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O FUTURO JÁ  

COMEÇOU 
 

Hackathon Mais faz parte do Programa Benchmarking Brasil que 

existe há 15 anos e certifica as melhores práticas socioambientais das 

organizações brasileiras. 

A partir de 2015 foi criado o Hackathon Mais com o objetivo de 

identificar, reconhecer e compartilhar as inovações que estão sendo 

desenvolvidas por jovens talentos de TI Verde, no desenvolvimento 

de aplicativos que ajudam na adoção e difusão das melhores práticas 

de sustentabilidade. 

Em parceria com escolas e faculdades que oferecem cursos técnicos é 

realizado anualmente o Hackathon Mais. Para participar é necessário 

ser aluno de cursos técnicos em escolas e universidades que apoiam 

a iniciativa e ter sido pré-selecionado pelo representante da 

instituição no Hackathon Mais. 

Uma comissão técnica formada por representantes das instituições 

parceiras e jurados independentes indicados pelo Programa 

Benchmarking Brasil avalia e aprova os inscritos.  

São projetos inovadores desenvolvidos por alunos de cursos técnicos 

e que darão corpo e consistência a uma nova economia, mais verde e 

mais inclusiva. 

 

 

 

 

 



Projetos Certificados em 2017 

 
Fatec Itu 

Curso: Gestão de TI 

Ano Letivo: 2017 

Co-Autores: Gustavo Henrique Patricio, Angelina Vitorino de So 

Título do Projeto: Terios Saviour 

Descrição: Existem muitos jogos que se dizem educativos, mas 
falham na hora de passar a mensagem ao jogador ou em passar a 
sensação de diversão. O que desanima e desestimula jogador. O jogo 

Terios Savior é composto de diversas fases onde a criança pode 
escolher se realizará a tarefa ou não. As escolhas influenciam 

diretamente na história, podendo o final ser bom, onde o jogador 
evita uma crise ambiental ou ruim, onde o jogador causa uma. 

Espera-se mostrar ao jogador, que suas ações mudam o meio em 
que vivem. As ações da criança, durante o jogo, também serão 

avaliadas, como por exemplo passar por um vazamento e não tentar 

consertá-lo. Isso proporcionará uma diferente jogabilidade para cada 
uma das crianças. Como o game muda conforme as ações do 

jogador, elas verão em tempo real as mudanças que podem causar 
ao meio ambiente. As informações serão passadas ao início de cada 

fase e ao final, serão feitas questões aos jogadores, esperando que 
isto facilite o aprendizado e a memorização dos conceitos. 

Senai Santos 

Curso: Técnico Portos 

Ano Letivo: 2017 

Co-Autores: Bianca Nascimento Bernardo, Dênis William Gois 

Título do Projeto: ALERTAR - Sistema de alertar 

Descrição: Sistema de alerta e monitoramento do índice de 
concentração de gases perigosos que visa melhorar a comunicação 

entre à indústria e a população. Considerando que gases perigosos 
são encontrados em diversas etapas dos processos produtivos em 

praticamente todos os ramos da indústria, torna-se indispensável o 
controle e monitoramento dos mesmos. Os gases apresentam grande 

possibilidade de dispersão, e grande parte são incolores e inodoros, 
sendo que um único acidente pode provocar múltiplos danos. A falta 

de informação à população e a incerteza quanto aos efeitos sobre a 
saúde provocam sentimentos de medo e insegurança.Diante dos fatos 

apresentados, foi desenvolvido o Alertar. Composto por sensores, 
software de gerenciamento e aplicativo mobile. O sistema permite 

informar aos cidadãos através do aplicativo, os procedimentos de 

segurança necessários em caso de acidente.Os sensores captam a 



presença do gás e enviam os dados para o servidor, que analisa o 

limite de tolerância. 

Senai Santos 

Curso: Técnico Redes de Computadores 

Ano Letivo: 2017 

Co-Autores: Daniel Farraboti Martins, Nycolas Muller Teixeira 

Título do Projeto: Zanki Business APP 

Descrição: Um aplicativo que possui uma base de dados que facilita 
a localização das empresas que possuam algum tipo de resíduo a 

descartar. Digamos que uma determinada empresa precise de algum 

tipo de resíduo para o seu reaproveitamento, usando-o como matéria 
prima em seu processo produtivo. Ela consultará o “APP” e 

encontrará a empresa que mais favorece em relação a oferta, 
distância, tempo e região. A partir disso, os contatos serão 

realizados, objetivando a negociação dos resíduos consultados. 

Universidade Nove de Julho 

Curso: Análise e Desenv. de Sistemas 

Ano Letivo: 2017 

Co-Autores: Elisa de Paula, Leandro Carneiro Santana, Rodrigo 

Título do Projeto: Freya 

Descrição: O projeto Freya visa disponibilizar um serviço para 

monitorar o desempenho de ciclistas, considerando seu peso e altura, 

o percurso sendo executando, sua distância e a velocidade média. 
Além dos aspectos associados à saúde, o aplicativo pretende estimar 

a quantidade de CO2 e outros poluentes que deixam de ser emitidos 
quando a bicicleta é usada nas rotinas diárias, em substituição aos 

veículos automotores. Essas medidas podem ser disponibilizadas pelo 
próprio usuário, em suas redes sociais, ou pelo próprio serviço Freya, 

sem identificar os usuários, para fins de medição de redução de 
emissão de gás CO2 por uma determinada parcela da população, bem 

como outros índices, ao mudar o hábito em relação ao transporte. 

Universidade Nove de Julho 

Curso: Ciências da computação 

Ano Letivo: 2017 

Co-Autores: Emerson C Ferreira, Fábio O de Paula, Josenilton S 

Título do Projeto: Rede verde 

Descrição: O Rede Verde é uma rede social com um Messenger 
próprio voltado totalmente para o meio ambiente, onde qualquer 

pessoa poderá tirar uma foto de um determinado local (arvores, rios, 
terrenos) no qual todas as informações de geolocalização estarão 

anexadas nesse arquivo, viabilizando os órgãos responsáveis pela 



zeladoria do meio ambiente, através de informações compartilhadas 

pelos usuários. E podemos contar com o recurso de sugestões de 
usuários para a melhoria de locais públicos. O aplicativo sugere locais 

interessantes onde o meio ambiente poderá ser visitado. Os usuários 

do aplicativo também podem sugerir e compartilhar fotos de locais 
para passeio. Eventos voltados ao meio ambiente também poderão 

ser divulgados por essa rede social. 
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