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ECOAPP - PLATAFORMA SUSTENTÁVEL  

Aplicativo para smartphones como alternativa para a 
promoção de sustentabilidade na sociedade 

contemporânea 

_____________________________________ 
RESUMO 

Aproximadamente 78,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos 
urbanos são geradas anualmente no Brasil, destas, cerca de 30 
milhões são destinadas aos lixões e aterros controlados após 
coletadas, segundo o Panorama de Resíduos Sólidos do Brasil de 
2017. Entretanto, para o Ministério do Meio Ambiente, ambos não 
possuem sistemas e medidas que protejam o meio ambiente contra 
degradações. O Compromisso Empresarial para Reciclagem 
(CEMPRE) defende ainda que 31,9% destes resíduos é reciclável. 
Assim, visando principalmente amenizar o descarte incorreto de 
resíduos sólidos para reduzir os impactos ambientais decorrentes 
desta ação, desenvolveu-se a partir da “Fábrica de Aplicativos”, o 
EcoApp. Ele funciona como uma plataforma educacional sobre 
sustentabilidade contendo dicas e mapas informando os endereços e 
as rotas para os locais que realizam a destinação correta dos 
resíduos. Disponível na Play Store, já possui mais de mil downloads, 
ampliando o acesso a este tipo de informação e auxiliando a promover 
sustentabilidade. 
 
Palavras-chave: Descarte. EcoApp. Reciclável. Resíduos. 
Sustentabilidade. 
 

_____________________________________ 
ABSTRACT 

Approximately 78.4 million tons of solid waste are generated annually 
in Brazil, of these, approximately 30 million are destined to dumping 
ground and controlled landfills after being collected according to the 
Brazilian Solid Waste Survey of 2017. However, for the Ministry of the 
Environment, both do not have systems and measures that protect the 
environment against degradation. The recycling business center 
(CEMPRE - Centro Empresarial de Reciclagem) further argues that 
31.9% of this waste is recyclable. Therefore, aiming primarily to soften 
the incorrect disposal of solid waste to reduce the environmental 
impacts consequent of this action, it was developed from the 
“Application Factory”: the EcoApp. It works as an educational platform 
on sustainability, containing tips and maps informing the addresses 
and routes to the places that carry out to the correct destination of the 
waste. Available on the Play Store, it already has more than a 
thousand downloads, expanding access to this kind of information and 
helping to promote sustainability. 
 
Keywords: Discard. EcoApp. Waste. Recyclable. Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os seres humanos, naturalmente, ainda que por 

seus hábitos alimentares e necessidades fisiológicas, 

desde o princípio de sua existência, geram resíduos. 

Por volta de 10 mil a.C com a transição humana para 

a vida nômade e a constituição das primeiras 

comunidades, a geração de resíduos se intensificou e 

assim persistiu ao longo dos séculos. Entretanto, a 

intensificação da formação de resíduos sólidos, na 

maioria das sociedades, não foi discutida até o início 

das Revoluções Industriais, quando a geração e 

descarte destes rejeitos acabou se tornando um 

problema sanitário e, portanto, um perigo à sociedade 

(WILSON, 2007; WORRELL e VESILIND, 2011). 

Contudo, a temática dos resíduos sólidos só foi 

discutida com maior relevância no contexto brasileiro 

posteriormente a Conferência de Estocolmo, que 

aconteceu na década de 1970 e a ECO 92 no Rio de 

Janeiro. Os dois eventos de escala mundial, embora 

não tivessem o assunto como tema principal, 

levantaram discussões e proposições a respeito, 

ressaltando a gestão de resíduos sólidos como uma 

questão ambiental em evidência no cenário mundial 

(VELLOSO, 2008; WILSON, 2007). Assim, na 

década de oitenta, em 31 de agosto de 1981, foi 

sancionada pela Política Nacional do Meio Ambiente, 

a Lei Nº 6.938, instituindo em seu art. 3, inciso III, 

alínea e, que seria considerado degradação do meio 

ambiente lançar matéria ou energia no meio, fosse 

direta ou indiretamente, desrespeitando os padrões 

ambientais estabelecidos (BRASIL, 1981).  

Entretanto, o Governo Federal só evidenciou a 

temática da gestão de resíduos sólidos no Brasil como 

uma questão ambiental verdadeiramente essencial, ao 

decretar no dia 02 de agosto de 2010 a Lei Nº 12.305, 

que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 

PNRS (DEUS, 2015). De acordo com o Art. 4 desta 

lei, ela reúne o conjunto de princípios, objetivos e 

ações do Governo Federal, Estados e Municípios com 

vistas ao gerenciamento ambientalmente adequado 

dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 

Contudo, apesar da PNRS segundo seu art. 7, 

inciso II, objetivar a não geração de rejeitos, o uso de 

medidas alternativas de destinação (reutilização), e a 

disposição final ambientalmente adequada dos 

mesmos se o descarte for inevitável (BRASIL, 2010), 

dados revelam que a problemática persiste. Eles são do 

Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil de 2017, 

divulgados em 2018 pela Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE). Estes dados, demonstram que a geração 

de resíduos sólidos no Brasil tem crescido e que a 

quantidade destes rejeitos que ainda é disposto de 

maneira ambientalmente inadequada, persiste como 

uma problemática da gestão de resíduos sólidos no 

país.  

Segundo o Panorama de Resíduos Sólidos do 

Brasil de 2017, estão sendo geradas anualmente cerca 

de 78,4 milhões de toneladas de Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) no país, um aumento de 

aproximadamente 1% (784 mil toneladas) com relação 

a 2016 (ABRELPE, 2018). O aumento no volume 

produzido pode em grande parte ser explicado pelos 

hábitos consumistas cultivados pela sociedade 

brasileira atualmente (GODECKE et al., 2012). 

No contexto de uma sociedade capitalista, o 

intenso incentivo ao consumo realizado no Brasil 

pelas mídias sociais de cunho publicitário, e a 

disseminação de padrões sociais pautados na aquisição 

de bens materiais, têm sido um fator contribuinte para 

a elevação da geração de RSU no país. Esta mudança 

se dá devido aos hábitos consumistas já incorporados, 

que possibilitaram que empresas na busca de 

benefícios econômicos usassem estratégias 

capitalistas de cunho social para aplicarem a 

obsolescência programada e perceptiva aos mais 

diversos tipos de artigos industriais (ARAÚJO et al., 

2017; GODECKE et al., 2012; POLON, 2011). 

Com a redução da vida útil dos materiais 

(obsolescência programada) as empresas conseguiram 

estabelecer um curto espaço de tempo entre a 

aquisição, descarte e nova aquisição de cada produto, 

o que apesar das vantagens econômicas para os 

empresários, tem elevado exponencialmente a 

formação de resíduos sólidos urbanos. Assim como, 

através da obsolescência perceptiva, a indústria do 

comércio tem induzido o descarte de mercadorias mais 

antigas para realizar a aquisição de produtos novos 

para substituí-las. Este novo cenário brasileiro revela 

uma incessante busca social por status através do 

consumo de cada vez mais bens e serviços, 

construindo um ciclo vicioso de consumo e descarte 

na sociedade brasileira (ARAÚJO et al., 2017; 

GODECKE et al., 2012; POLON, 2011). 

O Instituto Akatu, uma organização brasileira 

não governamental sem fins lucrativos, divulgou em 

2018 o Teste do Consumo Consciente (TCC) do 

Brasil. A pesquisa foi realizada entre 09 de março e 02 

de abril de 2018, foram entrevistados 1.090 pessoas, 

homens e mulheres, com mais de 16 anos, de todas as 

classes sociais e de 12 capitais e/ou regiões 

metropolitanas de todo o País. Os resultados da 

pesquisa retratados nas figuras 1 e 2 abaixo, revelaram 

que 76% da população brasileira realiza um consumo 

não consciente de bens e serviços, sendo consideradas 

pela pesquisa como consumistas. A pesquisa revelou 

ainda que essa parcela da população é 

majoritariamente composta por indivíduos de 16 a 49 

anos, os principais consumidores da sociedade 

brasileira (INSTITUTO AKATU, 2018). 
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Figura 1: Gráfico da razão dos consumidores inconscientes 

ou consumistas e os conscientes no Brasil. 

Fonte: INSTITUTO AKATU, 2018 

 

 

  
Figura 2: Gráfico da razão de consumidores inconscientes 

ou consumistas por faixa etária no Brasil. 

Fonte: INSTITUTO AKATU, 2018 

 

Além disso, como mostra a tabela 1 a seguir, 

dados da Pesquisa Mensal de Comércio – PMC – de 

dezembro de 2018 realizada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), revelaram que o 

comércio varejista brasileiro apresentou um 

crescimento de 2,3% em comparação ao período dos 

12 meses anteriores. Embora tenham sido 

apresentadas taxas de crescimento diversificadas nos 

diversos setores da sociedade, artigos de uso pessoal 

apresentaram um crescimento de 7,6%, 

hipermercados, supermercados e produtos 

alimentícios com alta de 3,8% e equipamentos de 

informática e comunicação, com leve alta de 0,1%, 

essa foi a maior taxa geral de crescimento verificada 

nos últimos cinco anos (IBGE, 2019). 

 

 
Tabela 1: Pesquisa Mensal de Comércio – PMC de 

dezembro de 2018. 

 
Fonte: IBGE, 2019 

Os dados do IBGE apontam, portanto, um 

aumento geral do comércio varejista, ou seja, do 

consumo populacional dos mais diversos tipos de 

produtos, desde alimentícios, até mesmo eletrônicos e 

automotivos. Devido a este aumento no consumo, 

consequentemente há o aumento do descarte de todos 

os tipos de resíduos sólidos urbanos, orgânicos, 

metálicos, plásticos, papéis e outros materiais, dos 

quais são coletadas toneladas pelas empresas de 

limpeza pública diariamente no Brasil (ROTH e 

GARCIAS, 2009). 

Sendo assim, analisando a composição do 

volume total de RSU coletado no país, obtém-se 

segundo os dados brasileiros mais recentes de 2012 

divulgados no Diagnóstico de Resíduos Sólidos 

Urbanos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), que mais da metade de tudo que é descartado 

pela sociedade, 51,4%, é composto por matéria 

orgânica e 31,9% são materiais recicláveis. Os dados 

estão representados na figura 3 abaixo (IPEA, 2012). 

 

 
Figura 3: Gráfico da estimativa da composição 

gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos do Brasil. 

Fonte: IPEA, 2012 

 

Dessa forma, considerando que a composição 

gravimétrica dos resíduos sólidos brasileiros tenha se 

mantido nos últimos anos sem grandes alterações 

percentuais, é possível dizer que aplicando os 

percentuais de 51,4% e 31,9% no total de 78,4 milhões 

de toneladas de resíduos sólidos descartados no Brasil 

em 2017, isso indicaria que aproximadamente 40,3 

milhões dessas toneladas seriam de matéria orgânica e   

25 milhões seriam de resíduos recicláveis. 

Além disso, a gestão de resíduos sólidos no 

Brasil é uma problemática contemporânea, porque 

como mostra a figura 4, grande parte do volume de 

RSU descartado anualmente no país ainda tem 

disposição final ambientalmente inadequada. Em 2017 

segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil, 

16.381.565 toneladas dos rejeitos coletados foram 

destinadas à aterros controlados, e 12.909.320 foram 

para lixões, sendo que ambos são locais de disposição 

desprovidos de sistemas e medidas capazes de 
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proteger o meio ambiente contra os mais diversos tipos 

de danos e degradações, além de tornarem-se um 

problema sanitário e oferecerem eventualmente riscos 

à saúde pública ao favorecerem a proliferação de 

vetores de doenças (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE et al., 2005; ABRELPE, 2018). 

 

 
Figura 4: Gráfico da disposição final dos resíduos sólidos 

urbanos coletados no Brasil em 2017. 

Fonte: ABRELPE, 2018 

 

Portanto, mediante os dados mais recentes é 

possível, identificar os três pilares da problemática da 

gestão de resíduos sólidos no Brasil: o elevado número 

de resíduos gerados no país, os tipos de materiais que 

essencialmente compõem estes rejeitos, e a disposição 

final ambientalmente inadequada deles. Entretanto, 

apesar dos pilares desta problemática já terem sido 

identificados, o desafio para a construção de uma 

gestão sustentável dos resíduos, proposta pela PNRS, 

persiste tanto no âmbito ambiental, quanto no sanitário 

e de saúde pública. E a atual proporção deste desafio, 

se deve aos inúmeros impactos negativos já causados 

pelos déficits do sistema atual (GOUVEIA 2012; 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2019). 

Ao analisar a disposição inadequada de resíduos 

sólidos urbanos no Brasil, é necessário levar em 

consideração dois tipos de rejeitos essenciais que 

funcionam como os pilares desta problemática, os 

orgânicos e os recicláveis, onde se destacam o plástico 

e o papel (CEMPRE, 2019). 

Os resíduos plásticos correspondem a segunda 

maior parcela dos rejeitos brasileiros.  Existem vários 

tipos e aplicações para este tipo de insumo. O plástico 

filme é uma espécie de película normalmente usada 

como sacolas de supermercados, sacos de lixo, 

embalagens de leite, e de proteção de alimentos na 

geladeira ou micro-ondas. E o tipo plástico rígido, é o 

material que compõe cerca de 77% das embalagens 

plásticas no Brasil. Ele é encontrado nas garrafas de 

refrigerantes, nos recipientes para produtos de limpeza 

e higiene, além de ser matéria-prima básica de 

calçados, eletrodomésticos, utensílios domésticos e 

outros produtos (CEMPRE, 2019). 

Contudo, os tipos de plástico mais comuns no 

Brasil são compostos principalmente pela resina de 

polietileno de baixa densidade (PEBD) e a de 

polipropileno (PP), ambos polímeros plásticos que 

devido às suas propriedades físico-químicas levam em 

torno de 400 anos ou mais para se decomporem na 

natureza. Aliado a este problema, vale ressaltar que 

segundo a ABRELPE, em 2017 foram geradas 21.153 

toneladas de resíduos plásticos por dia no Brasil, e 

destas somente 1.738 foram recicladas por dia, um 

índice de reciclagem menor que 8,2%.       

O plástico quando está se deteriorando 

transforma-se em micro plástico, capaz de absorver 

substâncias químicas perigosas, contaminando o solo 

e a água ao ser disposto em lixões e aterros 

controlados, e ainda inserido na cadeia alimentar caso 

seja ingerido pelos organismos. Sendo assim apesar de 

ser um exemplo da atualidade, o plástico acabou se 

tornando também um exemplo de poluição ambiental 

(ECYCLE, 2019; MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2019). 

Os RSU classificados como papel, papelão ou 

tetrapak, correspondem a 13,1% do volume total de 

resíduos gerados anualmente no Brasil (IPEA, 2012). 

No geral, é um dos produtos mais consumidos no país 

e, há séculos, faz parte do cotidiano das pessoas, como 

meio básico de educação, comunicação e informação, 

ou nas aplicações comerciais e residenciais. O papel 

compõe livros, jornais, revistas e documentos, além de 

caixas para transporte de mercadorias, e embalagens 

que protegem alimentos e inúmeros outros exemplos 

(IBÁ, 2019). 

Segundo o Compromisso Empresarial para 

Reciclagem (CEMPRE) 84,7% do papel ondulado 

consumido no Brasil em 2014 foi reciclado. Apesar de 

ser um dado positivo, este não é um padrão. O índice 

geral de reciclagem do papel é de pouco mais de 50% 

(ABRELPE, 2018). Em 2017, das 21.851 toneladas 

descartadas diariamente no Brasil, somente 11.437 

foram recicladas por dia de acordo com a ABRELPE. 

Além disso, alguns tipos de papel como o carbono, o 

celofane, o vegetal, os plastificados ou encerados, os 

higiênicos, dentre outros, não são recicláveis (IDEC, 

2009). 

Existem ainda duas divisões básicas para os 

impactos ambientais causados pelo papel, papelão ou 

tetrapak, os inerentes a sua etapa produtiva e aqueles 

relativos à sua disposição ambientalmente inadequada. 

Quanto a produção, é preciso salientar que além da 

quantidade excessiva de árvores derrubadas, a matéria 

orgânica residual do processo, embora não seja 

considerada tóxica, torna-se problemática devido à 

grande quantidade acumulada. Em contrapartida, 

alguns dos efluentes líquidos e das emissões gasosas, 

possuem alto nível de toxicidade, podendo, em 

eventuais falhas de alguma das etapas produtivas, 

ocorrerem vazamentos causando graves danos ao 

ambiente. Já em relação a disposição ambientalmente 

inadequada dos papeis, é necessário lembrar que o 

prazo médio de decomposição desses na natureza é em 

torno de 3 a 6 meses e que estes insumos facilmente 

acabam se contaminando ao entrarem em contato ou 
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se agregarem a outros materiais, tornando-se 

poluentes para o meio ambiente e um risco a sociedade 

(MIRANDA, 2008). 

Os resíduos orgânicos representam 51,4% do 

volume total de resíduos sólidos urbanos gerados no 

Brasil (IPEA, 2012). Esses insumos descartados 

diariamente no país são constituídos basicamente por 

restos de animais ou vegetais resultantes de atividades 

humanas diversas, podendo ter origem doméstica, 

urbana, agrícola ou industrial, do saneamento básico, 

entre várias outras. Contudo, estes resíduos também 

podem ser tratados em várias escalas, desde a escala 

doméstica, passando pela escala comunitária, até 

atingir a escala industrial, por exemplo, na produção 

de fertilizante orgânico, que é amplamente utilizado 

pela agroindústria (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2019). 

Em ambientes urbanos os resíduos orgânicos, 

acabam se tornando um sério problema ambiental. As 

razões são diversas, mas destacam-se negativamente o 

grande volume gerado e os locais inadequados em que 

são armazenados ou dispostos. A disposição 

inadequada deles geram chorume, um percolado 

altamente tóxico e poluente, além da emissão de 

metano na atmosfera, e favorece a proliferação de 

vetores de doenças. Apesar do processo mais comum 

de reciclagem de resíduos orgânicos de compostagem 

ser extremamente eficiente, apenas 4% dos rejeitos 

recebe esta destinação de acordo com dados de 2010 

do IBGE (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2019). 

A sociedade brasileira, devido as inúmeras 

problemáticas ambientais diagnosticadas no país, 

necessita passar por um processo de transformação 

ideológica e social com relação a promoção de 

sustentabilidade, isso para reverter ou controlar esse 

intenso processo de degradação do meio ambiente.  

O uso de tecnologia no Brasil tem crescido 

consideravelmente nos últimos anos (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - 

PNAD Contínua de 2017). Os dados divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se 

baseiam no maior acesso da população em geral às 

televisões, computadores, tablets e smartphones. O 

destaque da pesquisa é voltado para o aumento 

significativo do uso da internet e dos smartphones 

pelos brasileiros, sendo que de acordo com a Pnad 

Contínua 2017, atualmente, 74,9% da população 

brasileira tem acesso a este recurso, e que 97% dos 

usuários a acessam por meio dos celulares. A pesquisa 

identificou ainda, que a internet, em conjunto com os 

smartphones, por meio de seus mais diversos 

aplicativos e funcionalidades, é hoje a principal 

ferramenta de comunicação e informatização dos 

brasileiros, essa informação foi confirmada por 81,1% 

dos usuários de ambos, comprovando que elas são um 

importante instrumento de transformação social 

(GOUVEIA, 2012; IBGE, 2017) 

Portanto, nota-se que, apesar da instituição da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, de alguns 

dados positivos relativos à reciclagem, e de certo 

avanço na disposição final dos rejeitos brasileiros, o 

cenário do país ainda é crítico. Descartando 

indevidamente resíduos recicláveis (31,9% do total 

coletado), e dispondo quase 41% de todos os rejeitos 

incorretamente no meio, o país necessita de 

intervenções acerca da temática. Tendo em vista as 

novas tendências tecnológicas, o uso dos smartphones 

numa proposta de intervenção é o mais eficaz. 

Dessa forma, reduzir o descarte incorreto de 

resíduos sólidos urbanos e consequentemente 

amenizar os inúmeros impactos ambientais, que são 

decorrentes dessa ação, é o principal objetivo do 

EcoApp. Ao conseguir conciliar a praticidade dos 

smartphones com o conteúdo essencial de ecologia e 

sustentabilidade, através de um aplicativo para 

celulares, e assim inserir a temática no cotidiano das 

pessoas, o EcoApp pretende promover, além da 

conservação ambiental, melhora sanitária e de saúde 

pública, além de incentivar uma nova visão social 

acerca dos resíduos gerados, viabilizando o processo 

de desconstrução de uma sociedade geradora de lixo, 

para uma sociedade sustentável e transformadora. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa empregou o método quali-

quantitativo. Para que se pudessem ser obtidos as 

definições dos conceitos e o estágio em que o tema se 

encontra atualmente, foi realizada uma densa pesquisa 

bibliográfica prévia, com a leitura de livros, artigos 

científicos e websites que tratam sobre a temática 

abordada. Assim, foi possível a obtenção de material 

devidamente estruturado e de fontes confiáveis, e 

posteriormente feita a elaboração, confecção, 

amadurecimento, teste e efetiva aplicação da proposta 

de intervenção com o EcoApp. 

 

2.1 Primeira etapa de criação: Estudo do 

referencial teórico 

A partir da leitura e posterior análise da 

literatura científica e bancos de dados disponíveis 

sobre o tema, identificou-se os principais pontos da 

problemática e seu principal desencadeador. 

Determinando assim, que o caráter da proposta deveria 

ser informativo, o conteúdo da proposta de 

intervenção deveria ser sobre os impactos causados 

pelo descarte incorreto e as maneiras de amenizá-los e 

evita-los, e qual o método utilizado deveria ser o 

desenvolvimento de um aplicativo para smartphones, 

por ser um fator comum a maior parcela da população 

brasileira, expandindo assim seu alcance. 

 

2.2 Segunda etapa: Desenvolvimento do EcoApp 

A primeira decisão dos desenvolvedores foi 

em relação ao nome do aplicativo. EcoApp é uma 
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abreviação de Ecologic App, ou, em tradução, 

Aplicativo Ecológico, uma plataforma sustentável, 

representando no nome a própria ideologia do 

aplicativo. 

Após a definição do nome começou-se a 

trabalhar na parte técnica dele. Um aplicativo para 

smartphones é como um programa de computador 

concebido para processar informações 

eletronicamente, ou seja, um software. Assim foi 

necessário desenvolver primeiramente o projeto de 

construção do aplicativo e, posteriormente, aprimorar 

o projeto para que atingisse o funcionamento e 

finalidade desejados. A primeira questão a ser 

considerada foram as variações dos diversos tipos de 

dispositivos – Samsung Galaxy, Apple Iphone, 

Motorolla, - e/ou sistemas operacionais – Android, 

IOS e Windows por exemplo, para que assim pudesse 

ser decidido como fazer o desenvolvimento dos 

processos de dados que delimitassem sua configuração 

e promovessem de fato a sua existência. 

A configuração destes dados técnicos, 

demanda conhecimento e experiência com sistemas e 

mecanismos voltados para o programador e 

desenvolvedor de funcionamento HTML (Hypertext 

Markup Language, ou Linguagem de Marcação de 

Hipertexto) - que funciona essencialmente como a 

linguagem básica da internet. Nenhum dos integrantes 

do grupo possui formação profissional, técnica ou 

superior, voltada para a área de Tecnologia da 

Informação – TI – o que tornou necessário recorrer ao 

suporte técnico advindo de um plataforma on-line, 

chamada “Fábrica de Aplicativos”, a qual possibilita a 

confecção, no âmbito de programação e configuração 

do software em HTML, permitindo que o grupo 

trabalhasse somente no desing e conteúdo gráfico e 

textual do EcoApp. 

Definida a plataforma que seria utilizada na 

confecção prática do aplicativo, foram decididas em 

seguida as ferramentas/funcionalidades dele. Para 

atender a necessidade de possibilitar o descarte correto 

dos resíduos, decidiu-se criar uma funcionalidade 

denominada “Mapas”, responsável por fornecer o 

endereço e a rota dos locais que dão a destinação 

correta para cada tipo de material. Para atender a 

necessidade de instruir os usuários sobre 

sustentabilidade, impactos ambientais, e dar dicas 

sobre ecologia, a funcionalidade denominada “Dicas” 

também foi decidida. E para que os usuários também 

pudessem fazer contato com os desenvolvedores e ter 

acesso a opiniões de outros usuários, foi decidido que 

em conjunto com as demais funcionariam as 

funcionalidades; “Contato” e “Deixe sua opinião”. 

As informações que constituiriam a 

Ferramenta “Dicas”, foram obtidas no referencial 

teórico da pesquisa e em buscas on-line posteriores a 

decisão de sua criação. Sendo os desenvolvedores do 

EcoApp naturais da cidade de Divinópolis/MG, os 

locais para descarte dos materiais, disponibilizados no 

aplicativo, são em sua maioria dentro da própria 

cidade, ou, nos municípios próximos ou vizinhos, 

como Nova Serrana, Bom Despacho, Cláudio, Itaúna 

ou na capital do estado, Belo Horizonte. Estes foram 

obtidos em pesquisas na internet ou por sugestões da 

sociedade, contudo em seguida foram todos 

pessoalmente visitados pelo grupo para confirmar sua 

existência e ramo de atividade para inviabilizar a 

passagem de informações incorretas. 

Para dar início a real confecção do aplicativo, 

realizou-se primeiramente um cadastro, com login e 

senha, na plataforma on-line "Fábrica de Aplicativos". 

Em seguida, na plataforma, foi feito o acesso ao editor 

de aplicativos para configurar o visual - cores, formas 

e imagens do app – e o design (abas e 

funcionalidades). As imagens foram elaboradas e 

editadas pelo próprio grupo, no editor específico para 

imagens do Photoshop. Estas, compuseram o header, 

background e os ícones do aplicativo, além da página 

principal de download. 

Posteriormente, para funcionalidade ‘Mapas’, 

o aplicativo foi vinculado a plataforma ‘Google 

Maps’, que oferece os mapas em 2D e 3D e torna 

possível a função de GPS – Global Positioning 

System, ou Sistema de Posicionamento Global. A 

ferramenta Google Maps foi então vinculada ao 

EcoApp por meio da própria “Fábrica de Aplicativos”. 

Após a finalização do aplicativo, que 

envolveu a definição de mais uma ferramenta (Visite 

o nosso site), criada para dar acesso a um site, 

desenvolvido pelo grupo, que possui maiores 

informações sobre a temática do app, e a redefinição 

de outra funcionalidade, “Mapas”, dividida em: 

Descarte de recicláveis, Descarte de eletrônicos e 

Descarte de infectantes, foi-se colocado em debate a 

hipótese de inserir o aplicativo em plataformas de 

download universais. Isso, uma vez que a plataforma 

“Fábrica de Aplicativos”, apenas permite o download 

do app por meio de um código QR – sigla do inglês 

Quick Response, “resposta rápida” na tradução literal. 

Esse código, ao ser lido por um aplicativo 

especializado neste tipo de leitura, permite que a 

pessoa, ao apontar a câmera para o código na tela do 

computador, consiga baixar o EcoApp imediatamente. 

Porém, tendo em vista que esse método é complexo foi 

necessário buscar uma forma mais prática. 

A própria plataforma por meio da compra de 

uma conta Premium pelo grupo, converteu o código 

QR em um arquivo chamado de APK. Esse arquivo foi 

utilizado para viabilizar a compra de uma conta de 

desenvolvedor de aplicativos no site da Google Play. 

Com o domínio dessa conta foi possível inserir as 

informações do aplicativo em uma página do próprio 

Google Play e pós criação e edição da conta, a própria 

plataforma fez a postagem do aplicativo na PlayStore, 

a segunda maior loja de downloads do mundo, para 

que o aplicativo ficasse disponível enfim para ser 
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baixado e utilizado pela sociedade, finalizando sua 

etapa de construção. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a disponibilização do EcoApp para 

download na PlayStore, todos aqueles que possuíssem 

um smartphone com sistema operacional Android 

interessados em adquirir o app puderam, sem 

problemas, fazê-lo. O funcionamento do aplicativo 

acabou apresentando falhas no início de sua 

disponibilização – os mapas para locais de descarte 

não estavam abrindo da forma correta, mas assim que 

o déficit em seu funcionamento foi diagnosticado, ele 

foi devidamente solucionado pelas ferramentas 

oferecidas pelo Google Play e atualmente funciona 

dentro do esperado. Seus usuários podem otimizá-lo 

facilmente através de atualizações feitas por eles em 

seus respectivos celulares. Estas atualizações 

periódicas sempre feitas pelos desenvolvedores e 

enviadas pela plataforma Google Play envolvem a 

inserção de novos endereços para descarte de vários 

tipos de resíduos, a inclusão de novas dicas e 

informações sobre ecologia e sustentabilidade.   

O EcoApp já possui mais de mil downloads e o 

retorno dos usuários, visualizado através da 

plataforma interativa do app “Deixe sua opinião”, 

foram os melhores possíveis. No geral, todos 

relataram o bom funcionamento do aplicativo, além de 

parabenizar o grupo pela iniciativa de cunho 

sustentável. De acordo com os comentários, ele tem 

ajudado e facilitado para a população como um todo o 

acesso fácil a informações como cronogramas da 

coleta seletiva e locais de descarte de materiais, além 

de medidas práticas de sustentabilidade incorporáveis 

ao cotidiano. 

Algumas alterações para o app foram sugeridas, 

pelos orientadores do projeto, usuários do aplicativo e 

pela sociedade que tem conhecimento do EcoApp. A 

maioria voltada para a otimização do funcionamento 

do app com a criação de novas funcionalidades ou com 

a facção de adaptações nas existentes. Entretanto, o 

grupo se vê limitado no processo de criação e edição 

devido aos dados de configuração do software em 

HTML, que apesar de fácil acesso e utilização, na 

fábrica possui ferramentas limitadas que ainda 

dificultam o progresso do aplicativo.  

Além disso, o método de visita ou ligações 

telefônicas, para comprovação dos locais de descarte 

dos materiais, evitando informações falsas no 

aplicativo, tem atrasado e dificultado a inserção de 

novos endereços na plataforma. Apesar de ser um 

método consciente e que aumenta a credibilidade das 

informações dadas, não é eficaz, já que dificulta a 

expansão do alcance do aplicativo, e 

consequentemente, a evolução dele. 

Dessa forma, o aplicativo está funcionando 

dentro do esperado, tem agradado os usuários e 

aparentemente tem cumprido o objetivo proposto que 

é reduzir o descarte incorreto de resíduos sólidos 

urbanos. Entretanto, ainda apresenta dificuldades para 

sua evolução, devido às limitações da plataforma de 

programação utilizada e aos métodos de busca de 

alguns dados e informações. Assim, ainda requer 

adaptações, mas já é considerado um sucesso pelos 

desenvolvedores. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Além da satisfação com o sucesso do aplicativo, 

os criadores do EcoApp persistem com o intuito de 

fazê-lo progredir. Tem-se trabalhado para englobar 

novas regiões à área de abrangência dos mapas do 

aplicativo. Espera-se dessa maneira, expandir seu 

alcance para outras regiões do estado de Minas Gerais, 

e futuramente, quem sabe, em escala nacional. 

Desenvolvedores e orientador têm buscado 

apoio e parcerias em órgãos como prefeituras e 

instituições não governamentais para o aplicativo. O 

intuito desta inciativa é alcançar uma maior 

visibilidade para o EcoApp e sua proposta, além de 

eventualmente conseguir investimentos para custeio 

das contas de desenvolvedor mencionadas na 

descrição do processo criativo. Mas acima de tudo 

objetiva-se obter informações e dados que possam 

contribuir para a evolução do conteúdo do aplicativo. 

Aliado a tudo isso, tem se voltado as atenções 

para encontrar uma solução para os déficits no nível 

de programação do aplicativo. Tem se estudado a 

vinculação de uma nova plataforma de desenvolvedor 

on-line, ou ainda, a contratação de um profissional da 

área de Tecnologia da Informação para reprogramar o 

software do app.  

Portanto, o EcoApp correspondeu às 

expectativas iniciais e segue progredindo mediante aos 

esforços de seus criadores. 
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