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1 RESUMO 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do aplicativo Green Food 

Explorer, visando facilitar o relacionamento entre a população que busca opções 

sustentáveis e estabelecimentos do ramo alimentício engajados na causa, através da 

divulgação de suas atividades na plataforma.  

Por meio do aplicativo desejamos disponibilizar para os usuários da aplicação, 

características dos locais que, além da qualidade da comida que oferecem, 

contribuem para o desenvolvimento sustentável através de boas práticas ambientais. 

Ele foi desenvolvido para ser interativo, possibilitando a difusão e reposição de 

informações de forma dinâmica e colaborativa entre usuários, mediante avaliações, 

comentários, ranqueamento e classificações de veracidade de tags de engajamento.  

As ferramentas utilizadas são gratuitas e linguagens de código aberto para tudo que 

tange o desenvolvimento do aplicativo. Para pesquisa foram consultadas monografias 

e trabalhos de conclusão disponíveis sobre sustentabilidade e ecologia, como também 

pesquisas acerca do comportamento de consumo da população moderna.  Pretende-

se que a ferramenta possa disponibilizar informações e contribuir para estimular o 

consumo cada vez mais consciente e engajado. 

Palavras-chave: Aplicativo. Ramo alimentício. Tags de engajamento. 

Consumo consciente. 

 

2 INTRODUÇÃO 

Vivemos em uma era de consumo, onde o capitalismo e a globalização 

estimulam este tipo de comportamento associando consumo e bens materiais à 

felicidade. Consome-se desenfreadamente e nem sempre movidos por necessidades. 

Seja por impulso, influência midiática ou por diversão, este comportamento tem se 

mostrado destrutivo não só para as pessoas como também para o planeta. 

De acordo Cassol e Schneider (2015), “a interação entre as formas de produzir 

e comercializar e os modos de consumir e alimentar são cruciais para desenvolver 

práticas sustentáveis, tanto de produção quanto de consumo”. Porém, essa não é a 

realidade. 

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, “a humanidade consome, 

atualmente, cerca de 30% mais recursos naturais do que a capacidade de renovação 

da Terra. Se os padrões de consumo e produção se mantivessem no atual patamar, 
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em menos de 50 anos, precisaríamos de dois planetas Terra para atender 

necessidades básicas para sobrevivência” (como água, energia e alimentos). 

Profundas mudanças nos padrões de alimentação da população mundial são 

observadas, a partir da segunda metade do século passado, com enfraquecimento 

dos padrões alimentares tradicionais e substituição pelo consumo de alimentos 

processados industrialmente, com alta densidade energética, altos teores de 

açúcares, sódio, gorduras saturadas e trans, e baixo conteúdo de fibras (RIBEIRO H, 

JAIME P C, VENTURA D. apud POPKIN p.289-98, 2006; 2014).  

Paralelamente a este padrão surgiu um novo problema: a substituição por 

alimentos industrializados aumenta consideravelmente a produção de lixo. “Segundo 

o Panorama dos Resíduos Sólidos, foram coletadas mais de 71 milhões de toneladas 

de lixo no ano de 2016” (MOURA, 2018). 

Outra característica do consumo moderno são os produtos de tecnologia. De 

acordo com a Anatel e o Banco mundial, uma pesquisa mostra que em 2012, havia 

uma proporção de 1,3 dispositivos móveis por habitante, quase 256,4 milhões de 

dispositivos móveis para 196,6 milhões de habitantes. Esses dados demonstram que, 

cada vez mais, os habitantes utilizam aplicativos e redes sociais (HIRAMA, 2012).  

Visando integrar a população que tem a facilidade tecnológica na palma da 

mão e se preocupa com consumo sustentável, com a destinação correta de resíduos, 

e também estabelecimentos do ramo alimentício ecologicamente engajados, 

desenvolvemos o aplicativo Green Food Explorer, para facilitar o relacionamento entre 

os usuários, contribuir na disseminação de informação sobre boas práticas 

ambientais, e abordar os tópicos supracitados, bem como outros que se mostram 

relevantes, que serão demonstrados no decorrer do trabalho. 

 

3 OBJETIVO  

Desenvolver um aplicativo colaborativo para dispositivos móveis, onde 

restaurantes podem indicar suas boas práticas ambientais, acrescentar fotos ou links 

para comprovação das informações disponibilizadas e onde os usuários podem 

buscar por restaurantes separados por categoria, avaliar a autenticidade de tags de 

engajamento sustentável (que classificam os estabelecimentos em níveis), bem como 

realizar comentários, avaliações de até 5 estrelas e acrescentar suas informações 

sobre o local. 

 

http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2016.pdf
http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2016.pdf
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4 METODOLOGIA  

Utilizamos ferramentas gratuitas e linguagens de código aberto para tudo que 

tange o desenvolvimento funcional e visual do aplicativo.  

Para codificação, utilizamos a IDE Visual Studio Code, na versão 1.34.0, 

HTML5 como base para o desenvolvimento, e as linguagens Web CSS3 e JavaScript, 

na versão 1.8.5, com sua respectiva biblioteca JQuery, na versão 3.4.1. Para 

desenvolvimento das telas da aplicação e seleção de cores para identidade visual, 

escolhemos o software de prototipagem para ambientes mobile e web Adobe XD CC, 

na versão 17.0.12.11, e o programa Photoshop, na versão CS6, para dar suporte à 

essas tarefas. Os Frameworks Cordova, na versão 9.0.0, e Phonegap, na versão 

8.2.2, foram responsáveis por converter o desenvolvimento Web em desenvolvimento 

mobile híbrido, suportado em ambientes Android e IOS, fornecendo acesso a recursos 

nativos de dispositivos móveis, tais como geolocalização e câmera, e o Slick, versão 

1.8.1, e o Font Awesome, versão 5.10.1, para transição Carrousel e base de ícones, 

respectivamente. Para base de dados, utilizamos a plataforma backend Firebase, com 

seu sistema de autenticação e gerenciamento de arquivos.  

 

5 DESENVOLVIMENTO 

O aplicativo possui uma tela de abertura com o logo do projeto e onde pode-

se ler "Green Food Explorer", desenvolvido para compor identidade visual, 

semelhante a aplicativos de rede social. Logo abaixo pode-se ler "Encontre os locais 

mais verdes" (figura 1a).  

Enquanto o aplicativo carrega, é exibido uma tela com ilustrações de alguns 

alimentos e abaixo uma breve descrição do aplicativo, onde se lê, "Descubra os 

restaurantes mais eco-amigáveis, visualize e elabore avaliações, comentários e 

verifique a veracidade das tags de engajamento. Ajude a criar um mundo mais 

consciente" como é possível observar na figura 1b. 
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(a) (b)                         

Figura 1 – Figura (a) abertura e figura (b) carregamento do aplicativo (AUTORES, 2019). 

Dando sequência, é exibida uma página de Login (figura 2a), onde o usuário 

pode inserir e-mail e senha, caso já tenha cadastro, ou escolher a opção de cadastrar-

se (figura 2b), com os mesmos parâmetros, caso ainda não o possua. Também é 

possível criar e acessar o aplicativo através de um cadastro Google ou Facebook. 

 

 

 

         

 

 

 

  

 

                
 

        (a)                                (b)                               

Figura 2 – Figura (a) tela de login e figura (b) tela de cadastro (AUTORES, 2019). 

Assim como se observa na figura 3a, após o Login, o usuário encontra-se numa 

página onde é possível procurar restaurantes e outros estabelecimentos comerciais 

do ramo alimentício, a partir de localização (adicionando o endereço) ou categoria. 

Após selecionada a categoria, o aplicativo redireciona para a página onde todos os 
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estabelecimentos cadastrados da categoria de escolha aparecem ranqueados de 

acordo com o nível de engajamento (figura 3b), detalhado a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(a)                                    (b)                            

Figura 3 – Tela (a) busca por categoria de restaurantes e teça (b) resultados do filtro por categoria (AUTORES, 

2019). 

Após a escolha final, redireciona-se para uma tela com três abas, o perfil do 

local, onde é possível encontrar a avaliação de até cinco estrelas, composta de forma 

colaborativa de acordo com a avaliação dos usuários, além do nível de engajamento. 

Abaixo observa-se na aba ("geral") informações disponibilizadas pelo 

estabelecimento, bem como endereço, telefone, curiosidades, além de tags de 

engajamento, as quais os usuários podem avaliar a veracidade através de voto (figura 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Aba de informações gerais sobre o restaurante (AUTORES, 2019). 
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Havendo muitos relatos, através do voto, que o tópico da tag não é realizado 

pelo estabelecimento, uma verificação automática é realizada, onde o sistema 

compara o total de avaliações da tag com o número de avaliações negativas, caso 

esse valor seja maior ou igual a 65 por cento, comprova-se que não há realização do 

tópico em questão e o estabelecimento perde o direito ao uso da tag por 3 meses, 

para que este possa ter a chance de se adequar corretamente.  

A perda do direito ao uso da tag pode acarretar diretamente na queda do nível 

de engajamento do estabelecimento, pois este é composto de acordo com a 

quantidade de tópicos atendidos dentre as boas práticas ambientais. O detalhamento 

dos níveis e das categorias que compõem as tags encontram-se nas tabelas abaixo. 

Tabela 1 – Níveis de engajamento (AUTORES, 2019). 

Nível Quantidade de tags atendidas 

Semente De 0 a 4 tags atendidas 

Folha De 5 a 9 tags atendidas 

Broto De 10 a 14 tags atendidas 

Verdura De 15 a 20 tags atendidas 

 

Tabela 2 – Tags de Engajamento (AUTORES, 2019).  

Nome da Tag de engajamento Descrição 

Meu Temperinho 
Cultivo de temperos, hortaliças, vegetais ou 
semelhantes em horta caseira. 

Floresta Particular 
Cultivo de árvores em pátios internos ou em 
outras dependências do estabelecimento. 

Reutilização de Água 

Reutilização de água empregada em tarefas 
cotidianas, como lavagem de louças e alimentos, 
em outras atividades, como lavagem de locais 
dentro do próprio estabelecimento. 

Captação de Água da Chuva 

Captação de água proveniente de chuvas e 
utilização em atividades em que esta pode ser 
aplicada, tais como lavagem de alimentos (após 
filtração e cloração) ou lavagem de locais dentro 
do próprio estabelecimento. 

Madeiras Reutilizadas 

Utilização de madeiras oriundas de demolição 
de casas antigas ou de árvores que caíram 
naturalmente em móveis e outras partes do 
local, ao invés de materiais como plástico e aço, 
por exemplo. 

Utensílios Sustentáveis 

Utilização de copos, pratos, guardanapos e 
talheres reutilizáveis ou descartáveis que sejam 
feitos de materiais biodegradáveis ou 
compostáveis, como bagaço de cana, bambu ou 
amido de milho, por exemplo.   

Energia Alternativa 

Utilização de energias alternativas ou 
renováveis (como por exemplo eólica, solar ou 
biogás) para suprimento das necessidades 
energéticas do local. 
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Iluminação de LED 
Utilização de lâmpadas de led ao invés de 
lâmpadas incandescentes nas dependências do 
local 

Ventilação Natural 
Espaço projetado de forma a aproveitar a 
ventilação natural, evitando o uso de ar-
condicionado ou ventiladores. 

Eco-delivery 

Utilização de bicicletas, skates, patinetes e 
outros meios que não realizem emissão de 
dióxido de carbono na atmosfera para realizar o 
delivery . 

Coleta Comunitária 
Espaço comunitário destinado à coleta de pilhas, 
lixo eletrônico, lixo reciclável ou óleo usado. 

Separação de Lixo 
Separação e descarte adequado do lixo 
orgânico e reciclável produzido no local. 

Orgânicos 

Utilização de alimentos orgânicos, identificados 
por um Selo do Sistema Brasileiro de Avaliação 
da Conformidade Orgânica (SisOrg) ou, no caso 
de adquiridos em feiras livres, por uma 
Declaração de Cadastro no Ministério da 
Agricultura (MAPA). 

Embalagens Retornáveis 
Utilização de embalagens retornáveis como 
copos ou garrafas. 

Empacotamento Consciente 
Utilização de papel ou papelão, aos invés de 
plástico ou isopor, no empacotamento das 
encomendas para delivery. 

Pet Friendly 
Local receptivo à presença de animais de 
estimação, podendo inclusive ter local destinado 
ou disponibilizar água para os pets. 

Limpeza sustentável 

Uso de produtos de limpeza naturais e 
biodegradáveis, como por exemplo produtos 
baseados em sabão de coco, vinagre e 
bicarbonato de sódio. 

Doação de alimentos 
Doação de alimentos não utilizados em refeições 
para pessoas necessitadas ou comunidades 
carentes. 

Separação de Óleo 
Separação e descarte inteligente ou reutilização 
de óleo usado. 

Pescado Certificado 

Utilização de peixes pescados fora do período 
de reprodução (piracema), lacrados e com 
certificação sanitária do IBAMA, polícia militar 
ambiental ou órgão responsável na região. 

Na segunda aba (chamada "posts"), o estabelecimento pode postar links ou 

fotos que comprovem o atendimento do que afirmam realizar (vide figura 5a). Na 

terceira aba (chamada "avaliações"), pode-se encontrar as avaliações e comentários 

que os demais usuários já realizaram, mas é possível também para o usuário realizar 

os seus, além de postar fotos sobre o local, que comprovam a veracidade ou não das 

tags declaradas (figura 5b).  
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Figura 5 – Figura (a) aba de posts do restaurante e figura (b) aba de avaliações e comentários dos 
usuários (AUTORES, 2019). 
 
6 RESULTADOS 

Com o auxílio da ferramenta Adobe XD CC, foi possível desenvolver o design 

de sete telas no aplicativo, tais como carregamento, boas-vindas, login, cadastro, 

busca e filtros, escolha de restaurantes por categoria, além de uma tela com três abas, 

chamadas "geral", "posts" e "avaliações", de forma a adaptar as ideias para que o 

aplicativo se tornasse simples de usar e o mais intuitivo possível.   

A codificação do aplicativo encontra-se desenvolvida em HTML, CSS, 

JavaScript e JQuery e, para tornar viável para dispositivos móveis, utilizou-se a 

plataforma de desenvolvimento Visual Code Studio em conjunto com o Frameworks 

Cordova e Phonegap, possibilitando realizar simultaneamente a codificação e testes, 

sejam eles de componentes, unitários ou de funcionamento geral do aplicativo. Já com 

os Frameworks Slick e o Font Awesome, desenvolveu-se a transição em formato 

Carrousel, para que todas as tags pudessem ser visualizadas para voto apenas 

arrastando a seção para o lado, e a respectiva escolha de ícones para representá-las. 

Para base de dados, utilizou-se a plataforma backend Firebase, com seu sistema de 

autenticação e gerenciamento de arquivos. 

Com isso, entrega-se um aplicativo funcional, com composições e transições 

completas e integração entre a parte visual, codificação e base de dados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O escopo proposto para o projeto encontra-se desenvolvido satisfatoriamente 

com todas as funções necessárias para compreensão da camada de negócio 

implementadas, contando com um design clean e informações acessíveis de forma 

direta e intuitiva.  

O grupo encontrou algumas dificuldades no decorrer do desenvolvimento, 

visto que o ambiente mobile foi uma abordagem nova para os autores. A princípio, o 

pretendia-se utilizar a IDE Android Studio, com linguagem baseada em Java, 

entretanto, estas ferramentas se mostraram incompatíveis com os micros disponíveis 

para desenvolvimento, além de não suprirem por completo as necessidades do 

aplicativo. Após a migração para linguagens e plataformas web, as necessidades 

supridas. 

 Todavia, apesar dos obstáculos de desenvolvimento, acredita-se que agregar 

conhecimentos novos foi extremamente proveitoso para o grupo, principalmente na 

área da pesquisa que envolve conhecimento sobre consumo consciente e descarte 

correto de resíduos. 
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