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RESUMO 
 
 
Este trabalho busca abordar a problemática da poluição no município de 
Lajes/RN. A amenização desta problemática é de inteira importância para os 
moradores da cidade, pois esses são produtores e consumidores de recursos 
ambientais locais (ex.: pecuária e agronomia). Este trabalho visa realizar um 
mapeamento sobre os índices de poluição e as áreas mais afetadas do 
município de Lajes/RN e, além disso, propor um aplicativo que promova a 
conscientização e o correto descarte de materiais. Para isso, foi realizado um 
survey para identificar os motivos pelos quais as pessoas descartam o lixo 
inadequadamente e com que frequência o fazem. Em seguida, é proposto o 
desenvolvimento de uma página HTML/CSS, para a construção de uma 
página web que permita aos usuários informações como realizar o descarte 
correto e que lhe mostre a lixeira mais próxima. Espera-se que os resultados 
deste projeto promovam a conscientização e o engajamento da população, 
sobre a atual situação da poluição do município, e a forma adequada de 
descartar os materiais rejeitados. Desse modo, este projeto servirá como um 
caminho para a obtenção de informações que levem à redução da poluição e 
preservação ambiental local. 
 
Palavras-chave: Poluição ambiental. Localização. Lixeiras. 
  



  

ABSTRACT 
 
This work seeks to address the problem of pollution in the city of Lajes / RN. 
The alleviation of this problem is of utmost importance for city dwellers, as they 
are producers and consumers of local environmental resources (eg, livestock 
and agronomy). This work aims to carry out a mapping on the pollution indexes 
and the most affected areas of the municipality of Lajes / RN and, in addition, 
to propose an application that promotes awareness and the correct disposal of 
materials. For this, a survey was carried out to identify the reasons why people 
dispose of garbage inappropriately and how often they do it. Then, it is 
proposed to develop an HTML / CSS page, for the construction of a web page 
that allows users information on how to perform the correct disposal and that 
shows them the trash can closest. It is hoped that the results of this project will 
promote public awareness and engagement, regarding the current pollution 
situation in the municipality, and the proper way to dispose of the rejected 
materials. In this way, this project will serve as a way to obtain information that 
will lead to the reduction of pollution and local environmental preservation. 
 
Keywords: Environmental pollution. Location. Dumpsters. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 TEMA 

A preservação ambiental é um assunto de grande importância social. É com 

base nessa afirmativa que percebemos o quão necessárias se fazem as reflexões 

sobre assuntos relacionados a poluição, descarte de lixo, resíduos sólidos dentre 

outros, para que se possa induzir pensamentos mais abrangentes voltados para a 

área de preservação ambiental.  

O lixo é um conjunto heterogêneo de resíduos sólidos provenientes de 
atividades humanas. Assim, o próprio homem produz esse lixo e como tal 
deve ter responsabilidade sob o que produz. (Costa, 1999)  

Este trabalho tem como foco compreender como a localização de uma lixeira 

pode afetar a forma que os materiais sólidos são descartados pela população e 

como informações básicas sobre o descarte correto de resíduos sólidos pode 

conscientizar esse público alvo. Neste contexto, este trabalho propõe realizar um 

estudo de caso, na região central do Rio Grande do Norte, sobre o descarte de 

materiais sólidos e, além disso, propor melhorias ao sistema de descarte de lixo 

dessa localidade. 

Espera-se, neste trabalho, que o acesso à informação conscientize a 

população a respeito dos locais para o descarte correto de materiais e como realizá-

lo, para que o conhecimento possa induzir as pessoas a descartar corretamente o 

lixo produzido. Além disso, espera-se, também, que possa sintetizar informações 

que induzam à redução da poluição local. Este é o tema para o qual esse trabalho 

está voltado: poluição. 

 

1.2 PROBLEMÁTICA 

Ao realizarmos estudos dirigidos, mais voltados para a cidade de Lajes, 

percebemos uma grande problemática, voltada para a poluição, e enxergamos que 

medidas deveriam ser tomadas para a resolução dela. 

Notamos que a poluição, como um todo, vem prejudicando a cidade cada 

vez mais. Ruas, rios, áreas florestais, dentre outros locais, estão se tornando 

devastados pelo desinteresse pessoal e social dos habitantes da cidade, que não 

realizam medidas para a resolução desse problema. 

 

1.3 OBJETIVO GERAL  

Temos como objetivo geral deste trabalho, realizar a construção de um 
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WebSite, que auxilie no descarte correto de materiais sólidos, gerando a 

conscientização e reeducação ambiental da população na região central do RN. 

Além disso, realizar, também, o estudo da percepção do descarte dos materiais 

sólidos da população de Lajes, e, através deste estudo, implementar um WebSite, 

realizando, por meio desse, um teste em meio a comunidade. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Os objetivos específicos do nosso trabalho se voltam para a cidade de Lajes 

e, principalmente, para o WebSite. Descreveremos, logo abaixo, através de uma 

pequena lista, quais são esses objetivos.  

● Compreender como a população realiza o descarte de materiais 

sólidos; 

● Propor um WebSite para conscientizar a população sobre as 

consequências do descarte inadequado de materiais e facilitar a forma correta de 

descartá-los; 

● Desenvolver um protótipo do WebSite proposto; 

● Realizar estudo de caso para testar o protótipo desenvolvido; 

● Implementar o WebSite proposto; 

● Realizar estudo de caso do WebSite implementado, junto ao público-

alvo. 

 

1.5 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

Como o trabalho encontra-se voltado para a área ambiental, notamos 

algumas possíveis limitações em meio ao desenvolvimento desse.  

 Ao analisarmos a cidade, percebemos que lixeiras não são distribuídas em 

todas as ruas, o que acaba dificultando no descarte correto do lixo, realizado por 

seus habitantes. Tendo em vista esse fator, o cadastro dessas lixeiras, na nossa 

página web, não seria realizado com muito sucesso, pois, não havendo lixeiras em 

todas ou pelo menos boa maioria das ruas, o objetivo do trabalho não estaria sendo 

atingido. 

 Outro fator totalmente destacável como limitação do nosso trabalho é que 

algumas pessoas não possuem aparelhos eletrônicos como computador, celular, 

dentre outros, e isso acaba dificultando o acesso a página web, tornando-a uma 
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página em desuso ou inacessível. Além da falta desses aparelhos, o acesso a 

Internet também é limitado, tendo em vista que algumas pessoas não possuem rede 

de Internet em casa. 

 Além das limitações já destacadas, uma das principais é o fato de não 

possuirmos recursos financeiros para pagar a licença necessária para realizar o 

cadastro das lixeiras, através do Google Maps. Desta forma, a aplicação do WebSite 

e a obtenção da perspectiva dos usuários também se torna algo inviável. 

  

1.6 RESUMO METODOLÓGICO      

Inicialmente, começamos o nosso projeto nos aprofundando nos assuntos 

que englobaria o nosso tema, envolvendo, parcialmente, a localização de lixeiras 

que auxiliam no descarte de materiais/resíduos sólidos. Além disso, essas 

pesquisas também abrangiam estudos sobre resíduos sólidos, descarte de 

materiais sólidos, plataformas de desenvolvimento de WebSites, entre outros.   

Fomos em busca de informações, utilizando meios virtuais, como a Internet, 

para saber como se dá esse descarte de materiais sólidos, qual a melhor forma de 

ajudar a comunidade e, principalmente, saber quais as principais causas geradas 

pelo descarte incorreto. 

Procuramos nos informar, por meio de pesquisas feitas na comunidade, se 

já havia projetos que envolvessem a nossa temática, o que, por sua vez, 

percebemos que não. Há projetos que auxiliam as pessoas, mas não como este 

proposto, que tem como finalidade indicar para os usuários a localização das 

lixeiras próximas a eles e que, de forma indireta, ajuda a amenizar a poluição de 

uma comunidade.  

Informamo-nos, através de um questionário, aplicado à população de Lajes, 

sobre os índices de poluição, quais as principais consequências e porque isso 

acontecia. Pensamos em alguns questionamentos que poderiam fazer parte do 

questionário, sendo esses: qual a finalidade das pessoas descartarem lixo em 

lugares inadequados; será que é por falta de uma lixeira? Será que é pela 

incapacitância de se locomover até um ponto de descarte certo? Por que as 

pessoas não ajudam a evitar a poluição do lugar onde vivem, contribuindo ao 

realizar atitudes como a de jogar o lixo em locais apropriados?  
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Em meio aos nossos questionamentos, após definir o objetivo principal do 

nosso projeto, enxergamos a necessidade da aplicação de um survey para 

compreender o ponto de vista do público alvo que iríamos atingir.  

Por meio da plataforma virtual Google Forms, elaborarmos as questões do 

survey e através de uma url (Uniform Resource Locator - Localizador Uniforme de 

Recursos), que serviu como endereço para a página do questionário que 

elaboramos, compartilhamos o formulário de pesquisa com público, em geral 

composto por alunos, servidores e familiares. O questionário foi aplicado do dia 07 

de novembro à 07 de dezembro de 2017.  

Após obtermos os resultados da pesquisa, os analisamos. Visto que foram 

obtidas as informações precisas, realizamos, em forma de gráfico, as análises 

sobre as respostas enviadas pelos moradores, para podermos ter uma visão mais 

ampla e objetiva do que necessitávamos. Esses gráficos serão apresentados no 

capítulo subsequente. E, a partir do resultado dessa pesquisa, desenvolvemos um 

pequeno cronograma com as etapas que desejávamos seguir, que será 

apresentado logo abaixo, e iniciamos o desenvolvimento do nosso projeto.  

Tabela 1 - Cronograma de desenvolvimento 

ATIVIDADE/QUINZENA 1

1° 

2

2° 

3

3° 

4

4° 

5

5° 

6

6° 

7

7° 

Etapa 1: Produção ou Ideação e Experimentação  

Definir documento de visão x

* 

      

Validar documento ou visão do site  x

* 

     

Implementar sistema   x

* 

x

* 

   

Executar experimento controlado com 

o público-alvo desta proposta com objetivo 

de avaliar sistema protótipo implementado 

    x

* 

  

Etapa 2: Pós-Produção ou Evolução e Entrega de Resultados 
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Sistematizar e analisar resultados 

desta pesquisa 

     x

* 

 

Comparar resultados desta pesquisa 

com trabalhos relacionados 

     x

* 

 

Entregar relatório deste trabalho       x

* 

 

1.7 JUSTIFICATIVA       

Como se sabe, o descarte incorreto de materiais sólidos ainda é, ou deveria 

ser, um assunto de total relevância na maioria das cidades do país, pois, a partir de 

notícias, reportagens, matérias e demais formas de comunicação, percebe-se o 

quão prejudicial se tornou as “mãos” dos seres humanos. 

A partir do que foi dito e dos estudos que foram realizados, analisamos a 

situação da cidade de Lajes, quanto a questão da poluição, e percebemos que, por 

sua vez, ela encontra-se em um estado de “calamidade”. Ruas, áreas florestais, 

bueiros, rios e demais locais da cidade estão completamente poluídos, sem 

supervisão de agências específicas, sem manutenção, que deveria ser realizada 

pela prefeitura, além de outros diversos fatores que influenciam para que essa 

situação ocorra e se agrave a cada vez mais. 

De acordo com os resultados obtidos, percebemos que se fazia necessária 

uma maneira de encontrar solução para esse problema que só vem se agravando 

e prejudicando a população. Então, percebemos que através do desenvolvimento 

de um WebSite, que informará pontos específicos para o descarte do lixo, além de 

ajudar a conhecer como esse descarte se dá, poderíamos ajudar a população de 

forma indireta, mas precisa, reduzindo os índices de poluição na cidade. 

      

1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 Apresentaremos, com o desenvolvimento dos demais capítulos, como se 

dará a metodologia do projeto, baseando-se em autores, estudos de casos, 

levantamentos de dados e demais fontes de pesquisa e obtenção de resultados. 
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Iniciamos a estrutura do trabalho descrevendo o tópico "resumo" que traz 

consigo a síntese dos principais pontos que serão abordados no decorrer da 

estrutura. 

Em seguida, o capítulo da introdução é composto por subcapítulos que 

contextualizam o trabalho e norteiam os leitores a respeito dos seguintes 

subtópicos: tema, que descreve o assunto abordado no trabalho: poluição; 

problemática, que explica o motivo pelo qual resolvemos desenvolver este trabalho; 

objetivo geral, que, como o próprio nome sugere, apresentará para o leitor qual o 

objetivo do trabalho, de um modo mais geral; objetivos específicos, que são 

demarcados e descrevem, de forma sucinta, como se deram as etapas de 

desenvolvimento do trabalho; limitações do trabalho, que informa quais foram as 

principais dificuldades enfrentadas no decorrer da realização desse; resumo 

metodológico, que descreve o resumo dos métodos utilizados neste trabalho; 

justificativa, que especifica o porquê do desenvolvimento deste trabalho; por fim, 

temos o tópico de estrutura do trabalho, que apresenta, de forma resumida, o 

conteúdo que estará contido em cada capítulo deste trabalho.  

 No capítulo de fundamentação teórica, serão apresentados os seguintes 

subcapítulos: o descarte de materiais sólidos, que abordará, na visão de alguns 

autores, o que seria o descarte de materiais sólidos e como ele deve ser realizado; 

município de Lajes e poluição, que tratará sobre a localização do município e de 

como a poluição afeta-o; HTML, é um subcapítulo auto explicativo, assim como os 

dois que, posteriormente, serão abordados, e tem como finalidade explicitar o que 

é a linguagem html; CSS, como já dito, também é um subcapítulo auto explicativo, 

que, assim como o anterior, tem por finalidade demonstrar o que são as “folhas de 

estilo”, que complementarão o html; JavaScript, por sua vez, também é um 

subcapítulo auto explicativo, que abordará o que é e como funciona essa linguagem 

de programação. 

 O capítulo da metodologia trará consigo os seguintes subcapítulos: dados 

coletados, que apresentará os resultados alcançados com a aplicação do 

questionário; campo de execução, que abordará sobre os locais em que será 

aplicado o WebSite; sujeitos, que informará para quem, público-alvo, o WebSite 

será aplicado; resolução do problema, que apresentará as iniciativas tomadas com 

o intuito de promover soluções viáveis para corrigir os problemas que induziram o 



 12 

surgimento deste trabalho; e por último, aplicação web: estrutura da página, que irá 

apresentar as imagens da página web  e suas respectivas descrições. 

Dando prosseguimento, como capítulo subsequente ao da metodologia, tem-

se o capítulo de análise e discussão dos resultados, o qual é constituído pela 

descrição das observações baseadas no desenvolvimento desse.   

 Por fim, temos o capítulo de considerações finais, que tratará sobre todas as 

nossas conclusões a respeito do projeto, assim como as propostas de trabalhos 

futuros, que poderão acrescentá-lo de forma positiva.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 O DESCARTE DE MATERIAIS SÓLIDOS 

É chamado de resíduo sólido tudo aquilo que normalmente chamamos de 
lixo, ou seja, qualquer matéria sólida ou semissólida que é produzida e/ou 
descartada pelo homem e pela natureza, tais como: embalagens, produtos 
eletroeletrônicos, galhos, folhas de árvores, entre muitos outros itens. 
(FRAGMAQ, 2015) 

Resíduos sólidos, nada mais são que partes de produções, bens de 

consumos, por exemplo, que após a sua utilização, são descartados.  

A maioria dos resíduos sólidos são produzidos em grandes centros urbanos, 

principalmente em residências pessoais, escolas, hospitais, indústrias e outros 

meios de grande porte, localizados nas grandes cidades. 

Várias pessoas realizam o descarte de forma indevida, ao invés de ajudarem 

com a separação do lixo, simplesmente misturam tudo e jogam fora. Mas essa ação 

não depende só da população. Planos de reciclagem e coleta seletiva devem ser 

elaborados pela força governamental de cada cidade, estado ou país - para um 

ambiente ecologicamente equilibrado.  

É preciso o envolvimento de toda a comunidade e poder público também, 
pois são indispensáveis neste projeto de melhorar o sistema de 
saneamento básico do distrito. Segundo Zanta e Ferreira (2000, n.d.).  

Alguns materiais são altamente prejudiciais para o meio ambiente. Muitos, na 

maioria das vezes, demoram para se decompor. Isso acaba gerando, 

principalmente em aterros sanitários, uma grande devastação causada pela 

poluição. 

Muitos desses resíduos podem ser reciclados, mas o que de fato a população 

faz? Eles ajudam nessa reciclagem, ou só descartam sem pensar?  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial e sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Municipal e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, e 
harmonizá-lo, racionalmente, com as necessidades do desenvolvimento 
sócio-econômico para as presentes e futuras gerações. (RIACHUELO, 
1990)    
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2.2 MUNICÍPIO DE LAJES E POLUIÇÃO 

Distando 125 km da capital do Estado do Rio Grande do Norte, Natal, o 

Município de Lajes encontra-se inserido regionalmente na Mesorregião Central 

Potiguar, mais especificamente na Microrregião de Angicos. Com uma área total de 

665,7km2  (equivalente a 1,25% da superfície estadual), Lajes limita-se a Norte com 

os Municípios de Jandaíra e Pedra Preta, ao Sul com Cerro-Corá e São Tomé, a 

Leste com Jardim de Angicos, Caiçara do Rio dos Ventos e Pedra Preta, e a Oeste 

com Fernando Pedroza, Pedro Avelino e Angicos, estando a sede municipal situada 

a uma altitude média de 199m. Sua população estimada, segundo dados do IBGE, 

é de 11.316 para o ano de 2017 (IBGE, 2017). 

Poluição é toda alteração das propriedades naturais do meio ambiente, 
causadas por agente de qualquer espécie, prejudicial à saúde, à 
segurança ou ao bem-estar da população sujeita os seus efeitos. 
(MEIRELES, p. 494) 

É possível observar as alterações do espaço, principalmente no município 

que se encontra em estudo, Lajes-RN, por consequência da poluição, inclusive pelo 

descarte de lixo de forma incorreta. 

Assim sendo, cabe-se destacar que os resíduos sólidos domésticos, 

industriais, hospitalares e demais produzidos pelo ser humano, são compostos por 

vários produtos químicos, sendo esses prejudiciais ao meio ambiente: os principais 

influentes da alteração do espaço, causada pela poluição. Além disso, quando 

degradado, estes resíduos se convertem na produção de chorume - líquido 

altamente tóxico resultante da decomposição dos resíduos orgânicos, que 

atravessa o solo, contaminando-o e atingindo os lençóis freáticos.  

Desta forma, os lixões a céu aberto são o principal foco para a produção 

dessa matéria tóxica, o chorume, tendo em vista que a separação e descarte correto 

do lixo não é uma prática comum para cidades interioranas, como Lajes/RN, e a 

contaminação do solo é significante em relação a locais que tratam os resíduos 

sólidos de forma correta.  
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2.3 HTML 

A web não só se limita a apresentar textos e links, também pode nos 
oferecer imagens, vídeos, áudio e todo tipo de apresentações, chegando 
a ser o serviço mais rico em meios da Internet. (SILVA, p.4). 

O HTML (Linguagem de Marcação de Hipertexto), atualmente, é uma 

linguagem que se diz como sendo a mais utilizável para a construção de páginas 

web. Além de ser de fácil entendimento, nos proporciona realizar o desenvolvimento 

e estruturação de conteúdos que serão postos nas respectivas páginas. Podemos 

compreender mais a fundo, de acordo com as seguintes citações: 

O HTML (Hypertext Markup Language) tem o objetivo de formatar textos, 
através de marcações especiais denominadas tags, para que possam ser 
exibidos de forma conveniente pelos clientes Web, também denominados 
navegadores ou browsers. Além disso, esta linguagem possibilita a 
interligação entre páginas da Web, criando assim documentos com o 
conceito de hipertexto. (PEDROSO, 2007, p.5). 

O HTML foi desenvolvido para a exibição de documentos científicos [...] 
Porém, com o tempo e a evolução da Web e de seu potencial comercial, 
tornou-se necessária a exibição de informações com grande riqueza de 
elementos gráficos e de interação. (CAELUM, p.18). 

Desta forma, o HTML foi de grande importância para o desenvolvimento e 

evolução da web, como descrito, tornando-a mais interativa e prática ao gosto dos 

seus usuários. 

 

2.4 CSS 

O CSS (Style Sheets), identifica-se como uma folha de estilo em cascata,sua 

particularidade é definir como os elementos que estruturam uma página web serão 

exibidos. 

“A vantagem é que o CSS é bem mais robusto que o HTML para estilização” 

(CAELUM, p.31).  

O CSS é uma folha de estilo que permite, ao desenvolvedor, uma melhor 

especificação de comandos, exibição e ação da página HTML. Desta forma, é 

através do CSS que podemos desenvolver, com mais vantagem, páginas 

“dinâmicas” e interativas.  
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2.5 JavaScript 

O JavaScript, como o próprio nome sugere, é uma linguagem de scripting. 
Uma linguagem de scripting é comumente definida como uma linguagem 
de programação que  permite ao programador controlar uma ou mais 
aplicações de terceiros. No caso do JavaScript, podemos controlar 
alguns comportamentos dos navegadores através de trechos de 
código que são enviados na página HTML. (CAELUM, p.191). 

JAVASCRIPT, é uma linguagem de programação que permite inserir itens 

mais complexos em uma página web, exibindo conteúdos que se atualizam em 

intervalos de tempos, mapas e gráficos em 2D/3D. 
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3 METODOLOGIA 

O capítulo da metodologia apresentará os resultados obtidos ao longo da 

elaboração do projeto, assim como os locais em que, quando pronto, será aplicado 

o WebSite, para quem esse WebSite será aplicado e solução para o problema 

encontrado, após a realização das pesquisas. 

 

3.1 DADOS COLETADOS 

Por meio dos gráficos, analisados por nós, apresentaremos os resultados e 

quais questionamentos foram realizados para com o público. 

Para a obtenção dos resultados do questionário, as cidades analisadas foram 

essas mostradas no gráfico abaixo, entretanto ressaltamos o município em questão, 

Lajes do Cabugi. 

 

GRÁFICO 1  

Os gráficos abaixo, 1 e 2, apresentam o índice de respostas obtidas por 

cidades, sendo que Lajes, foco principal, teve uma porcentagem de 31,3% de 

resultados, e o índice de moradores que encontram-se em zona rural ou urbana, 

sendo 100% moradores de zona urbana. 
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GRÁFICO 2 

 

 

GRÁFICO 3  

Quando analisadas as respostas do questionário, aplicado pelo grupo, 

observamos que ainda há uma má conscientização e pouca motivação para o 

descarte de lixo corretamente. Essa informação é perceptível de acordo com o 

gráfico 3.  

 

 

 

GRÁFICO 4  

De acordo com o gráfico 4, a maioria das respostas obtidas eram que há falta 

de lixeiras na cidade, deste modo, há uma elevação no descarte incorreto do lixo, 

partindo da população como um todo.  
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GRÁFICO 5 

76,5% dos entrevistados, de acordo com o gráfico 5, responderam que não 

havia acesso a informação sobre locais adequados para o descarte de lixo. Deste 

modo, vimos a necessidade de apresentar propostas e descrições sobre essa 

temática para a população. 

 

 

 

GRÁFICO 6 

64,7%, de acordo com o gráfico 6, responderam que não havia locais 

adequados para o descarte de lixo. Desta forma percebemos que, além de 
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desenvolver o WebSite, necessitaríamos de uma pequena parceria com a 

prefeitura, por exemplo, para que essa pudesse implementar lixeiras pela cidade 

em questão. 

 

 

 

GRÁFICO 7 

Para a motivação do grupo e avanço da ideia, o projeto pareceu motivar a 

população em questão, como mostra o gráfico 7. Sendo assim, depois da obtenção 

desses resultados, demos início ao desenvolvimento do nosso projeto. 
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3.2 CAMPO DE EXECUÇÃO 

O trabalho será desenvolvido inicialmente para o município de Lajes, 

principalmente concentrado nas escolas com a participação de alunos, professores 

e servidores.  

 

3.3 SUJEITOS 

Os sujeitos e beneficiários desta proposta serão as pessoas da comunidade 

na qual realizamos a nossa pesquisa. Eles nos forneceram as informações 

necessárias, para que pudéssemos enxergar melhor a problemática e elaborar um 

plano para resolvê-la. 

 

3.4 RESOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 Como já descrevemos, na maior parte desse trabalho, o que temos em mente 

para a resolução do problema encontrado, a poluição em meio aos municípios, é a 

construção de um WebSite que informará para os seus usuários em que locais estão 

presentes as lixeiras mais próximas a eles, de acordo com a sua localização.  

 O WebSite, além de apresentar a localização das lixeiras, também abordará 

sobre o objetivo dele, quem são os autores, a importância do descarte de materiais 

sólidos e demais características que serão abordadas logo abaixo. 

 

3.4.1 APLICAÇÃO WEB: ESTRUTURA DA PÁGINA. 

A nossa página, como já descrito, apresenta a linguagem de marcação de 

hipertexto, HTML, que nos permite inserir o conteúdo na página, as folhas de estilo 

em cascata, CSS, que possibilita modificar o layout da página, e JavaScript, que 

proporciona a interação da página, através dos efeitos de transição, por exemplo, 

com os usuários. 
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A parte inicial da nossa página web é constituída por um “header” e nele está 

contido o título e subtítulo da página, além de ser seguido por uma seção chamada 

de “topnav”. Aqui o usuário terá a opção de seguir os conteúdos da página de forma 

corrida, ou seja, analisando cada parte do conteúdo da página ou ele poderá se 

dirigir diretamente para um ponto específico, por exemplo, através dos botões 

apresentados na barra de navegação.  

 

 

 

A segunda parte da nossa página web, por sua vez, traz consigo um resumo 

sobre cada conteúdo que encontra-se contido nas demais seções que virão: a do 

“mapa”, “descarte correto do lixo” e “sobre nós”. Através desses resumos o usuário 

poderá compreender qual será a funcionalidade de cada parte da página e qual 

parte irá englobar as suas necessidades.  
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A terceira parte da nossa página web traz consigo o mapa da cidade na qual 

o usuário se encontra, de acordo com a sua localização. Essa funcionalidade é 

permitida através do Google Maps, que foi utilizado para apresentar não só o mapa 

da cidade, como também para permitir ao usuário acessar o nome da rua onde ele 

está localizado e obter imagens em 3D (três dimensões) desta rua. Será nessa 

seção que serão inseridas as localizações das lixeiras, para que o usuário da página 

possa realizar o descarte correto do lixo de acordo com o ponto em que se 

encontram situados. 
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A quarta seção da página web apresenta informações sobre as formas do 

descarte correto do lixo, como, por exemplo, a separação dele e as formas de 

reciclagem. 

  

 

 

 

A quinta seção da nossa página web apresenta um conteúdo que conterá 

informações sobre a finalidade da criação da página, para que os usuários adquiram 

conhecimento sobre ela. Ela é uma seção mais autoexplicativa, para que o usuário 

possa se situar quanto à finalidade da página como um todo: por quais motivos a 

criação dela ocorreu, o que pretende-se conquistar com ela e assim por diante. 

Como especificado, é a seção que aborda o conteúdo "sobre nós", ou seja, que 

permite o conhecimento direto do usuário para com os pensamentos dos 

desenvolvedores da página. 
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Por fim, a última seção da página web, rodapé, é utilizada para o contato com 

a equipe de desenvolvimento dela, através do Facebook, Instagram ou Twitter. 

Nesta seção se foi utilizado um efeito “cortina” com a linguagem de programação 

JavaScript. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Com o avanço do trabalho e aplicação deste na comunidade, acreditamos 

que o índice de poluição nas ruas diminua e, dessa forma, o lixo possa ser 

descartado em lugares adequados, que serão encontrados por meio do WebSite 

produzido. Logo, a grande área “Poluição” seria atingida e as ruas e outros locais 

públicos teriam uma alternativa para que esta causa fosse evitada, o que, 

consequentemente, reduziria os casos de doenças causadas pela poluição e os 

demais fatores que acabam prejudicando o próprio local onde as pessoas vivem, 

como já citado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho possui uma vertente bastante relevante, a qual diz respeito ao 

tratamento e descarte correto dos resíduos sólidos. Como já descrito em tópicos 

anteriores, um aspecto destacável no município de Lajes/RN é o elevado índice de 

descarte incorreto de lixo, o que gera uma demasiada crise de poluição. Ou seja, 

devido ao fato da não conscientização da população, porém, mais relevante ainda, 

devido à falta de distribuição de pontos de descarte pelas ruas da cidade, os 

cidadãos acabam despejando os lixos, produzidos por eles, em qualquer local. 

Com o desenvolvimento do trabalho e a ideia posta em prática, elaboramos 

uma página web que permite aos seus usuários encontrar lixeiras pelas ruas da 

cidade e como descartar os resíduos, de forma prática e acessível. Então, 

utilizando-se deste meio de fácil manuseamento, os usuários têm acesso ao mapa 

da cidade, são informados sobre as maneiras corretas de como descartar os 

resíduos sólidos e ainda podem compreender quais as causas e os objetivos para 

o surgimento desta iniciativa. 

Desta maneira, espera-se que os resultados obtidos através dessa iniciativa 

possam ser enxergados e refletidos para as demais comunidades externas, tendo 

em vista que as causas de poluição, de acordo com os conhecimentos gerais, 

podem ser perceptíveis na maioria das cidades. 

 

5.1 TRABALHOS FUTUROS 

 Com a implementação da página web, pretendemos reduzir os índices de 

poluição, conscientizar e reeducar a população da cidade de Lajes/RN. Essa 

conscientização e reeducação ocorrerão de forma paralela, sendo que se darão não 

só por meio do conteúdo contido na página web em si, como também por meio de 

palestras, acompanhamento do próprio grupo de desenvolvedores da aplicação e 

assim por diante.  

Possuímos, ainda, como proposta para trabalho futuro, realizar a 

transformação desta página web em aplicativo. Logo, ele poderá ser utilizado por 
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diversos usuários, que, por sua vez, poderão possuir sistemas operacionais 

diferentes, pois, pretendemos distribuí-lo tanto para Android quanto para IOS.  

Além disso, com a conversão da página web para aplicativo, pretendemos 

proporcionar, também, uma maior interação entre usuários e desenvolvedores. 

Desta forma, através de um e-mail para contato, por exemplo, poderemos ser 

informados sobre novas sugestões feitas por usuários que ajudarão na atualização 

da nossa aplicação. 
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APÊNDICE A – CÓDIGO FONTE DA PÁGINA WEB 

 

As imagens abaixo compõem o código fonte da página web que foi 

desenvolvido utilizando HTML e JavaScript: 
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 Em seguida, temos as imagens que também compõem o código fonte da 

página web, porém, utilizando CSS: 
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 Por fim, temos a terceira página de código que também engloba CSS: 
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