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Resumo: O problema de resíduos sólidos tem sido apontado como um dos mais graves da atualidade. 
Dentre os vários tipos de resíduos, têm-se os originados de produtos eletrônicos e elétricos como 
monitores, gabinetes, teclados, etc, chamados lixo tecnológico. Para amenizar o problema de resíduos, uma 
implantação de uma rede de computadores de baixo custo é elaborada para atender a comunidades 
carentes no município de Colatina. Para tal modelo, foi utilizado a tecnologia LTSP afim de ajudar no 
ambiente de inclusão digital. Desta forma contribuindo com pessoas que necessitam e até mesmo no auxilio 
em relação ao grande mundo da tecnologia, que faz parte de nosso cotidiano.  
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INTRODUÇÃO 
 
 Este projeto propõe o desenvolvimento de uma metodologia para implantação de redes de 
computadores de baixo custo, usados ou até mesmo computadores obsoletos sem utilização. 
 A metodologia desenvolvida neste projeto permitirá uma replicação simples e rápida de um modelo 
de laboratório de informática para fins educacionais, facilitando a instalação e a manutenção de laboratórios 
de informática em programas de inclusão digital, com reaproveitamento dos recursos já disponíveis nos 
laboratórios atuais e de computadores obsoletos provenientes de doações. 
 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

 Foi utilizado um servidor Pentium IV, com 512MB de memória RAM em uma rede de 100Mbit/s. 
 Para o procedimento experimental, foram feitos testes de desempenho em relação à quantidade de 
memória principal gasta por cada aplicativo, o consumo de processador para cada aplicativo e a quantidade 
de pacotes recebidos e enviados para cada aplicativo. O programa utilizado para medições foi o “Monitor do 
sistema”, que vem junto com o próprio Ubuntu 9.10, versão utilizada para os experimentos. 
 Para o cálculo dos requisitos de memória, foram seguidos um raciocínio lógico. Foi medido a 
quantidade de memória principal gasta pelo servidor sozinho, depois pelo terminal. Para se saber a 
quantidade de memória gasta pelo terminal, foi feito uma conta, a quantidade de memória total gasta com 
um terminal logado menos a quantidade de memória gasta apenas pelo servidor. Então, foi feito isso para 
todos os aplicativos em particular, para ser ter os dados do aplicativo que mais se consome memória. Esse 
foi o aplicativo de vídeo, então os requisitos foram feitos encima desse aplicativo, já que os outros 
consumiam menos memória. 
 Mediu-se a quantidade de memória principal gasta pelo aplicativo de vídeo, após isso, foi retirado a 
quantidade de memória gasta pelo terminal junto com o servidor, dessa forma, achou-se a quantidade de 
memória gasta apenas pelo vídeo.   
 O mesmo raciocínio foi utilizado pelo cálculo dos requisitos em relação ao processador. Com o 
mesmo aplicativo de vídeo, foi feito o calculo seguindo o mesmo raciocínio lógico que o cálculo de memória.  
 Para a rede, um teste foi feito para se saber a quantidade de pacotes enviados e recebidos em 
relação aos aplicativos em uso. O aplicativo acumula os pacotes enviados e recebidos. Um outro teste foi 
feito, agora com 3 terminais executando um vídeo WMA, onde a rede atendia as requisições dos 3 
terminais. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Dentre os resultados, os mais importantes são: requisitos mínimos de memória, processador e rede 
em relação ao número de terminais e aos aplicativos utilizados, e integração com aplicativos da plataforma 
da Microsoft. 



 

 

 
Com relação ao uso de memória, temos algumas comparações com alguns autores, por exemplo, em Lima 
(2009) é aconselhado adicionar 128MB de memória para cada terminal, o que foi exatamente o resultado de 
nossos testes. 
 Em Morimoto (2011) é dito que um terminal com 1GB de memória dividida entre 20 terminais é 
melhor que um computador com 256MB de memória. Com os resultados, observamos que um servidor de 
1GB não pode suportar 20 terminais executando vídeo, porém Morimoto (2011) não especifica se é 
aplicativo de vídeo, podendo ser aplicativos mais leves. 
 Também, na mesma referência, a configuração mínima para atender 10 terminais seria um Pentium 
III ou Athlon com 512MB de memória RAM. Nosso teste foi com um servidor Pentium IV com 512MB de 
memória RAM, que não suporta 10 terminais com vídeo. 
 Em relação à rede, segundo Rezende (2008), a utilização de terminais leves não é adequada para 
locais onde se fará uso intensivo de aplicações multimídia, pois essas aplicações, além de aumentarem em 
muito o tráfego de dados na rede, também requerem um poder de processamento muito maior para que 
sejam visualizados de forma satisfatória. 
 Nosso teste concluiu o mesmo resultado, sendo que três terminais executando um vídeo, formou-se 
gargalo e o poder de processamento caiu bastante, demorando até para o processamento do movimento do 
mouse.  
 Para uso do processador o ideal é utilizar um com 3GHz ou Dual Core (LTSP, 2011). 
 Para cálculo de memória, em LTSP (2011), para cada terminal adicionado temos 192MB de 
memória para uso, comparando com os testes, vemos que essa fórmula atende muito bem os valores 
requisitados, até com terminais executando vídeo. Também antes de adicionar os terminais devem ter pelo 
menos 256MB de memória, o que é maior que nossos testes, dessa forma a memória RAM poderá ser 
utilizada facilmente. 
Em relação ao LTSP com aplicativos Windows, foram encontradas 3 formas, a primeira é com o Virtual 
Distro Dispatcher, que é uma forma de virtualização; a segunda é o Rdesktop, que é uma forma de acesso 
remoto em ambientes Windows, onde é possível executar aplicativos dessa plataforma; e por último o Wine, 
que é um emulador de aplicativos Windows que é executado em qualquer distribuição do Linux. 
 

CONCLUSÃO 
 
Com arquitetura LTSP é possível a utilização de máquinas em que não se tem proveito normalmente, pois 
de acordo com testes, um modelo de laboratório pode ser elaborado de acordo com o número de terminais 
e aos aplicativos utilizados levando em conta o hardware do servidor. 
 Aplicativos de multimídia não são recomendados para esse tipo de rede, pois exige muita banda, 
formando um gargalo no momento em que os aplicativos estão sendo executados.  
 Em relação a aplicativos de outra plataforma, vimos que é possível utilizá-los. Com o Virtual Distro 
Dispatcher, Rdesktop e Wine, possibilitando dessa forma uma maior quantidade de aplicativos em relação 
às requisições feitas pelos usuários. 
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