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1. RESUMO 

A quantidade de produtos eletrônicos vem crescendo cada vez mais em todo 

o mundo e o reaproveitamento desses dispositivos é imprescindível para a 

redução da contaminação do meio ambiente e dos seres vivos, visto que são 

compostos por muitos materiais tóxicos e a reciclagem desses aparelhos não é 

completa. Politicas para gestão adequada desses resíduos eletrônicos estão 

sendo inseridas ao redor do mundo, o que aumenta o número de aparelhos que 

recebem um fim adequado, porém ainda há grandes quantidades sendo 

indevidamente descartados. Dessa forma, este estudo traz uma alternativa para 

reuso de computadores obsoletos por meio da computação em nuvem. Para 

isso, um servidor foi alocado com o software DevStack implantado para gerir 

máquinas virtuais, assim, conseguimos que os sistemas virtualizados fossem 

exibidos em computadores obsoletos montados com componentes doados pela 

comunidade, não necessitando de um alto processamento para realizar as 

tarefas. Portanto, faz-se possível o reaproveitamento de aparelhos que antes 

seriam descartados, livrando o meio ambiente de possíveis contaminações. 

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. 

No entanto, é possível utilizar a própria tecnologia para suavizar os males 

causados por ela e a computação em nuvem é uma dessas tecnologias que está 

cada vez mais sendo aplicada em centros de dados por conta de sua eficiência 

proporcionada na gerencia de recursos, graças a sua capacidade de 

elasticidade, divisão de recursos de acordo com a demanda de cada usuário e 



provisionamento automático de recursos. Além disso, ainda é oferecido amplo 

acesso por meio de uma rede e serviços internos de controle e automação de 

uso da infraestrutura. 

  



3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é o reaproveitamento de computadores por meio da 

aplicação dos conceitos de computação em nuvem, de maneira que se retire a 

responsabilidade individual de processamento desses equipamentos e delegue à 

um servidor potente que realizará todo o trabalho no lugar deles, possibilitando, 

assim, que não seja necessário a troca de computadores por obsolescência, mas 

apenas por defeitos técnicos, além de proporcionar a possibilidade de reuso de 

componentes obsoletos ainda funcionais. 

4. METODOLOGIA 

Para a composição de computadores obsoletos para montarmos uma 

infraestrutura para o projeto, foram feitas campanhas para a arrecadação de 

doações de componentes computacionais ainda funcionais, de forma que se 

pudesse ter materiais para trabalhar a proposta central do projeto. 

Para a construção do ambiente de teste da computação em nuvem, foi 

utilizado o projeto DevStack do software OpenStack. Trata-se de uma versão 

para desenvolvimento, em que possui facilidades de implantação e elaboração 

de experimentações e por conta de seus requerimentos de infraestrutura serem 

menores e compatíveis com a disponível para este projeto. 

Para a instalação, utilizou-se a versão Queens do DevStack em um servidor 

hospedeiro com o sistema operacional Ubuntu Server 16.04.4 LTS e as 

seguintes configurações de hardware: CPU: AMD FX-4300 3,8 GHz Quad-core 

com 4 MB de cachê L3; Memória RAM: 8 GB DDR3 670 MHz; Disco rígido: 1 TB 

SATA 7200 RPM. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Iniciamos definindo um IP fixo no servidor e então a implantação do ambiente 

de computação em nuvem por meio do software DevStack no servidor seguindo 

os passos de instalação da documentação oficial e, em seguida, o ambiente 

tornou-se disponível para testes. 

Com o DevStack alocado, foram criadas as máquinas virtuais, chamadas 

instâncias, contendo um sistema operacional inserido por meio de uma imagem 



de um sistema operacional. Assim, no servidor, é possível executar diversas 

outras instâncias ao mesmo tempo e o DevStack controla todas as variáveis em 

relação ao processamento, a rede, o armazenamento e tudo o que abrange 

sobre essas instâncias. Todo esse acesso disponível apenas por meio do próprio 

nó com o software alocado não é uma vantagem visível. No entanto, é possível 

acessar individualmente essas instâncias por meio de uma rede. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A campanha resultou na coleta de diversos equipamentos, sendo possível 

construir uma infraestrutura interna em um laboratório da universidade com os 

computadores obsoletos operando para a base de testes. 

Foi possível implantar o DevStack no servidor, configurá-lo, criar instâncias 

dentro do mesmo para que as máquinas virtuais fossem totalmente geridas por 

ele e, por fim, conseguimos por meio da rede local, acessar a instância a partir 

de outro computador físico. 
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