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1. RESUMO 

 

O projeto Mr. Trash refere-se a um jogo de fácil assimilação com intuito de despertar 

a cultura sustentável em seus jogadores. Ele está sendo desenvolvido para 

plataforma móvel a fim de promover maior visibilidade no mercado. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A sustentabilidade está em alta atualmente devido à exploração desmedida 

dos recursos naturais do planeta e sua consequente degradação. A conscientização 

das futuras gerações depende das gerações atuais se habituarem a um novo 

comportamento. As gerações conhecidas como “Y” e “Z” estão acostumadas com 

materialismo, que é o consumo obsessivo por objetos novos sem pensar nos antigos 

e como seus resíduos podem afetar o meio ambiente. Com isso, o planeta está 

ameaçado de ficar sem recursos naturais e, a partir do momento que isso acontecer, 

poderá não ser possível reverter tal situação. Desta forma, além de mitigar os erros 

já cometidos, é necessário mudar a forma de como os resíduos são coletados. 

Os jogos eletrônicos, em crescimento, modificaram o comportamento das 

últimas gerações de às crianças e adultos, e essa ascensão tende a continuar, 

devido aos avanços tecnológicos e à atratividade dos jogos. 

Neste projeto pretende-se criar um aplicativo que possa ser utilizado como uma 

ferramenta lúdica de ensino. Trata-se de um jogo interativo e divertido que aborda a 

sustentabilidade, visando refletir diretamente no comportamento do cidadão Sua 

plataforma de desenvolvido é a Android. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste projeto é desenvolver um jogo para plataforma móvel Android de 

fácil assimilação que possa contribuir de maneira positiva no comportamento de 

seus jogadores, despertando neles os princípios de sustentabilidade. 

 

4. METODOLOGIA 
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A primeira etapa do projeto foi o levantamento do cenário atual quanto à coleta 

seletiva de resíduos, bem como o estudo sobre os conceitos referentes ao assunto. 

Para o desenvolvimento do software, utilizou-se a metodologia Extreme 

Programming (XP). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O Mr. Trash é um jogo mobile, single player, que foi desenvolvido com 

finalidade educativa. O principal objetivo do jogador é não deixar os lixos caírem no 

chão, devendo para isso, coletá-los em contêineres específicos para cada tipo de 

resíduo. São três níveis de dificuldade com metas diferentes: 

Nível 1: somente o tipo do lixo que o jogador escolheu no início do jogo deve 

cair e sua meta será coletar cinquenta deles em, no máximo, 1 minuto e 30 

segundos. 

Nível 2: o jogador deverá coletar cinquenta lixos do tipo sorteado pelo próprio 

Mr. Trash no início do jogo, dentre os quatro tipos tratados em, no máximo, 2 

minutos. 

Nível 3: neste nível cairão os quatro tipos de lixo, o jogador deve coletar 

cinquenta deles de acordo com a lixeira que aparece na sua mão ao longo da fase, 

em, no máximo, 2 minutos. 

O principal personagem do jogo, o Mr. Trash (Figura 1) é controlado pelo 

jogador com movimentos básicos, da esquerada para a direita e vice-e-versa. O 

personagem carrega consigo uma lixeira, que é utilizada para recolher os lixos que 

vão caindo e determinar o tipo de resíduo que o jogador deve coletar. 

 

Figura 1: Mr.Trash 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os níveis 1 e 2 estão implementados e funcionais. As Figuras 2a e 2b 

mostram o history board do jogo e a tela inicial, respectivamente. 

 

            Figura 2a: Mr. Trash - Histoy board            Figura 2b: Mr. Trash – O Jogo 
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