
RECUPERAÇÃO DE RECURSOS DE INTERNET ALOCADOS E NÃO UTILIZADOS EM
LACNIC 

Introdução

Um dos objetivos da gestão da administração de recursos de Internet é a conservação.
Mesmo não havendo, atualmente, um problema real de escassez dos recursos de Internet, há
um tema de responsabilidade de uso desses recursos. 

Neste sentido, foi enviada a lista de políticas de LACNIC um e-mail solicitando opiniões a
respeito da possibilidade de estabelecimento de uma política que permita a LACNIC, pró-
ativamente, recuperar recursos que sejam identificados como não utilizados. 

Alguns dos pontos de partida para criar esta política é identificar, em primeiro lugar, os
critérios para determinar que um recurso não é utilizado. 

Partindo da base de identificação do ponto anterior, LACNIC identificou, a princípio, os
seguintes casos. 

 Localiza-se o contato/organização e esta está de acordo em retornar os recursos. 
 Localiza-se o contato/organização e esta não está de acordo em retornar os recursos. 
 Não se localiza o contato/organização

Cada um destes casos pode acarretar diferentes ações. As quais deveriam formar parte do
processo de recuperação de recursos de Internet. 

Uma segunda parte desta política é determinar o uso que se dará aos recursos recuperados. 

RESULTADO DA DISCUSSÃO NA LISTA DE POLÍTICAS

Este tema gerou um importante tráfego de opiniões na lista de políticas, Foram feitos
comentários em relação aos seguintes pontos: 

 Foi interpretado, na lista, um consenso da necessidade de uma política que se encarregue
deste problema. 

 O cuidado que se deve ter com os recursos recuperados pois nos casos dos endereços IP
pode ver-se envolvidos em blocos gerados por um mal uso no passado. 

 Que a determinação mais lógica de um recurso não utilizado é aquele que não está
anunciado na Internet por um número X de meses. 

 Considerar os casos de exceções. Exemplo, os NAPs que requerem recursos porém, não
necessariamente os anunciam na Internet.


