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RESUMO
Devido à competição do mercado de trabalho, empresas de diversos tipos elaboram
planos que visam manter a sua sobrevivência, dos quais a redução de custos faz
parte. Uma das formas de reduzir custos é enxugar a infraestrutura de equipamentos
de informática, como servidores e microcomputadores. A evolução da Tecnologia da
Informação e Comunicação permitiu criar estações de trabalho leves, que se
comunicam com servidores para substituir microcomputadores, reduzindo gastos com
equipamentos e com consumo de energia. Nesse sentido, este trabalho apresenta
uma proposta de solução de estações leves por meio de thin client com o Raspberry
Pi 3 utilizado como servidor Windows Server 2008 R2. Uma comparação da solução
proposta foi realizada com a situação atual da Faculdade São Francisco de Assis, cujo
resultado mostrou que a proposta apresenta vantagens em relação ao custo de
implantação, consumo de energia e infraestrutura de servidores.
Palavras-Chave: Estação leve. Raspberry Pi 3. Thinstation.

ABSTRACT
Companies of every kind make plans which aim to keep their survival on account of
the labor market competition. To reduce costs is part of these plans. One of the ways
to reduce costs is to reduce informatics equipment infrastructure in servers and
microcomputers. Technology evolution in Information and Communication has allowed
the creation of stations of light work which communicate with servers to take over the
place of microcomputers, reducing expenses with equipment and power consumption.
In this way, this work presents a proposition of light stations through the thin client with
Raspberry Pi 3 used as Windows Server 2008 R2. A comparison of the proposed
solution has been accomplished at the São Francisco de Assis College present
situation, whose results have shown that the proposition brings advantages relative to
cost of implementation, power consumption and server infrastructure.
Keywords: Thin client. Raspberry Pi 3. Thinstation.
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1 INTRODUÇÃO
Observa-se que a evolução computacional cresce de maneira exponencial. Os
equipamentos que antigamente requeriam armários de toneladas hoje em dia cabem
na palma da mão, como, por exemplo, celulares e tablets que possuem maior poder
computacional que os antigos mainframes. Isso é uma evolução inevitável que vai
deixando para traz computadores que atualmente não são mais satisfatórios para o
uso porque seu hardware não acompanha mais a evolução do software, que exige
cada vez mais processamento, memória e espaço em disco.
O custo monetário para trocas de computadores é alto para as empresas que
desejam estar com seu parque tecnológico atualizado. Essa atualização é
recomendada pelos fabricantes que acabam forçando a troca por oferecerem o
suporte a equipamentos de hardware e software por um tempo limitado, isto é, até por
lançarem um novo produto com mais memória, melhor processador e periféricos mais
atualizados.
Nesse cenário, como forma de reduzir gastos, foram criadas maneiras de
aproveitar esses computadores para outras finalidades, como servidor de impressão,
firewall, servidor de arquivos e até para montar os antigos fliperamas.
Outro exemplo de aproveitamento desses equipamentos é o thin client, que são
dispositivos como um computador muito pequeno com o mínimo de configurações,
usado para usar recursos de um servidor, tais como memória, processamento e
armazenamento, entre outros, que visa justamente diminuir o custo empregado com
a compra de novos computadores e de licenças de software.
Nesse contexto, este artigo está organizado conforme segue. A Seção 2
apresenta as tecnologias utilizadas para as estações leves. A Seção 3 aborda o
método de pesquisa. Os trabalhos relacionados são apresentados na Seção 4. A
Seção 5 apresenta o modelo utilizado na Faculdade São Francisco de Assis (FSFA).
A proposta deste trabalho é apresentada na Seção 6. A Seção 7 apresenta um
comparativo entre o modelo atual e a proposta apresentada. Por fim, a Seção 8
explana a conclusão.
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1.1 Objetivos
Objetivo geral: apresentar uma proposta de solução baseada em thin client
implementada no Raspberry Pi 3 sobre Windows Server 2008 R2 e compará-la à
solução Thinstation utilizada na Faculdade São Francisco de Assis.
Para atingir o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram definidos.
1. Realizar estudo sobre soluções de estações leves baseadas nas tecnologias
thin client e Thinstation.
2. Apresentar a solução atual Thinstation da Faculdade São Francisco de Assis.
3. Apresentar uma proposta de implementação de estações leves baseada em
thin client como Raspberry Pi 3.
4. Comparar a solução proposta com a solução atual da Faculdade São
Francisco de Assis em termos de infraestrutura necessária, custo de equipamentos e
consumo de energia.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Thin client
Thin client, ou terminais leves, são computadores com o mínimo de hardware
e software presentes, que compartilham dos recursos de processamento de um
servidor, tais como, softwares, armazenamento e memória, tudo em uma estrutura
centralizada,

chamada

de

cliente-servidor

(MORAIS,

2015;

SILVA,

2014;

GERONIMO, 2007).
O servidor e os thin client são interligados por uma conexão de rede onde o
servidor provê uma interface gráfica para o thin client. Na visão do usuário, que está
acessando o servidor, a impressão é que o sistema operacional está instalado em seu
thin client (GERONIMO, 2007).
Existem aparelhos thin client e softwares que transformam computadores que
hoje não atendem mais a necessidade do usuário como máquina convencional, com
HD e sistema operacional, em uma estação usual.
Essa comunicação cliente-servidor ocorre por meio de hardware e software,
onde o hardware contém a placa de rede ethernet (conexão com cabo) e a placa de
rede wireless (conexão sem fio) e o sistema operacional Thinstation (PEREIRA, 2009;
SILVA, 2014).
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Esse conjunto utiliza protocolo Trivial File Transfer Protocol (TFTP) e Dynamic
Host Configuration Protocol (DHCP) com uma placa de rede etherboot com conexão
por cabo com capacidade de inicializar um sistema operacional pela rede. Outros
aparelhos thin client utilizam um sistema operacional com o mínimo de recursos para
prover comunicação com o servidor através do protocolo Rdesktop (PEREIRA, 2009;
SILVA, 2014).
2.2 Thinstation
Thinstation é um sistema operacional Linux muito pequeno, que suporta os
principais protocolos de conexão, tais como Citrix ICA, Windows (RDP, via Rdesktop
ou FreeRDP), No Machine NX, VMWare, X, Telnet e Secure Shell (SSH). Thinstation
trabalha dentro de um sistema operacional Linux, onde esse ambiente é configurado
e compilado (PEREIRA, 2009).
O Thinstation dentro de uma distribuição Linux é compilado com informações
para que seja distribuído pela rede. Para isso, um dos protocolos que devem estar
ativos é o TFTP (PEREIRA, 2009).
O TFTP é indicado para esta tarefa porque não tem tanta complexidade como
a de muitos comandos e nem realiza autenticação de usuário e senha, o que permite
ser bem mais leve. O protocolo de TFTP é muito primitivo em relação ao File Transfer
Protocol (FTP), pois utiliza User Datagram Protocol (UDP), que é um protocolo simples
da camada de transporte de rede e que não faz a checagem do pacote de dados, ou
seja, ele envia o pacote e não testa se o mesmo foi entregue ao destino. Por isso é o
mais indicado para carregar um sistema operacional na memória Random Access
Memory (RAM) (TORRES, 2013).
Dynamic Host Configuration Protocolo (DHCP) também é muito importante,
pois os computadores em uma rede têm um endereço de Internet Protocol (IP) que é
um endereço virtual que precisa ser único. O IP pode ser configurado de maneira
manual em um computador em rede, porém, em um cenário de muitos computadores,
a tarefa é muito trabalhosa. Por isso o uso do DHCP, que gerencia e entrega o
endereço IP de forma dinâmica e administra os mesmos para que sejam únicos na
rede. Além disso, atribui outras configurações como Domain Name Server (DNS), que
é o endereço de saída de pacotes de rede (gateway) e máscara de IP ao computador,
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que no momento da conexão na rede identifica e solicita a esse servidor um endereço
IP (TORRES, 2013).
O DHCP transmite mensagens com as configurações para um computador
conectar à rede de forma dinâmica, sem precisar configurar manualmente, bem como
é o responsável por apontar o servidor que inicializa o sistema operacional Thinstation
(PEREIRA, 2009).
O cliente thin client possui uma configuração em sua placa de rede para que
possa inicializar um sistema operacional. Nesse processo, o DHCP atribuirá um
endereço IP dinamicamente, e o TFTP será encarregado de transferir a imagem
configurada do Thinstation para inicializar na memória RAM doa estação thin client
(PEREIRA, 2009).
2.3 Raspberry Pi 3
Raspberry Pi é um minicomputador que ficou famoso por ser pequeno, do
tamanho de um cartão de crédito, e por seu baixo custo na época de seu lançamento,
pois em 2012 custava em torno de 35 dólares. Foi criado como objetivo de ensinar
lógica de programação de hardware e software e seu nome, que traduzido para o
português significa framboesa, foi dado devido à tradição de empresas de tecnologia
em dar nomes de frutas as suas empresas, como a Apple. Já o Pi é uma abreviação
de Python, que é a linguagem de programação mais adequada para se usar com o
Raspberry (BALTAZAR et al., 20014; RPIBRA, 2018).
Existem dois modelos de Raspberry: A e B, que são diferenciados por
característica físicas e que afetam o seu valor, cujos principais componentes estão
listados a seguir (BALTAZAR et al., 2014; MORAIS, 2015; RPIBRA, 2018):
Processador: existem modelos que são compostos por um Central Process
Unit (CPU) ARM de 32 bits com 700 MHz, e outros, por exemplo, o modelo B2, que
tem quatro núcleos de processamento com 900 MHz. O modelo B2 vem com 1GB de
memória RAM, os modelos B+ tem 512MB de memória e os demais modelos têm
256MB de memória RAM. Há, também, uma unidade de processamento gráfico
Graphics Processing Unit (GPU) para todos os modelos que partilham suas memórias
RAM com essa GPU.
Porta Universal Serial Bus (USB): no Raspberry Pi, todos os modelos têm
uma porta USB, cuja quantidade varia de acordo como modelos. Os modelos mais
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novos já possuem porta USB 2.0 que possuem velocidade de troca de dados superior
a suas antecessoras.
Porta High-Definition Multimidia Interface (HDMI): esta interface tem
capacidade de transmitir áudio e vídeo em alta definição e está presente em todos os
modelos do Raspberry Pi.
Entrada para Cartão de Memória: o Raspberry Pi utiliza um cartão de
memória para armazenar um sistema operacional ou simplesmente um sistema para
inicializar determinado software. Dependendo do modelo, pode ter um slot para cartão
Micro SD ou cartão SD, onde é gravado o sistema de inicialização.
Acesso à rede: o modelo B utiliza uma porta ethernet RJ45 e uma placa de
rede wireless. Já o modelo A não tem nenhum tipo de rede.
Saída de Áudio: possui um conector de áudio analógico tipo Jack 3,5 mm.
Saída de vídeo Composto: nos modelos A e B tem um conector de vídeo tipo
Radio Corporation of America (RCA). Esse conector não possui boa qualidade em
relação ao HDMI, mas serve como opção para mostrar um vídeo.
General Purpose Input/Output (GPIO): É um agrupado de conexões em
forma de pinos que servem como interface para ser controlado através de softwares
e conectar o Raspberry Pi a outros equipamentos.
Alimentação de Energia: é feita através de uma fonte normalmente bivolt de
5.1v e 2.5A o conector é um micro USB.
3 MÉTODO
Para o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas buscas no Google
Acadêmico para localizar trabalhos publicados contendo as palavras-chave “thin
client”, “thinstation” e “raspberry pi”.
Essas buscas retornaram diversos trabalhos e tiveram como objetivo encontrar
pesquisas que apresentam soluções que utilizam terminais leves e que tenham
relação com a proposta deste trabalho.
Dos trabalhos pesquisados, cinco foram selecionados para montar um conjunto
de soluções que serviram de base para a implementação da proposta desta pesquisa.
Por mais que esses trabalhos apresentassem soluções diferentes, de uma forma ou
todos contribuíram para o desenvolvimento desta pesquisa.
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Após realizar estudos nessa base de soluções, bem como na infraestrutura
atual de Thinstation da Faculdade São Francisco de Assis, foi implementada a
proposta deste trabalho com o Raspberry Pi 3 como thin client sobre o Windows
Server 2008 R2.
Estudos comparativos foram realizados para avaliar a viabilidade da solução
proposta em relação à infraestrutura atual de terminais leves da Faculdade São
Francisco de Assis com base nos critérios elencados nos objetivos específicos.
4 TRABALHOS RELACIONADOS
Esta seção apresenta os trabalhados selecionados que possuem relação com
os objetivos desta pesquisa ou que contribuíram de alguma forma para a
implementação da proposta apresentada.
4.1 Inicialização remota do Thinstation para ambiente Windows Terminal Service
Nesse artigo, Pereira (2009) apresenta um estudo de caso sobre o Thinstation
como thin client para conexão remota em um servidor Windows. Para isto, configurou
e compilou o Thinstation em um servidor Linux.
Os terminais thin client neste cenário são computadores sem Hard Disk (HD)
também chamados de diskless. Esses computadores recebem do servidor Linux a
imagem do Thinstation por uma conexão de inicialização remota, com uma placa de
rede, para estabelecer a conexão com o servidor Linux para transferir a imagem pelo
protocolo TFTP à memória RAM contendo o Thinstation.
Essa imagem é então armazenada na memória RAM que é inicializada para
receber configurações de IP e DNS do DHCP configurado no servidor Windows. Após
inicializada, aparecem as opções de conexão. Para que ocorra a conexão de um thin
client é necessário configurar a placa de rede como Preboot eXecution Environment
(PXE).
Após a implementação dessa solução, perceberam-se algumas vantagens do
uso do Thinstation comparado com o modelo antigo de computadores com sistema
operacional instalado no HD. Essas vantagens foram analisadas pela ótica da
administração e apresentaram mais velocidade para responder à manutenção nas
configurações que envolviam todo o parque computacional.

9

Além disso, percebeu-se melhoria na instalação de programas e na segurança,
como maior controle do que os usuários fazem e do que podem ou não executar e/ou
instalar. Isso tudo através do controle de restrições ao usuário.
No entanto, o autor destacou que o thin client não pode ser uma solução para
todo o parque, pois alguns clientes exigem a necessidade de instalação de software
e hardware específicos que o Thinstation não atende.
4.2 Thin client Raspberry PI
Nesse trabalho, Morais (2015) apresenta o uso do Raspberry Pi como um thin
client em um ambiente com Servidor Linux, por meio do Linux Terminal Server Project
(LTSP).
LTSP é programa instalado no servidor Linux capaz de compartilhar um
ambiente gráfico ou uma interface de linha de comando através do protocolo Network
File System (NFS). Um servidor DHCP Server também foi instalado para prover
configurações de IP e DNS.
Para realizar as conexões de rede, o autor utilizou um servidor Ubuntu 12.04
Long Time Service (LTS) em conjunto com o programa LTSP sobre o Raspberry Pi
model B como thin client com o sistema operacional BerryTerminal. BerryTerminal é
um mini sistema operacional que transforma um Raspberry em um thin client para
prover a sua comunicação com o servidor LTSP.
Os resultados obtidos não foram satisfatórios pois o sistema operacional
BerryTernimal não identificou armazenamento USB e, também, dependendo do
consumo de energia exigido pelo dispositivo que deseja conectar na porta USB o
Raspberry Pi se desligava ou reiniciava.
Foram realizadas comparações do Raspberry Pi com um computador usado
como thin client e os resultados para Raspberry Pi produziram atraso na visualização
de vídeo na web e lentidão na execução programas.
Os seguintes resultados foram encontrados na comparação de recursos que
foram consumidos entre o servidor usando Raspberry Pi e o Computador como thin
client: Raspberry Pi consome menos memória, utiliza menos processamento e
processou menos dados que o computador com thin client.
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4.3 Apresentação, estudo e proposta de uso do hardware Raspberry Pi em
pequenas empresas
O trabalho apresentado por Moraes (2013) explora como opção a
implementação do Raspberry Pi com micro SD de 8GB classe 4, que roda Raspbian
Whezzy como uso de computador e uma estação de trabalho para ser utilizada
exclusivamente para acessar sistemas web usando navegadores de internet.
Também foram utilizados teclado e mouse USB, um monitor com entrada HDMI
e um cabo de rede com conexão RJ45 para acesso à internet. O objetivo desta
proposta foi verificar se o Raspberry Pi apresentava robustez, escalabilidade, custo e
operabilidade para ser usado como um produto comercial.
A conclusão dos testes mostrou que o sistema apresentou lentidão para realizar
tarefas de leitura e escrita. No entanto, se mostrou adequado para a navegação do
sistema de atendimento interno, que era o seu objetivo.
Para medir a satisfação em relação à solução proposta, um questionário de 9
perguntas foi enviado a cinco técnicos, contendo questões sobre: o desempenho do
acesso aos navegadores, a utilização de uma aplicação web e o funcionamento de
todas as funcionalidades do sistema, bem como sobre a possibilidade de uso dos
equipamentos no dia a dia. O resultado obtido no questionário foi que 93% dos
técnicos que responderam o questionário aprovam o uso do Raspberry Pi como
estação de trabalho.
4.4 Thin Client com LTSP - Linux Terminal Server Project: Uma solução
alternativa para Pequenas e Médias Empresas
O artigo de Silva (2014) apresentou um ambiente LTSP para aproveitar
computadores antigos ou para usar estações thin client. Como servidor, utilizou
Ubuntu 12.04 com LTSP para prover o acesso de thin client em cloud computer com
computadores antigos com pouca memória RAM e baixo poder de processamento.
O objetivo foi apresentar uma alternativa utilizando thin client e softwares livres
com finalidade de reduzir custos de aquisição e manutenção de computadores, bem
como consumo energético.
Duas soluções foram comparadas: (1) solução proprietária - computadores com
sistema operacional Windows e programas proprietários da Microsoft; e (2) solução
alternativa - thin client e sistemas operacionais livres como Ubuntu e softwares livres
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como LibreOffice. Os resultados mostraram que a solução alternativa se mostrou mais
vantajosa do ponto de vista econômico, conforme apresentado na Tabela 1.
Tabela 1
Solução alternativa x solução proprietária
Manutenção/
instalação (R$)

Aquisição
(R$)

Implantação
(R$)

Consumo de
energia (R$)

Custo total
(R$)

Solução
alternativa

8.000,00

4.200,00

3.000,00

10,60

15.210,60

Solução
proprietária

58.857,01

6.500,00

2.000,00

337,80

67.694,81

Fonte: Elaborado pelo autor

4.5 Análise de Desempenho e Viabilidade do Raspberry Pi como um Thin Client
utilizando o Protocolo SPICE
Neste artigo apresentado por Baltazar et al. (2014) é criado um servidor virtual
onde são colocados componentes para que se configure e se defina qual thin client
deve rodar os processamentos gráficos.
Isso é possível por meio do protocolo Simple Protocol for Independent
Computing Environment (SPICE). Esse protocolo se baseia em 3 camadas: (1) driver
SPICE, que é instalado no cliente virtual para aprimorar as tarefas do cliente, tais como
USB, mouse e monitor; (2) servidor SPICE, que é a camada dentro da virtualização e
serve como interface entre o cliente virtual e o thin client; e (3) cliente SPICE, que é
um componente de software usado dentro do dispositivo do cliente, tal como thin client
e PCs antigos usados para esse fim.
Esses 3 componentes trabalham sincronizados para processar gráficos no
cliente com o intuito de reduzir o trabalho do sistema cliente provedor do acesso.
Assim, quanto mais poder de processamento gráfico o cliente tiver, melhor será o
resultado no uso de softwares que demandam esse processamento.
Nesse trabalho identificou um ponto forte que é a transferência do
processamento gráfico para o cliente aliviando o servidor da tarefa centralizada, ou
seja, ao ser requisitada por muitos clientes ao mesmo tempo poderia causar
travamentos. Por outro lado, a capacidade de processamento gráfico está ligada
diretamente ao recurso de hardware que o cliente possui. Assim, pode não ser
vantajoso se a capacidade do cliente de processar gráficos for pequena.
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5 INFRAESTRUTURA THIN CLIENT DA FACULDADE SÃO FRANCISCO DE
ASSIS
A infraestrutura atual de estações leves da Faculdade São Francisco de Assis
conta com 2 servidores (Windows e Linux) e 76 microcomputadores sem disco rígido
para serem utilizados como thin client.
No servidor Linux está instalado a distribuição Fedora Core e o LTSP que é o
programa que compartilha a área de trabalho de um servidor Linux, mas também
provê ferramentas para proporcionar um ambiente completo para o acesso remoto.
O thin client está configurado na Basic Input Output System (BIOS) da placa de
rede como PXE para que seja possível obter uma conexão com o servidor.
O servidor Windows contém o Windows Server 2008 R2 que é preparado para
receber as conexões de área de trabalho remota, e para cada conexão permitida no
servidor é necessária a aquisição de licenças para este uso.
Os alunos utilizam as estações thin client para acessar o servidor e fazer
trabalhos com menos complexidade, como navegar na internet, editar e criar planilhas
e textos. Em aulas de determinadas disciplinas são utilizados alguns programas
específicos como compiladores para linguagem C e sistemas de contabilidade
educacional.
Tecnicamente, ao ligar o thin client a placa de rede envia um pacote a toda rede
e aguarda para receber do servidor Linux um endereço IP e o endereço da imagem
do sistema operacional que será baixada.
O download é feito através do protocolo TFTP que é responsável por
transportar e armazenar na memória RAM do thin client essa imagem do sistema
operacional. Após realizar esse processo, a imagem é inicializada com todas as
configurações definidas para conectar no servidor Windows.
O sistema operacional utilizado é o Thinstation que é um sistema independente
do LTSP e que foi compilado com os drivers para as placas-mãe dos computadores
thin client da FSFA.
Assim, é configurado para executar uma conexão de área de trabalho remota
no servidor Windows. Após inicializar o Thinstation, aparece uma tela com a opção
“Windows 2008 terminal server” que ao ser selecionado irá se conectar ao Windows
Server 2008 R2.
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6 PROPOSTA DE SOLUÇÃO COM A IMPLEMENTAÇÃO DO RASPBERRY PI 3
COMO THIN CLIENT
A proposta deste trabalho apresenta o Raspberry Pi 3 e WTWare como sistema
operacional do Raspberry Pi 3 para uso como thin client dentro da FSFA.
A implementação desses thin client causará pouco impacto, pois o Raspberry
Pi 3 poderá utilizar a infraestrutura de rede já estabelecida na FSFA, ou seja, não
haverá necessidade de modificar essa estrutura e tão pouco modificar o servidor
Windows que continuará com as configurações de usuários e permissões já
estabelecidas. Com isso, o trabalho será apenas o de configurar o Raspberry Pi 3 e
ligá-lo a um ponto de acesso já existente.
A conceito desta abordagem é simplesmente apresentar uma solução mais
econômica do ponto de vista de consumo de energia e de aquisição de novos thin
client. Além disso, outra vantagem apresentada é que, por ser pequeno, ocupa menos
espaço nas mesas e traz mais conforto para os alunos e funcionários na hora de
usufruir do equipamento no ambiente.
7 COMPARAÇÃO ENTRE A SOLUÇÃO PROPOSTA RASPBERRY PI 3 COM A
SITUAÇÃO ATUAL THIN CLIENT DA FACULDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
A comparação entre a solução implantada atualmente na FSFA e a solução
proposta do uso do Raspberry Pi 3 como thin client se baseia nos seguintes
indicadores: infraestrutura, custo de equipamentos e consumo de energia.
7.1 Custo de equipamentos
Em relação ao custo dos equipamentos foram desprezados os valores do
servidor Windows, pois o mesmo será usado para as duas soluções de thin client e
quanto ao servidor Linux também foi desprezado pois o equipamento físico virtualiza
os dois sistemas operacionais Windows e Linux no mesmo equipamento.
Já para aferir um valor aos thin client da FSFA foi realizado uma pesquisa no
site www.mercadolivre.com.br. Neste, buscou-se por kit composto por placa-mãe,
processador e memória. A placa-mãe com o mesmo chipset usado na FSFA
(p4m900), por uma questão compatibilidade foi usado este critério, pois não são todas
as placas-mãe que o Thinstation possui os drivers, principalmente as placas-mãe mais
novas. Os resultados da pesquisa podem ser observados na Tabela 2.
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Tabela 2
Pesquisa de valores no site mercado livre para compra de
kit processador, placa-mãe e memória.
Itens

Computador thin client (R$)

Fonte de Alimentação

39,00

Gabinete

154,00

Kit placa-mãe Gigabyte Ga-vm900m,
Processador Dual Core e 2gb de
memória RAM

259,99

TOTAL

452,99
Fonte: Elaborado pelo autor

Os valores para aquisição do Raspberry Pi 3 foram pesquisados nos sites
www.robocore.net, www.mercadolivre.com.br, www.filipeflop.com, e melhor valor com
todos os periféricos foi encontrado no mercado livre, cujos valores estão na Tabela 3.
Tabela 3
Pesquisa de valores no site mercado livre para compra de um Raspberry Pi 3
Itens

Raspberry Pi 3 (R$)

1 CASE Original Branco e Vermelho

249,00

2 Dissipadores de calor
1 Cartão de 64GB Classe 10
1 Fonte de alimentação de 5V 3A
Real com botão liga e desliga
1 Cabo HDMI 1,5 M

1 - Adaptador HDMI/VGA

11,99

TOTAL

260,99
Fonte: elaborado pelo autor

Na tabela 4 apresenta-se o comparativo de custo de equipamentos para a
solução atual e a solução proposta.
Tabela 4
Solução da FSFA x Solução proposta com Raspberry Pi 3
Solução
Implantada na FSFA

Proposta com
Raspberry Pi 3

Quantidade

Valor por unidade (R$)

Total (R$)

76

452,99

34.427,24

76

260,99

19.835,24

Fonte: elaborada pelo autor
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7.2 Consumo de energia
A medição do consumo de energia do Raspberry Pi 3 foi realizada sobre a
potência medida em watt (W). A fonte de energia do Raspberry Pi 3 produz 2.5
amperes (A) e 5.1 volts (V), conforme a seguinte a fórmula para calcular a potência
(P): P = V × I.
Aplicando essa fórmula obtém-se P = 5.1 x 2.5, então P = 12,75 W que dá o
consumo em horas (T). Para calcular o consumo total (C) utilizou-se a fórmula, C =
(W x T)/1000. Aplicando a fórmula do consumo obtém-se (12,75W x 1h) /1000 =
0,01275 kWh para o consumo de 1h.
Segundo CEEE (2018) e EM (2018), o valor do kWh é R$0,391160 para
estabelecimentos comerciais e industriais. Considerando o uso mensal de 22 dias,
tem-se (0,01275 kWh x R$0,391160), cujo valor de consumo por KWh é
R$0,00492789.
Considerando 6 horas diárias de uso nos laboratórios dos dispositivos
Raspberry Pi 3 como thin client na FSFA, o valor do custo diário pode ser calculado
por 6h x 0,00492789 = R$0,03 (valor arredondado).
Ao colocar os 76 thin client para funcionar em um dia, obtém-se 76 x R$0,03 =
R$2,274 por dia e R$50,03 por mês, considerando 22 dias que é o tempo que os
equipamentos ficam ligados no mês, (2,274 x 22 = R$50,03) é o consumo de energia
gasto para trabalhar com o Raspberry Pi 3.
A medição do consumo de energia dos computadores como thin client se deu
pela avaliação da potência em Watt da fonte que alimenta o computador, sendo que
essas fontes possuem a potência real de 200W.
Ao aplicar a fórmula do consumo (200W x 1h) /1000 = 0,2 kWh, multiplicados
por 6h - tempo em média por dia que irá ficar ligado, obtém-se o valor de 1,2 kWh.
Multiplicando o valor do kWh R$ 0,391160 por 1,2 kWh o resultado é de R$0,469392,
sendo esse é o valor do consumo do computador thin client ligado por 6h diárias.
Para encontrar o valor mensal, multiplica-se por 22 dias, cujo resultando obtido
pela fórmula foi R$0,469392 x 22 dias equivale a R$10,3266 para 1 computador thin
client ligado 6h por dia durante 22 dias. O custo para manter ligado todos os 76
computadores, durante 6h diárias, por 22 dias, será 76 x R$ 10,3266 = R$ 784,82.
A Tabela 5 apresenta um resumo comparativo do consumo de energia.

16

Tabela 5
Computador x Raspberry Pi 3
Equipamento

Valor kWh

Consumo
em Watt

Consumo
mês 22 dias

Custo
total
para 1 dia e 72
equipamentos

Custo
total
para 22 dias e
72
equipamentos

Raspberry Pi 3

R$ 0,391160

12,75 W

1,683 kWh

R$ 2,15

R$ 50,03

Computador
como thin client

R$ 0,391160

200 W

26,4 kWh

R$ 33,80

R$ 784,82

Fonte: elaborado pelo autor

7.3 Infraestrutura
A infraestrutura atual da FSFA é composta por um servidor Linux, um servidor
Windows e 76 thin client - computadores sem HD. Ou seja, a solução atual necessita
de dois servidores para que os thin client acessem o servidor Windows, enquanto a
solução proposta de thin client com Raspberry Pi 3 não necessita do servidor Linux,
pois o sistema operacional que inicializa a conexão com o servidor Windows já está
instalado no Raspberry Pi 3.
Os laboratórios da FSFA possuem computadores thin client que estão em sobre
as mesas, ocupando espaço que poderia ser melhor aproveitado pelos estudantes.
Na solução proposta com Raspberry Pi 3 espaço disponível é aumentado, pois o
equipamento possui as dimensões de 9,3 cm de comprimento, 6,4 cm de largura e 3,2
cm de altura. Os gabinetes dos computadores na situação atual dos laboratórios
possuem as dimensões de 43 cm de comprimento, 20 cm de largura e 41 cm de altura,
conforme ilustrado pela Tabela 6.
Tabela 6
Gabinete Computador x Case Raspberry Pi 3
Thin Client
Computador Thin Client
Raspberry Pi 3

3

Dimensão (C x A x L)
em cm

cm

9,3 x 3,2 x 6,4

35.260,00

43 x 41 x 20

190,464

Fonte: elaborado pelo autor

7.4 Conclusão do comparativo
Em relação à infraestrutura de rede, as duas soluções utilizam a mesmo
ambiente, no entanto, o Raspberry Pi 3 utiliza apenas um servidor. Já a solução
implantada na atualidade necessita de pelo menos um servidor a mais para funcionar.
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Quanto à ocupação física pelas duas soluções de thin client, o Raspberry Pi 3 ocupa
menos espaço, pois é menor em relação ao computador thin client da solução atual.
Ao avaliar o valor de aquisição de equipamentos, a aquisição de um thin client
Raspberry Pi 3 é menor pois custa R$260,99 cada item e o computador thin client
custa R$452,99.
O indicador que mais destoa em vantagem do uso do Raspberry Pi 3 em
relação ao computador thin client é o valor gasto com o consumo de energia,
considerando um mês com 22 dias, que são os dias que os equipamentos ficam
ligados, o valor é de R$ 2,274 por dia e o consumo do computador é de R$ 35,674.
Na tabela 7 são demonstrados os resultados gerais dos indicadores:
infraestrutura, custo de equipamentos e consumo de energia.
Tabela 7
Comparação de indicadores
Thin client

Espaço
de
trabalho
ocupando

Raspberry Pi 3

190,46 cm

Computador

35.260,00 cm

3
3

Número de
servidores
usados por
solução

Valor gasto para
aquisição de 76
equipamentos

Valor
gasto com
energia
por mês

1

R$ 19.835,24

R$ 50,03

2

R$ 34.427,24

R$ 784,82

Fonte: elaborado pelo autor

8 CONCLUSÃO
Este trabalhou apresentou uma proposta de solução de estações leves com
thin client com o Raspberry Pi 3 como Windows Server 2008 R2. Estudos relacionados
ao tema foram realizados para conhecer as soluções de estações leves apresentadas
na academia e na indústria, cujo resultado mostrou que existem diversas soluções
disponíveis no mercado.
A partir desses estudos, três indicadores foram elaborados para comparar a
proposta deste trabalho com a solução atual da Faculdade São Francisco de Assis. O
objetivo desses indicadores foi comparar custo de aquisição, consumo de energia e
infraestrutura de servidores para elencar qual solução é mais vantajosa.
Os resultados mostraram mais vantajosa a solução usando Raspberry Pi 3 nos
três indicadores: na infraestrutura por diminuir o espaço físico para trabalho nas
mesas e por utilizar apenas um servidor; no custo de aquisição por apresentar valores
menores nos equipamentos; e na energia por consumir menos durante seu
funcionamento.

18

Como sugestão para trabalhos futuros, indica-se a comparação com outras
soluções de estações leves que visam investigar o grau de dificuldade de implantação,
bem como o custo de manutenção desses equipamentos com suporte técnico.
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