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Resumo 

Um dos grandes problemas do século XXI é o “lixo” mal descartado, muito se              

deve a falta de informação das pessoas. Boa parte do que se joga fora pode ser                

reutilizado, diminuindo, assim as enormes pilhas nos lixões e, consequentemente, a           

degradação do meio ambiente. E outro aspecto importantíssimo da reciclagem, além           

da consciência ecológica, é o fator social. A coleta de materiais recicláveis é fonte de               

renda de muitas famílias e, por muitas vezes a única fonte de renda. Diante dos               

aspectos apresentados e as possíveis estratégias para melhorar o fluxo da           

reciclagem, o uso da tecnologia em prol do meio ambiente surge como uma             

alternativa. Pensando nisso, este projeto visa o desenvolvimento de um aplicativo           

móvel que permita que o público interaja com pontos de coletas e catadores, assim              

tornando as informações sobre reciclagem mais acessíveis. 

 

Introdução 

O desequilíbrio ambiental é um fator preocupante se pensarmos nas próximas           

gerações e, o lixo não reciclado é um agravante. Apenas 3% de todo o lixo               

produzido no Brasil é reciclado (JORNAL HOJE, 2017) e o restante ou é mal              

descartado ou mandado para as enormes pilhas dos lixões. Pesquisas apontam que            

o Brasil perde cerca de R$ 120 bilhões por ano ao não reciclar lixo (PIZZARO,               

2017).  

Nessa perspectiva, o presente projeto surgiu com a proposta de oferecer uma            

maneira para que todo o público tenha acesso a informação sobre reciclagem,            

compartilhando pontos de coletas, cadastrando catadores, para que assim todo o           

material reciclável tenha um destino correto e gere mais riquezas ao país. 

 

 

 



 

Objetivo 

Elaborar um aplicativo que funcione como uma rede social da reciclagem,           

mapeando pontos de coletas de reciclagem e coletores, no qual o usuário poderá             

informar locais que existam materiais para reciclagem e quais os tipos. Como            

principais funções, podemos citar a interação entre os usuários da rede, o            

mapeamento de pontos de coletas, a categorização dos matérias recicláveis. O           

aplicativo tem a intenção de auxiliar na troca de informações sobre reciclagem,            

tendo como prioridade uma abordagem sutil e uma interface fácil de ser entendida,             

atingindo a todas as faixas etárias.  

 

Metodologia 

Para desenvolvimento do aplicativo será utilizado a linguagem de         

programação C# dentro do ambiente de desenvolvimento multi plataforma Xamarin          

(XAMARIN,2017), e um servidor em nuvem para armazenamento das informações,          

contendo locais com coleta, catadores, tipos de matéria recicláveis, usuários do           

aplicativo.  

 

Desenvolvimento 

No banco de dados serão armazenados informações, tais como, pontos de           

coleta, catadores de recicláveis, pontos de recicláveis, dados do usuário, tipos de            

materiais recicláveis. 

No funcionamento do aplicativo, os usuários poderão se cadastrar indicando          

se são ou não catadores, e quais os tipos de materiais que estão envolvidos,              

podendo também marcar materiais de interesse comum. Os pontos de recicláveis           

serão cadastrados por usuários do sistema, com isso tornando o sistema auto            

sustentável. Ao cadastrar um ponto de reciclagem o mesmo ficará disponível para            

um ou outro usuário assumir como proprietário do ponto, será da responsabilidade            

do proprietário informar os tipos e quantidades de materiais coletados, bem como, o             



 

preço que paga pelo mesmo. As informações geradas pelo ponto de reciclagem será             

enviada ao feed de notícias dos interessados.  

Os usuários poderão seguir os pontos de reciclagem e conferir as últimas            

atualizações, como, materiais recebidos, atualização de preço. Os usuários também          

poderão classificar os pontos de reciclagem e interagir, enviando sugestões,          

compartilhando o ponto de reciclagem com outros usuários da rede. 

A proposta do aplicativo inclui uma interface com exibição dos pontos em um             

mapa, facilitando assim a localização dos pontos de coletas e dos pontos de             

recicláveis em relação a localização atual do usuário. 

 

Resultados Preliminares  

As pesquisas realizadas com colegas de salas, amigos, familiares e com a            

comunidade local, apontam que o desenvolvimento do aplicativo irá agregar muitos           

valores tanto no âmbito social como no ecológico. Além de promover a interação             

entre classes sociais diferentes, o app poderá gerar maior riqueza as famílias que             

têm sua renda baseada na reciclagem, despertando uma maior conscientização da           

população para a importância da reciclagem.  
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