, foi decidido 

divulgar apenas na mídia controlada pela Universidade São Francisco, limitando 

os dados da amostra apenas às regiões onde a instituição possui abrangência, 

ou seja, as regiões de Bragança Paulista, Jundiaí, Itatiba, São Paulo, Campinas 

e Sul de Minas Gerais. 

Estes resultados da pesquisa estão disponíveis em um site construído para 

que a população local possa fazer doações e ver dicas sobre reciclagem, 

reutilização e destinação correta de equipamentos eletrônicos. Como este site 

está disponível sob a forma de um repositório online, a população local pode 

preencher um formulário com dados sobre os equipamentos e componentes e 

nos doar. 

Reunindo essas doações, usamos para conceber computadores e formar uma 

estrutura computacional para a realização de testes com o OpenStack, utilizando 

a pratica de computação em nuvem, que por meio de um servidor centraliza o 

processamento e realiza o trabalho dos computadores dando-os vida nova. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



Foram elaboradas 12 perguntas para compor o questionário, que inclui tanto 

questões qualitativas e quantitativas para obtermos os mais variados dados, 

criamos um formulário e disponibilizamos online à população. Assim, podemos 

analisar o comportamento das pessoas sobre o descarte de resíduos eletrônicos, 

o conhecimento deles sobre os problemas que a destinação incorreta pode 

causar e propor meios para ampliar a destinação correta desses resíduos. 

Foi publicado um site para a divulgação dos resultados da pesquisa, para que 

a população local possa ver dicas sobre reciclagem, reutilização e destinação 

correta de equipamentos eletrônicos e como está disponível sob a forma de um 

repositório online, a população local pode preencher um formulário com dados 

sobre equipamentos ou componentes para nos doar. 

Ainda, foi utilizado um projeto derivado do OpenStack chamado DevStack 

para implantar a nossa própria nuvem no servidor pois requer menos poder 

computacional e possui scripts para criar rapidamente um ambiente de 

desenvolvimento completo e funcional para fazermos testes. Sua instalação 

forneceu uma boa visualização de como o OpenStack funciona e se comporta, 

mostrando-se uma ferramenta realmente poderosa. 
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