
  

Ponto de Resíduos:Ponto de Resíduos:
Uma referência Web em Resíduos SólidosUma referência Web em Resíduos Sólidos

Alana Aparecida de Oliveira - alaanaf@hotmail.com
Carla Chaves Henriques - carlinha_chaves@hotmail.com.br 

Mariana Francisco – mariana_mari100@hotmail.com

Orientador: Prof. Dr. André Franceschi de Angelis - andre@ft.unicamp.br

FACULDADE DE TECNOLOGIA
Programa de Iniciação Científica Júnior – PIC Jr.

Palavras-Chave: Resíduos sólidos – Base de dados -  Metodologia Científica

Resumo

O projeto “Ponto de Resíduos” contemplou a construção de uma base de dados na Internet, nas formas de web site, blog e wiki, como introdução à pesquisa 
científica e tecnológica nas áreas de Informática e Ambiental. O tema escolhido, resíduos sólidos, representa uma questão atual, que necessita estudos e 
pesquisas para a solução dos impactos ambientais e à saúde pública resultantes da disposição inadequada de materiais inservíveis. Por esta razão, uma 
base de dados com referências científicas atualizadas, apontando problemas e soluções, é de importância para o meio acadêmico e para a sociedade em 
geral e esta foi a proposta desenvolvida neste projeto. As bolsistas conheceram aspectos técnicos da Internet e da disponibilização de conteúdo web, 
estudaram ferramentas apropriadas, aprenderam a administrar servidores Linux e criaram o protótipo estrutural do site usando o OpenOffice Writer. Em 
seguida, realizaram pesquisas autônomas e dirigidas acerca do tema e colocaram na base o conteúdo sobre a problemática dos resíduos sólidos. Terminado 
o site, instalaram e puseram a rodar simultaneamente o blog e a wiki através de programas de distribuição livre. Atualmente, a responsabilidade pela contínua 
atualização da base foi repassada ao curso de Controle Ambiental.

Introdução

O “Ponto de Resíduos” é um projeto multidisciplinar, cuja motivação foi 
criar uma base de dados, disponível na Internet, com informações 
relevantes para a área Ambiental. Adicionalmente, foi estudado o Método 
Científico e foi feito um trabalho de levantamento de informações para 
subsidiar a sua escolha de curso no vestibular. As atividades das bolsistas 
foram bastante variadas e incluíram, por exemplo, orientações sobre 
pesquisa, instrução técnica, convivência universitária e cultura geral, leitura 
técnico-científico em português e inglês, integração com o ambiente 
universitário e contato com cursos oferecidos pela Unicamp.

Metodologia

O trabalho foi feito com base em duas reuniões semanais de 4 horas com 
o orientador, com estudos dirigidos, leituras, pallestras e aulas. Em 
laboratório, houve instalação e configuração de computadores, redes e 
programas, incluindo Sistema Operacional Linux e servidor Web Apache. 
As bolsistas realizaram visitas monitoradas de 4horas a diversos 
laboratórios da FT, entrevistaram e reuniram-se com professores de outras 
áreas, especialmente a coordenadora do curso de Saneamento Ambiental, 
Profa. Carmenlúcia Santos. Durante o tempo de estudo assistiram à 
defesas de tese, palestras e outros eventos da FT.

Resultados

Foi possível que as alunas ampliassem seus conhecimentos em diversas 
áreas, conhecessem o ambiente universitário e tivessem a oportunidade de 
contato constante com cursos, defesas de tese, etc. A criação do blog, da 
página Web e da Wiki possibilitou a interação com usuários, internautas e 
técnicos. As bolsistas aprenderam sobre a área ambiental e de informática, 
usaram e administraram Linux e servidores, ações inéditas para elas, e 
ficaram permanentemente em contato com a língua inglesa. Estudaram 
metodologia científica e um pouco de física e matemática. Conheceram os 
cursos oferecidos pela Unicamp, USP, Unesp e diversas Universidades 
Federais a partir de estudos dirigidos. Deixaram como legado uma Base de 
Dados para o curso de Saneamento Ambiental composta por Portal Web, 
Blog e Wiki.

Conclusão

O projeto foi concluído com pleno êxito no tempo inicialmente previsto e 
algumas atividades extra foram realizadas no período adicional. Todas as 
metas foram atingidas ou ultrapassadas e houve ganho na formação das 
alunas.
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