
  

Termo de Abertura do Projeto   

   

Título do Projeto: DESCARTA FÁCIL 
Professor Orientador: Marcelo Neves 
Semestre: Sexta LMNP – 2021.1 
 
Justificativa do Projeto: A ideia inicial surgiu na disciplina de Empreendedorismo, onde tínhamos que criar uma 
ideia de startup com impacto social positivo. Em função da pandemia, notamos o aumento no volume dos resíduos 
domésticos e a falta de conhecimento das pessoas em como descartar esse lixo. Diante das nossas inquietações em 
relação a sustentabilidade e ao meio ambiente, pensamos em como valorizar e humanizar o trabalho do catador, 
através da disseminação de conhecimento em relação a práticas de descarte correto Com essa proposta, 
participamos do Startup Garagem 2020 da PUCRS, na trilha de impacto social, dentre os 65 projetos selecionados 
ficamos entre as 10 finalistas e fomos selecionadas para o desenvolvimento do nosso protótipo do APP pela AGES. 
 
Objetivos do Projeto: A proposta do projeto é o desenvolvimento de um aplicativo para conectar consumidores, 
cooperativas e empresas com responsabilidade social corporativa, disseminando o conhecimento sobre o consumo 
consciente e o descarte de resíduos visando comportamentos sustentáveis por meio do descarte correto. 
 
Descrição do Projeto em alto nível: 
• Login 
• Cadastro das informações nutricionais e de descarte do produto. 
• Consulta dos dados do produto através do código de barra. 
• Através da consulta, trazer informações como: 

 o nível de sustentabilidade do produto (verde, laranja vermelho) 
 o local correto de descarte (se é vidro, lata, etc..) 
 o informações de descarte sobre o material do produto. 

• Comparação entre produtos. 
• Informações sobre os pontos de coleta. 
• Informação sobre as cooperativas de catadores mais próxima. 
• Sugestões de produtos mais sustentáveis. 
 
Não está no Escopo: 
• Integrações com bases de resíduos. 
 
Tecnologia: 
• Mobile para Android e IOS.  

 

 

 

* Eventualmente algum professor poderá ser alterado.   
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