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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo criar um protótipo de um aplicativo multiplataforma 

que localize postos de descarte de materiais não recicláveis na cidade de Santos e 

trace a rota entre localização do usuário e o posto de descarte mais próximo. O 

usuário poderá acessar o aplicativo através de um computador pessoal ou 

smartphone com acesso a internet utilizando um navegador web. Através de uma 

pesquisa de campo identificou-se os materiais não recicláveis que mais são 

descartados incorretamente na cidade de Santos. Essa informação permitiu definir a 

lista de materiais suportada pelo aplicativo. Por se tratar de um protótipo, a pesquisa 

ainda prevê futuras mudanças no sistema, visto que seu conceito chave é a 

interação do usuário no constante desenvolvimento do aplicativo através da inserção 

de novas informações sobre futuros postos de coleta que venham surgir na cidade 

de Santos.  

 

INTRODUÇÃO  

Com o ritmo de vida acelerado da sociedade atual, o cidadão prefere usar seu 

tempo livre para se dedicar a família e ao lazer. Questões como reciclagem e 

cuidados com o meio ambiente, segundo o IPEA (2013) acabam por ficar em 

segundo plano. Desta forma, passa a ser de suma relevância o auxílio de uma 

ferramenta que facilite e motive o hábito de descartar corretamente o lixo. Portanto, 

o uso de um aplicativo webmobile seria uma solução plausível para o descarte 

indevido de materiais. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é proporcionar acessibilidade ao usuário da cidade de 

Santos através de um aplicativo multiplataforma que permita a busca por postos de 

descarte de material não reciclável e mostre a localização desses postos num mapa, 

traçando ainda a rota entre a localização atual do usuário e o posto mais próximo. 

Neste aplicativo será possível que o usuário faça uma busca de acordo com material 

que deseja descartar.  

METODOLOGIA 



Para a definição do público alvo do projeto e a identificação dos tipos de materiais 

descartados incorretamente na cidade de Santos, foi feito um questionário com cem 

pessoas utilizando o Google Docs. Ao final desta pesquisa foram gerados gráficos 

demonstrando o percentual, por exemplo, dos matérias que são descartados 

incorretamente. Com os resultados deste questionário (Figura 1) foi montada a lista 

de materiais de descarte do aplicativo. Por se tratar de um aplicativo com alto 

potencial de mercado, foram analisados alguns aplicativos disponíveis no mercado 

relacionados à sustentabilidade e que tenham como uma de suas funcionalidades 

localizar postos de descartes de materiais não recicláveis. Dos aplicativos 

analisados descobriu-se que estes ainda estão relativamente atrasados em relação 

a tecnologia existente como, por exemplo, em questões de usabilidade, alguns 

destes não são responsivos e outros são falhos em questões relacionadas a sua 

funcionalidade. 

Figura 1: Dados da pesquisa 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

O aplicativo híbrido é definido como uma arquitetura cliente/servidor, onde o cliente 

é o aplicativo e o servidor é o local onde as informações se concentram (MENDES, 

M. R.; TERRA, D. C.; GARBAZZA, I. E, 2014). Sendo assim, é preciso criar um 

mecanismo que possibilite o cliente obter as informações para poder manipulá-la.  

Para tal, implementou-se um webservice utilizando-se uma estrutura e tecnologia 

suportada pelo servidor. Foram utilizadas as tecnologias HTML5 com a ferramenta 



Intel XDK integrado com o banco de dados assíncrono FireBase usando o padrão 

MVC do framework Angular JS.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Ainda em fase de desenvolvimento o sistema conta com uma interface com o botão 

tipo de material, clicando neste botão o usuário tem acesso a uma lista de materiais 

a serem descartados. O aplicativo mostra os locais de descarte do material e como 

chegar até os postos através de um mapa gerado pelo GPS do celular ou pela 

localização do IP no computador.  A figura 2 abaixo ilustra a interface do aplicativo 

até o momento: 

Figura 2: Interface do aplicativo 
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