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Resumo - Atento à crescente importância da reciclagem de lixo tecnológico, o campus Colatina do Instituto 

Federal do Espírito Santo, tem atuado em um projeto de extensão com foco no reaproveitamento de 

equipamentos de informática obsoletos: o projeto Renovatech. Neste contexto, o objetivo principal desse 

trabalho foi desenvolver um sistema de informação web para gerenciamento das informações do Renovatech: o 

SisTec. A primeira atividade desenvolvida foi o mapeamento dos processos de negócio do projeto Renovatech a 

fim de compreender as atividades desenvolvidas e identificar suas principais necessidades de controle de 

informação. Com base nos processos mapeados os requisitos funcionais foram definidos e o sistema foi 

desenvolvido sobre uma plataforma de software livre. O Sistec está em uso no projeto Renovatech e disponível 

para utilização em outras iniciativas similares.  
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INTRODUÇÃO 

O problema dos resíduos sólidos tem sido apontado como um dos mais graves da 

atualidade (RODRIGUES, 2007). Dentre os vários tipos de resíduos, têm-se aqueles 

originados de bens de consumo duráveis como produtos eletrônicos e elétricos, que envolvem 

os equipamentos de informática (WIDMER et al, 2005). 

Atento à importância do tema citado, o campus Colatina do Instituto Federal do Espírito 

Santo (Ifes), por meio de um convênio entre Prefeitura Municipal de Colatina, Sanear 

(Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental) e APIC (Associação dos 

Profissionais de Informática de Colatina) tem trabalhado em um projeto de extensão 

relacionado à reciclagem do lixo tecnológico da cidade: O Projeto Renovatech. 

No que tange às atividades no contexto do Projeto RenovaTech, pode-se citar: (1) 

recebimentos dos equipamentos, (2) catalogação dos equipamentos pelo tipo (monitor, mouse, 

teclado etc) e indicação do estado de funcionamento; (3) limpeza; (4) manutenção e 

recondicionamento dos equipamentos; (5) empréstimos dos equipamentos para famílias 

carentes; e (6) manutenção e controle dos equipamentos emprestados. Os equipamentos que 

não puderem ser reaproveitados são, então, separados e tratados como resíduos sólidos. 

Assim, percebe-se que são muitas as informações manipuladas no dia-a-dia do projeto 

tornando evidente a necessidade de um software para gerenciar todas essas informações. 

O objetivo deste artigo é, portanto, apresentar um sistema desenvolvido para apoiar o 

gerenciamento das informações de iniciativas sociais/beneficentes relacionadas à reciclagem 

de lixo tecnológico: o SisTec.  

 

METODOLOGIA 

 O desenvolvimento desse trabalho pode ser dividido em quatro passos: 



 

 

1. Revisão Bibliográfica: Tendo em vista que o principal objetivo do projeto era o 

desenvolvimento de um sistema de informação, o primeiro passo foi a realização de uma 

revisão bibliográfica sobre as atividades de análise e projeto de sistemas, sobre as 

tecnologias e ferramentas de desenvolvimento a serem utilizadas e sobre modelagem de 

processos.  

2. Estudo dos processos do Projeto Renovatech: Como o sistema a ser desenvolvido 

deveria gerenciar as informações no contexto do projeto Renovatech, foi necessário 

conhecer a fundo o processo de trabalho do projeto. Nesse contexto foi desenvolvido um 

trabalho de identificação e modelagem dos processos de negócio do Renovatech.  

3. Concepção e Implementação do Sistema: Com base na modelagem de processos 

efetuada, o sistema a ser desenvolvido foi dividido em dois subsistemas. Nesse contexto, o 

desenvolvimento do sistema se deu em duas iterações: na primeira iteração foram 

conduzidas a especificação de requisitos, o projeto, a implementação e os testes do 

subsistema de controle de equipamentos e na segunda iteração foram conduzidas as 

mesmas atividades no contexto do subsistema de controle de patrimônio. 

4. Implantação e Validação do Sistema: Ao final do processo de desenvolvimento houve 

uma reunião na qual o SisTec foi apresentado aos envolvidos no Renovatech. Nessa reunião 

foram recebidas várias sugestões de alterações no sistema. Com base nas sugestões dos 

usuários o sistema foi alterado e uma nova reunião foi realizada para a apresentação da 

nova versão do sistema. Nessa nova reunião foram apresentadas algumas sugestões de 

pequenos ajustes e foi decidido que, atendendo a tais sugestões o sistema estaria pronto 

para ser implantado. Os ajustes sugeridos foram efetuados e o sistema foi implantado na 

sede do Renovatech estando atualmente em uso. 

 

RESULTADOS 

 O principal resultado desse trabalho foi o desenvolvimento do SisTec. O SisTec provê 

funcionalidades que permitem: controle das doações recebidas pelo projeto; controle de 

estoques de componentes; controle dos computadores recuperados; controle dos empréstimos 

e das manutenções  dos equipamentos recuperados; e controle sobre recolhimentos por 

empresas de reciclagem  dos componentes não reutilizáveis. 

 Cada etapa do processo de desenvolvimento do SisTec deu origem a diversos produtos. 

Assim, além do código fonte do sistema, alguns frutos desse trabalho merecem destaque: 

 Documentação dos processos seguidos no contexto do projeto Renovatech; 

 Documento de especificação de requisitos do sistema desenvolvido; 

 Documento de especificação de projeto do sistema contendo mapa de navegação e 

modelo relacional.  

 Tendo em vista que um dos objetivos do SisTec era de ser genérico a ponto de ser 

possível sua utilização por outras iniciativas de reciclagem de lixo tecnológico similares ao 

Renovatech, foram desenvolvidas funcionalidades que permitem que os usuários definam suas 

próprias categorizações dos equipamentos a serem reutilizados durante o processo de 

reciclagem. Através dessas funcionalidades os usuários podem informar ao sistema as 

categorias e sub-categorias de equipamentos que serão gerenciados pelo sistema. 

Infelizmente, não conseguimos contatos com outras iniciativas similares ao Renovatech de 

modo que não foi possível avaliar se o SisTec se adequaria a outros projetos. 

O SisTec está em uso a poucos dias no contexto do Projeto Renovatech sendo difícil 

fazer uma análise aprofundada sobre sua eficiência em permitir um melhor controle sobre as 

informações do projeto. 

 



 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 Sem dúvida, o objetivo principal desse projeto foi atendido na medida em que o SisTec 

foi desenvolvido e implantado no contexto do projeto Renovatech e está disponível para ser 

utilizado por outras iniciativas similares. Porém, deve-se destacar que o sistema não foi o 

único produto desse projeto. Foi produzido um conjunto de documentações que podem 

inclusive auxiliar a implantação de novas iniciativas relacionada a reciclagem de lixo 

tecnológico. 

 O fato de o sistema ter sido implantado recentemente foi um impeditivo para que fosse 

realizado um estudo mais profundo sobre a eficiência do sistema no gerenciamento das 

informações do Renovatech, mas há entre os usuários do sistema um sentimento de que sua 

utilização facilita muito o controle sobre as informações do projeto. 

Vale ressaltar que o desenvolvimento desse trabalho foi uma experiência muito 

enriquecedora que permitiu o aperfeiçoamento dos conhecimentos do bolsista em análise e 

projetos de sistemas e em programação web. 
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