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RESUMO
O presente relatório faz parte da prática profissional e busca descrever
atividades realizadas durante a participação no projeto E-lixo do Instituto
Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio Grande Do Norte Campus
Natal - Zona Norte, IFRN/ZN, onde engloba atividades de manutenção
preventiva e corretiva, reuniões, treinamentos, minicursos e participação em
eventos.
Palavras Chaves: Relatório. Prática profissional. IFRN.
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1. INTRODUÇÃO

Conforme diretrizes para currículos nacionais, para os estudantes, tem
que ser concebida a prática profissional de maneira obrigatória ao currículo.
Isso não apenas para os cursos técnicos (integrados e subsequentes), mas
também para os cursos de graduação (em tecnologia, em engenharia e em
licenciatura). Constitui-se como um conjunto de atividades formativas que visa
proporcionar experiências em conhecimentos práticos ou, para o exercício
profissional, o desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício
profissional, já que o estudante fica em contato direto com o mundo do
trabalho, consoante orienta o Parecer CNE/CES 15/2005 (BRASIL, 2005).
O tema Prática Profissional no E-lixo representa, para este relatório,
um trabalho não remunerado e voluntário com o objetivo de ajudar o
desenvolvimento do projeto de maneira bem participativa, além de auxiliar o
máximo possível nas atividades para poder não apenas passar conhecimento,
caso necessário, mas ainda ganhar conhecimento na manutenção dos
equipamentos. Possibilita, pois, também, trazer um caráter profissional, pois há
neste momento uma migração entre disciplinas muito teóricas, para uma
atividade prática de fato.
Esta prática profissional envolve diversos problemas relacionados à
manutenção de equipamentos computacionais e seus periféricos. Trabalha-se
desde a formatação de um HD, com a instalação de um sistema operacional,
até manutenção preventiva e corretiva de impressoras, monitores, fontes,
estabilizadores e UPS. Esta prática também envolve a participação em
reuniões sobre as diretrizes do projeto e também a participação em minicursos,
palestras, e tudo que pode proporcionar não apenas a divulgação do trabalho
mas ainda o desenvolvimento dele.
Objetiva-se transcender o conjunto de informações técnicas e, em
quase sua totalidade, teóricas adquiridas ao longo desses dois anos, a fim de
se poder saber enfrentar problemas reais, em situações reais com soluções e
resultados concretos; pode-se, pois, dessa forma ter um arcabouço

técnico-científico-profissional-pessoal apto a encontrar soluções não apenas
com a inserção no mercado de trabalho, mas ainda no cotidiano.
Para essa prática, há todo um planejamento de um corpo gestor do
programa E-lixo com etapas a serem seguidas, que vai desde criar as diretrizes
organizacionais do programa, realizar palestras, até a produção de um evento
final, que pode ser algo que atinja um público que precise. Para isso, fazem-se
necessários os seguintes princípios: utilização, ordenação, limpeza, saúde,
autodisciplina.
Este projeto é importante não apenas para a sociedade acadêmica,
mas também para toda sociedade de modo geral. Para a sociedade
acadêmica, há o treinamento dos alunos para o mercado de trabalho, há a
possibilidade de atuação em outras áreas (como robótica), entre outras
possibilidades. Já para a sociedade como um todo, todos ganham, haja vista
existir a entrada no projeto de equipamentos para a manutenção, bem como
também há a existência de minicursos para alunos e público externo.
Acerca da metodologia deste trabalho, ele se desenvolverá através das
práticas, ou seja, à proporção que as atividades do projeto forem acontecendo,
este trabalho será escrito, a fim de descrevê-las.
A primeira parte deste relatório se desenvolve com uma introdução que
mostra o que é a prática profissional e o projeto E-lixo, evidência os objetivos e
mostra a metodologia. Como segundo parte, há a fundamentação teórica que
traz um arcabouço de definições fundamentadas em autores conhecidos. Já na
terceira parte, fala efetivamente sobre todo processo de atuação no projeto, as
rotinas e práticas desenvolvidas. A fim de finalizar este relatório, há uma
conclusão que relata observações finais e uma perspectiva futura.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Visando a alguns conceitos teóricos, este tópico traz algumas
definições importantes para o desenvolvimento desta parte escrita da prática
profissional.
Para Morimoto (2007), uma fonte de alimentação ininterrupta, que
também é bastante conhecida como UPS (Uninterruptible Power Supply), aqui
no Brasil conhecido como no-Break, caracteriza-se por ser um sistema de
alimentação secundário que possui como escopo fornecer energia estabilizada
quando há interrupção na rede primária.
Segundo Morimoto (2007), para uma boa compreensão dos tipos de
UPS, faz-se necessário saber o que é relé (eletromecânico e de estado sólido):
●

Segundo AHMED (2000), um relé ou relê é um interruptor

eletromecânico, em que a movimentação física deste interruptor
ocorre quando a corrente elétrica percorre as espiras da bobina
desse relé, criando assim um campo magnético que por sua vez
atrai a alavanca responsável pela mudança do estado dos contatos.
●
State

Conforme AHMED (2000), o termo relé de estado sólido (Solid
Relay-

SSR)

é

direcinonado

a

alguns

dispositivos

semicondutores capazes de desempenhar as mesmas funções dos
relés

eletromecânicos

comuns,

porém

seu

sistema

de

funcionamento é completamente diferente, ou seja, o relé de estado
sólido não possui partes mecânicas, operando por meio de tiristores
que comutam quando uma determinada corrente passa por eles,
esse é um processo físico que ocorre no tiristor, transistores ou
triacs. Isso elimina a necessidade de contatos metálicos no interior
do relé, o que aumenta exponencialmente a sua vida útil e a
segurança da operação além de eliminar o barulho e requerer
cargas menores para a alimentação.
Para AHMED (2000), o componente semicondutor, feito de silício ou
germânio, que tem como função transformar corrente alternada em corrente

contínua, haja vista conduzir corrente apenas quando se encontra polarizado
diretamente, é o DIODO. Este, para AHMED (2000), é um dos elementos mais
importante em circuitos de eletrônica de potência, sendo um dos principais
tipos de dispositivos semicondutores usados como chave em circuitos de
eletrônica de potência.
AHMED (2000) disse que os circuitos de eletrônica de potência (ou
conversores, como são usualmente chamados) podem ser divididos em
algumas categorias:
● Retificadores não controlados e retificadores controlados: convertem a
corrente alternada (AC) em corrente contínua (DC)
● Choppers DC: de DC para DC;
● Inversores: de DC para AC.
Há também o transistor de efeito de campo de semicondutor de óxido
metálico (MOSFET) de potência que é um dispositivo para uso como chave em
níveis de potência e que os terminais principais são o dreno e a fonte, com a
corrente fluindo do dreno para a fonte e sendo controlada pela tensão entre a
porta e a fonte, conforme AHMED (2000).
Os fusíveis são dispositivos que protegem os circuitos elétricos contra
danos causados por sobrecargas de corrente, que podem provocar até
incêndios, explosões e choques elétricos. Os fusíveis são aplicados geralmente
nos circuitos domésticos e na indústria leve, disse AHMED (2000).
Conforme dito pelo professor Câmara, A.T. (2016), há um componente
eletrônico que junta dois tipos de semicondutores: transistor. O TIP42 é um
transistor NPN usado em paralelo com o circuito integrado LM317. O TIP42 é
um transistor “tipo-N. É um tipo de transistor de junção bipolar em que a região
do tipo P está entre dois semicondutores do tipo N
Figura 1: Transistor NPN

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/NPN_Transistor_scetch.svg (2017)

Consoante Morimoto (2007), um componente que é bastante eficaz no
mundo da informativa, assim como em um UPS, é o resistor, que é um tipo de
componente elétrico destinado a limitar a intensidade de corrente elétrica.
Não foi estudada a manutenção de monitores CRT (Tubos de Raios
Catódicos) durante a prática profissional do E-lixo, pois existe uma tendência
ao desuso desse periférico de saída. Tanenbaum, A.S. (2007, p. 55 ) afirma
que “os vídeos CRT são muito pesados e volumosos para serem usados, por
exemplo, nos notebooks, de modo que há necessidade de se empregar uma
tecnologia diferente para a tela dessas máquinas”. De acordo com Tanenbaum
(2007), Dentre as tecnologias, a mais comum é a LCD (Liquid Crystal Display –
Vídeo de Cristal Líquido), porém essa tecnologia traz consigo mais
complexidade, variações diversas e sofre bastante mudanças em pouco tempo.
Assim, dentro das atividades do projeto, não houve aula para manutenir CRT.
Para Santos 2008, o monitor a principal porta de comunicação entre os
computadores e o usuário . Para ele, é importante lembrar que os monitores
LCD têm uma desvantagem no que concerne os monitores CRT, pois estes
possuem uma visão angular mais ampla, permitindo aos usuário visualizar as
imagens formadas de qualquer ângulo; observar um monitor LCD de um ângulo
lateral pode apresentar distorção de cores da imagem, possuindo uma visão
angular mais reduzida.
Um periférico, hoje em dia, híbrido, pois pode ser de entrada e de saída
de dados, é uma impressora. Para Tanenbaum (2007, p. 59), “todos os
sistemas computacionais devem ter uma impressora”. Isso se faz necessário
porque há, cada vez mais, a necessidade de, após terminar um trabalho,
querer imprimir.
Para Tanenbaum (2007, p. 59), “a impressora matricial é o tipo mais
barato de impressora disponível atualmente. Seu princípio de operação

basea-se numa cabeça de impressão que contém 7 a 24 agulhas ativáveis
eletromagneticamente”.
Para Tanenbaum (2007, p. 60), “no caso das impressoras domésticas,
as favoritas são as impressoras a jato de tinta. A cabeça de impressão
móvel, que carrega um cartucho de tinta, movimenta-se horizontalmente por
sobre o papel enquanto a tinta é espalhada a partir de orifícios muito pequinos”.
Para Tanenbaum (2007, p. 60), “um outo tipo de impressora, a
impressora a laser, talvez seja o desenvolvimento mais expressivo na
tecnologia de impressão desde que Johann Gutenberg desenvolveu a técnica
de impressão com tipos móveis no século XV. Esse dispositivo combinam em
um único periférico, uma imagem de alta qualidade, excelente flexibilidade, boa
velocidade e um custo não muito alto”.

3. RELATÓRIO DESCRITIVO

O desenvolvimento da prática profissional se desenvolveu no decorrer
do período de 2017.1 (mas precisamente no dia 03 de março de 2017) até
2017.2.

3.1

Primeiros Contatos

O primeiro contato ocorreu no dia 3 de março de 2017 com o professor
Ailton Torres Câmara explicando quais os passos iniciais do projeto E-lixo.
Após uma breve explicação, ele pediu para que os alunos lessem o edital para
submeter o projeto para reconhecimento a fim de se ter fundos (investimento)
para as tarefas. Explicou também que é necessário os alunos lerem a parte no
edital que trata da questão do estágio, que no meu caso é voluntário.
No dia seguinte, iniciamos a primeira prática propriamente dita, pois
tentamos consertar um computador desktop que não jogava imagem na tela.
Após fazer os procedimentos de limpeza grossa e fina, e tentar ligar o mesmo,
constatou-se que essa máquina não tinha mais solução.
No dia 2 de abril de 2017, um desktop da marca Obex foi manutenido.
Ele não estava ligando; houve, pois, a troca da placa-mãe. Com essa
substituição, conseguiu-se ligar a máquina, no entanto a inicialização do
sistema operacional Windows 10 estava demorando muito. Notou-se que essa
demora para carregar o Windows 10. É sabido que os quesitos principais de
hardware para uma máquina com tecnologia de processamento em 32 bits é de
de 1 GB de memória RAM e a de 64, 2 GB ou superior. Na hora de instalar o
Windows 7, o software de instalação mostrava uma mensagem de erro pedindo
um driver (software) que está faltando. Para solucionar isso, foi necessário
apenas tentar a instalação com outro CD bootável do Windows 7.
Durante a instalação, foi questionado ao professor Ailton o que e a
memória cache da placa. Ele explicou que alguns processadores possuem a
cache L1 e L2 no próprio processador, mas a cache L3 vem na placa-mãe. Se

não houver cache L3, a cache L2 vem na placa-mãe. Existe uma grande
desvantagem de a cache ser na placa-mãe, pois mamória cache opera na
mesma frequência da placa-mãe, enquanto a cache (ou caches) que está
dentro do processador trabalha mais rápida (na velocidade da CPU).
Nesse dia, também foi questionado ao professor como é que habilita o
dual channel nos slots de memória RAM. Ele disse basta que haja slots com
cores diferentes (normalmente 4 cores, dois para de cada cor) e que se
coloque um pente de memória em cada cor. Na placa, com a qual estávamos
trabalhando havia apenas dois slots amarelos.

3.2 O Desenvolvimento

No dia 4 de maio, numa quinta-feira, às 16 horas, houve uma reunião
com os integrantes do projeto E-lixo, a fim de se delinear algumas diretrizes.
Foi informado que haverá a semana do meio ambiente e que o projeto
participará. Assim, foi definido que, com a apresentação de banner, o projeto
será divulgado nesse evento. Ficou definido também que haverá aulas em
minicursos, de maneira que se estendam até o evento da semana do meio
ambiente.
No dia 5 de maio, minha contribuição com o projeto se deu de duas
maneiras: uma foi com testes em placas mãe; outra maneira, manutenção de
uma fonte de notebook. A primeira, houve o teste de umas placas mãe que
foram doadas. Quase todas as placas tinham memória DDR2 (1,8 V). Uma
delas, tinha DDR3 (1.5V). Para ligar essa placa, foram utilizados dois
procedimentos: um tocando com uma chave Philips no Front Panel e outra
maneira com um jumper nos fios preto e verde no cabo que alimenta a placa
mãe. A fim de poder realizar esses testes, foram necessários: cabo sata para
HD, cabo energia hd, cabo de vídeo, memória RAM, cooler, monitor de vídeo,
fonte.

Figura2: testando uma placa-mãe.

Fonte: o próprio autor.
Figura 3: jumper para ligar forçadamente a máquina.

Fonte: o próprio autor.

Com a ajuda de um multímetro, uma fonte de um notebook foi
diagnosticada com problema no indutor, devido a uma queda. A troca do
indutor por um funcional, deu certo.
Em 11 de maio, foi realizada a segunda reunião do projeto do E-lixo
para se ter o retorno das datas de abertura das inscrições e realização do
minicurso de Manutenção de Fontes de Alimentação.
Nessa mesma data, uma placa-mãe foi devidamente testada. Ao ligar
essa placa com os componentes necessários, a mesma apresentou a tela de
Post, mas, mesmo assim, com 3 minutos ela desligou. Foi realizada a troca do
processador da mesma, e ela ligou normalmente. Chegou-se a conclusão que
o problema era no processador.

Figura 4: tela de post.

Fonte: o próprio autor.

O professor Ailton Torres, trouxe um computador para ser avaliado.
Como ele não ligava, realizou-se o teste da lâmpada em série e estava em
condições normais. Houve a troca da pasta térmica e da memória RAM. Com
isso, o computador voltou a funcionar.

Figura 5: fonte sendo testada

Fonte: o próprio autor.

No dia 12 de maio, foi testado um netebook com o sistema operacional
Ubuntu. Foram utilizados vários comandos no console como o fdisk, que é um
utilitário de linha de comando considerado uma das melhores ferramentas para
gerenciar partições no HD. Foi utilizado o comando fdisk –l, que lista todas as
partições de todos os discos conectados, e no caso de ter vários discos, eles
serão mostrados na ordem de dispositivo /dev.
O comando badblocks, que identifica e esconde os blocos
defeituosos (badblocks) do HD. Outro comando utilizado foi o, badblocks –nsv
–c 10240 /dev/das, que testa cada bloco lendo, escrevendo e verificando.
Figura 6: testes em um notebook.

Fonte: o próprio autor.

Nesse dia, o professor Ailton passou umas dicas de programas que
podem ser utilizados no Linux. Segue abaixo:
● apt-get update
● apt-get upgrade
● apt-get autoremove
● apt-get autoclean
● apt-get purge
● apt-get install –f
● sudo dpkg –configure -a

Vários programas foram indicados pelo professor:
● Gparted
● Vlc
● Gimp
● Inkscape
● Pinta
● Wps
● Swd –rpt – ubuntu – resteited- extras
● Stellariu (pesquise tb)
● Wine
● Playonlinux
● Audacity

Figura 7: dicas do professor Ailton Torres.

Fonte: o próprio autor.

Fonte 8: dicas do professor Ailton Torres.

Fonte: o próprio autor

Durante a prática profissional, no dia 25 de maio de 2017, foi feita a
realização de manutenção em um HD modelo HD502HJ da Samsumg que
possui 500GB e7200RPM. A porta SATA do HD estava impedindo a
inicialização do sistema operacional. Essa manutenção foi essencialmente
importante para a vida profissional haja vista ter havido a retirada da
controladora para se fazer uma limpeza. Passou-se limpa contato na
controladora. Um fato interessante ocorreu durante esse procedimento, pois
um dos alunos da prática no É-lixo informou que seria uma boa ideia abrir o HD
para limpar a parte em que há o disco rígido propriamente dito. Essa situação
está sendo frisada neste relatório porque não é recomentado esse

procedimento. Isso, caso não danifique o HD por completo, pode diminuir
drasticamente a vida útil do equipamento.

Figura 9: HD aberto (indevidamente).

Fonte: o próprio autor.

Figura 10: HD depois de passar limpa contato na controladora.

Fonte: o próprio autor.

No dia 31 de maio de 2017, lei ao IFRN um estabilizador que não
estava ligando. A fim de solucionar este problema, foram realizados alguns
testes comparando-se os componentes do estabilizador defeituoso com um
outro estabilizador que se encontrava em perfeitas condições no laboratório do
E-lixo. Foram testados os reguladores de tensão (U1 e U2), os transistors (que
ficam

ao

lado

os

capacitores),

diodos,

resistores, os relés, o CI-

ST7FLITE05Y0Bb, foi limada a solda que se encontrava sujando o circuito e
trocou-se o botão que liga.

Figura 11: um estabilizador quebrado e outro em funcionalidade

Fonte: o próprio autor.

Figura 12: estabilizador quebrado aberto

Fonte: o próprio autor.

Figura 13: verificando o circuito do estabilizador quebrado.

Fonte: o próprio autor.

Figura 14: investigando o problema.

Fonte: o próprio autor.

Figura 15: componentes que foram analisados.

Fonte: o próprio autor.

No dia 2 de junho de 2017, foi realizado uma verificação do porquê do
HD da figura 16 não está funcionando. Uma pessoa pediu para recuperar os
arquivos desse HD sem dizer qual o problema. Disse apenas que não
conseguia ver mais as fotos e que era imporante salvá-las. O HD não estava
conseguindo ser inicializado e aparecia uma mensagem de erro informando
que estava sem sistema no disco. Não foi preciso instaldar outro Sistema
Operacional a fim de não sobrescrever os arquivos. Após verificar com o Mini
XP do hirens boot, verificou que o HD está sendo reconhecido, porém estava
totalmente vazio. Para recuperar os arquivos, foi necessário colocá-lo como
escravo em uma máquina e acessá-lo através do HD mestre. Foi utilizado o
software livre R-Link para fazer a recuperação dos arquivos. A placa
controladora do HD também passou por um porcesso de limpeza com limpa
contato.

Figura 16: HD manutenido.

Fonte: o próprio.

Figura 17: controladora limpada.

Fonte: o próprio autor.

No dia 29 de setembro, foi realizada a manutenção em uma fonte ATX.
Ela não ligava. Testado com multímetro alguns componentes, o fusível não
estava em seu estado funcional. Diante disso, foi pego um fusível novo. Como
este não possuía as “perninhas”, foram retirados de cabos de rede (cabo UTP
cat 5), filamentos para fazer essa conexões. Antes de coloca-los no fusível, foi

necessário lixar as laterais do fusível a fim de que o mesmo aceitasse o
estanho da solda para colocar os filamentos.

3.3 Manutenção de Fontes de Alimentação ATX

Entre os dias 5 e 16 de junho de 2017, no período da Semana do Meio
Ambiente no IFRN, houve um minicurso do projeto E-lixo de Mantenção de
Fontes de Alimentação. Este projeto se desenvolveu nas seguintes atividades:
Figura 18:conteúdo programático do minicurso de fontes de alimentação ATX.

Fonte: o próprio autor.

3.3.1 Técnicas de Soldagem

O primeiro dia de minicurso foi explicando as técnicas básicas de
soldagem para ser por em prática na sala de aula. Fora explanado que
existem, para esta disciplina, dois tipos de soldagem: a soldagem em cabos e a
soldagem em placas.
As técnicas de soldagem básicas em cabos são três :
● estanhar: passar o estanho derretido na ponta do fio;

● emendas:
o justaposta: coloca-se um cabo sobe o outro e coloca-se o
estanho;
o entrelaçadas: com a ponta de dois fios, abre-se os espaços entre
os filamentos e entrelaça-os.
● terminal olhal: desencapa a ponta de um fio e fazer um círculo a fim
de estanhar.

Há também três tipos de técnicas básicas de soldagem em
placas:
● Retiradas de componentes:
o aplicando-se estanho nas pontas dos componentes, consegue-se
retirá-los da placa;
o com o estanho derretido, também é possível colocar os
componentes na placa.
● Soldagem THT;
● Saída SMD (introdução).
Figura 19: técnicas básicas de soldagem e estanho.

Fonte: o próprio autor.

Figura 20: placa de uma fonte ATX.

Fonte: o próprio autor.
Figura 21: parte de trás de uma placa de uma fonte ATX.

Fonte: o próprio autor.

3.3.2 IDENTIFICAÇÃO E DIAGNÓSTIVO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS

Os dispositivos identificados foram esses na seguinte sequência:
● Resistor
o Resistência = 27 omhs
o Tolerância +- 5%
o Potencia = 1/16 W

● Capacitor
o Capacitância: 3300 uF
o Tensão: 10 V
o Tipo: eletrolítico
o Tolerância: 10%
● Capacitor
o Capacitância: 470 uF
o Tensão: 200 V
o Tipo: eletrolítico
o Tolerância: 10%
● Capacitor:
o Capacitância: 1uF
o Tensão: 250 V
o Tipo: Poliester
o Tolerância: 10%.

● Capacitor
o Capacitância: 10 nF
o Tensão: 50 V
o Tipo: Cerâmica
o Tolerância: 100%
● Varistor
o Tensão de trabalho: 175 V
o Tensão de roptura: 475 V
● Termistor
o Resistência aproximada à corrente máxima a 25ºC é 91 Ohm.
A apresentação do que deveria ser diagnosticado em cada dispositivo
foi feita no quadro em sala de aula. Um dispositivo funcionando segundo os
padrões aos quais se espera se encontra no estado funcional. Se não estiver
funcional, pode estar em curto circuito, em aberto ou fora do padrão. Fora do
padrão não é confiável, pois quando se trabalha com manutenção existe
garantia do serviço.
1.
Baixo seguem os componente diagnosticados e seu estado
no momento dos testes:
● Resistor
o Estado funcional
● Fusível
o Estado funcional
● Capacitor
o Estado
● Termistor
o Estado funcional
● Varistor
o Estado funcional
● Diodo
o Estado funcional
● Transistor
o Estado funcional
● Mosfet
o Estado funcional
● Ponte retificadora
o Em curto
o E em aberto
● Retificadora (shottky)
o Estado funcional

Figura 22: componentes diagnosticados.

Fonte: o próprio autor.
Figura 23: semicondutores de uma placa de uma fonte ATX.

Fonte: o próprio autor.

2. 3.3.3 Levantamento de Circuito de Potência

Nesta aula foi mostrado um circuito de uma fonte 200W PC ATX
POWER SUPPLY DTK PPT-2038.
Este circuito possui algumas características, que varia desde a
tensão que está entrando até a tensão de saída. Seus componentes permitem
não apenas proteger, como ainda retificar os sinais para a tensão certa de
saída.
Na entrada do circuito, existe um filtro de entrada compostos de
fusível, termistor, capacitor, resistor, varistor. As características desses
componentes são:
Fuzível: protege o circuito contra sobrecorrente.
Termistor: protege contra o pico inicial da corrente.

Varistor: para uma tensão muito alta, o varistor diminui sua
resistência criando um curto e protegendo o circuito.
Capacitor: é um filtro passa-baixa, ou seja, permite a passagem
de baixas frequências sem dificuldades e atenua a amplitude das frequências
maiores.
Despois do filtro de entrada, há a ponte retificadora. Ela possui 4
diodos que apontam para direita do circuito. A maneira como eles estão
dispostos faz com que a tensão alternada que contínua, pois retifica a onda
completa.
Após a ponte retificadora, há dois capacitores que ajudam a
melhorar a tensão de saída dessa ponte, fazendo com que haja um filtro
dobrador de tensão para que a tensão fique mais contínua.
Depois dos capacitores, há dois resistores que servem apenas
para descarregar aqueles.
Os diodos antes dos transistores servem para garantir que só
chegue tensão positiva na base do transistor.
Os transistores, logo após a parte primária, servem para que a
corrente contínua fique alternada para que o transformador consiga fazer o
processo de indução eletromagnética, em que os 300V que chegam a parte
primária são transformados em 24V da parte secundária. Assim, a fonte
consegue ter na sua saída tensão de +12V, -12V, +5V, -5V e +3,3V.

Figura 24: explicação básica de um levantamento de circuito.

Fonte: o próprio autor.

3.3.4 Resultado do MinuCurso de Fontes de Alimentação

No dia 14 do 06 de 2017,, uma fonte foi consertada. Ela estava com
StandBy. O problema era no indutor na saída do circuito.
Figura 25: testando as tensões de saída de uma fonte.

Fonte: o próprio autor.

Esse fio amarelo é o terra. Não é obrigado a conectar no lugar dele,
mas é bom por questão de segurança. Evita choques.

Figura 26: fio por onde se faz o aterramento em uma fonte.

Fonte: o próprio autor.

Esses dois fios vermelhos servem para chavear a fonte para 110v.
Como está conectada em 220v, não há necessidade desse chaveamento, ou
seja, pode deixar esse fio assim.
Figura 27: fios vermelhos que ligam em 110V.

Fonte: o próprio autor.

Figura 28: teste final na fonte trabalhada.

Fonte: o próprio autor.

Na parte de percorrer o circuito, o multímetro foi essencial com o teste
de continuidade para ver se os componentes estavam conectados.

3.4 Recondicionamento do E-lixo

No dia 29 de junho de 2017, foi realizada uma reunião para dividir a
equipe do E-lixo em duas partes: uma para manutenção de equipamentos de
informática e outra para manutenção de equipamentos ligados a eletrônica. A
equipe de informática ficou sendo liderada por mim. Ela ficou sendo formada
por Adriano, Érica, Ionara e Bob (Hudson). No dia 3 de julho de 2017, os
Alunos Adriano e Bob foram ao E-lixo e colocaram no inventários todos os
computadores (desktops, notebooks, netebooks, tablets, smartphones, etc).
Segue abaixo lista de tarefas a ser seguida por nossa equipe:

Figura 29: planejamento do corpo gestor do programa E-lixo.

Fonte: o próprio autor.

Figura 30: possível maneira de controlar os equipamentos testados.

Fonte: o próprio autor.

3.5 Treinamento para Integrantes do E-lixo

No dia 26 de outubro de 2017, houve uma reunião onde ficou
estabelecido que a partir do dia 31 de outubro de 2017 até o dia 21 de
dezembro de 2017 se transcorreria aperfeiçoamentos para os estudantes que
fazem parte do Projeto E-lixo. Para isso, definiu-se um cronograma.

Figura 31: possível cronograma de treinamento.

Fonte: o próprio autor.

3.5.1 Primeiro Treinamento para Manutenção de Monitores

No dia 31 de outubro de 2017, os alunos monitores Rondinele e Pedro
orientaram a turma a fazer uma triagem nos monitores LCD a fim de separar
aqueles que estão em estado funcional daqueles que não estão funcionando.
Depois de separar, os que não estava funcional passaram por um professo de
tentar os recuperar. Como não há os materiais necessários para uma
manutenção profunda dos monitores, utilizou-se o método da troca de peças
entre equipamentos semelhantes.
Foi testado um monitor LCD Samsumg que apresentava tela branca ao
ligar. Ao abri-lo, percebeu-se que ele estava com um encaixe do cabo flat
quebrado. Para isso, houve a troca do monitor LCD por outro idêntico. Ao fazer
esse teste, descobriu-se outro defeito. A tela ligou, porém ficou toda manchada,
mostrando que o monitor estava danificado.

Figura 32: monitor LCD aberto.

Fonte: o próprio autor.

Figura 33: cabo flat.

Fonte: próprio autor.
Figura 34: encaixe do cabo flat quebrado.

Fonte: próprio autor.

Figura 35: descobrindo outro defeito.

Fonte: próprio autor.

3.5.2 Terceiro Treinamento para Manutenção de Nobreak/estabilizador
No dia 9 de novembro de 2017, foi iniciado o treinamento para
manutenção de estabilizadores e UPS. Essa primeira parte, foi realizada uma
triagem e, com o tempo que sobrou, aproveitou para começar a manutenção
corretiva desses equipamentos. Nessa parte de manutenção, foi necessário
buscar o manual de serviço do equipamento, haja vista, através dessa manual
se consegue saber quais os principais problemas encontrados. Verificou-se
que, ao testar uma bateria, se der uma valor de tensão nela maior ou igual a
12V, ela está funcional. Certa de 85% dos problemas em UPS estão ligados a
bateria.
Nesse dia, foi feito um teste em um UPS que apresentava problemas
na tensão de saída. A princípio, podia ser problema era no relé de controle.
Após a troca, o problema persistiu.

Figura 36: USP testado.

Fonte: próprio autor.
Figura 37: colocando uma bateria funcional para testar.

Fonte: próprio autor.

3.5.3 Treinamento para Manutenção de Impressora

No dia 30 de novembro de 2017, no que concerne ao treinamento
de impressoras a lazer, foi realizada, primeiramente, uma triagem a fim de
separar as impressoras funcionais das não funcionais. Após a primeira etapa
da triagem, as impressoras que estavam ligando foi colocado cartucho com
toner para fazer um teste mais bem realizado. Algumas impressoras
apresentavam funcionar, porém estavam sem a tampa frontal; para corrigir
esse detalhe, foi tirada uma tampa de outra impressora, que possibilitou refinar
os testes.

Figura 38: Trocando tampa frontal da impressora para estes

Fonte: próprio autor.

Figura 39: trocando cartucho de uma das impressoras e colocando na outra.

Fonte: próprio autor.
Figura 40: alimentando cartucho com toner.

Fonte: próprio autor.

Figura 41: material para colocar toner.

Fonte: próprio autor.
Figura 42: alimentando diretamente o cartucho.

Fonte: próprio autor.
Figura 43: utilizando uma fonte 110V para ligar a impressora.

Fonte: próprio autor.

Como essas impressoras recebem 110V de tensão alternada para
serem alimentadas, foi utilizada uma estabilizador para fazer essa alimentação.

Figura 44: impressoras da triagem.

Fonte: próprio autor.

A figura 44 representa as impressoras que passaram pela triagem. As
que estão no chão são as que apresentaram algum defeito.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do que foi apresentado, percebe-se que o projeto E-lixo possui
uma significância imensurável não apenas para a sociedade acadêmica, mas
também para a sociedade de modo geral, pois mostra que os alunos
conseguem se desenvolver melhor para diversas áreas, assim como adquirem
o espírito de trabalhar em equipe, de criar lógicas organizacionais; a sociedade
como um todo tem seus benefícios também, haja vista poder participar
deixando máquinas para serem consertadas e também com aulas de
minicursos quando abertos para o público externo.
Como perspectiva futura, pode-se afirmar que a difusão do projeto para
outros polos é uma maneira que fortalecer a ideia de recondicionamento de
materiais eletrônicos, além de poder beneficiar a todos com sua implantação.
Um dia Thomas Fuller disse “o conhecimento dirige a prática; no
entanto, a prática aumenta o conhecimento”, ou seja, uma vez adquirido o
conhecimento, sua essência consiste em aplicá-lo. O projeto E-lixo mostra que
a ferramenta principal na aquisição de conhecimento não somente nos cursos
técnicos de Manutenção e suporte em informática, mas para a vida, não é o
conhecimento, mas o uso que dele se faz.
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