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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a proposta de um aplicativo que 

visa informar aos órgãos públicos e à própria população, os problemas que estão 

ocorrendo na cidade como, por exemplo, falta de iluminação pública, buracos na rua, 

terrenos baldios que se tornaram focos de mosquitos da dengue, etc. 

O objetivo do aplicativo é coletar informações que serão acrescentadas pelos 

usuários e utilizar mapas para mostrá-las, para que a prefeitura e demais órgãos 

responsáveis fiquem cientes e tomem as devidas providências. 

 

Introdução 

Todos os dias acompanhamos pela TV, rádio, internet ou até presenciamos 

vários problemas não resolvidos nas cidades que as vezes são ignorados ou não 

identificados pela prefeitura e acabam atrapalhando o cotidiano dos cidadãos. 

Resolvemos então criar a proposta de um aplicativo que ajude a aproximar os 

cidadãos e os órgãos públicos e possibilite um aumento na resolução dos problemas 

das cidades. 

 

Objetivos 

Desenvolver um aplicativo que permita ao usuário a possibilidade de fornecer 

informações sobre algum problema que está incomodando a população e 

prejudicando suas atividades rotineiras, e sirva como base para que os órgãos 

públicos identifiquem esses problemas e tomem as devidas providências. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada será a revisão bibliográfica e a prototipação de 

software. 

O desenvolvimento do aplicativo utilizará a ferramenta PhoneGap(PhoneGap, 

2016), as linguagens HTML, CSS, Javascript(HTML5 & CSS - Domine a Web do 

Futuro, 2012) e a biblioteca jQuery(jQuery, 2016). 

Para o armazenamento das informações, será utilizado o banco de dados 

MySQL com ajuda da tecnologia AJAX(jQuery, 2016). 

Para a implementação de um mapa utilizaremos a API do Google 

Maps(Google Maps API, 2016) e para a coleta de dados contaremos com a API de 

geolocalização. 



O aplicativo estará disponível nos sistemas Android e iOS. 

 

Desenvolvimento 

O aplicativo apresentará uma interface amigável e intuitiva para que qualquer 

pessoa possa usar. 

A tela principal contará com um mapa que apresentará todos os problemas na 

sua localização e um botão simples que te levará para a tela do formulário. 

As informações sobre algum problema serão coletadas através de um 

formulário que conta com a opção de geolocalização e envio de imagens. 

Após o preenchimento dos campos e o envio desses dados para o MySQL, o 

mapa na tela principal adicionará uma miniatura da imagem acima da localização 

fornecida. 

Quando o usuário selecionar algum problema no mapa, serão apresentadas 

as opções de prioridade e avaliação, comentários para a discussão sobre o 

problema e status que pode ser marcado como “Em andamento”, “Concluído”, 

“Pendente” ou “Em atraso”. 

 



Resultados Preliminares 

Através de pesquisas realizadas, os docentes e alunos entrevistados aprovam 

a ideia e acreditam que o aplicativo será uma grande ferramenta para a utilidade 

pública e proporcionará um aumento na resolução dos problemas da cidade. O 

aplicativo encontra-se em desenvolvimento.  
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