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1. Resumo 

Atualmente, o resgate de animais de rua e número de pessoas que atuam nessa 

causa vem crescendo em todo o país. Leis de proteção aos animais foram criadas 

para assegurar o bem-estar animal e criminalizar os maus tratos. Nessa perspectiva, 

o presente projeto surgiu com a proposta de auxiliar as pessoas e organizações não 

governamentais a divulgarem animais que necessitam de um lar. Para isso, objetiva-

se o desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis, denominado 

Amiguinho Legal, para auxiliar e potencializar a adoção responsável de animais 

resgatados das ruas. 

 

2. Introdução 

O resgate de animais está em evidência no Brasil. Com a crescente demanda de 

pessoas com interesse em resgatar/ajudar animais, surgiram leis que asseguram os 

direitos dos animais, tais como: Lei 11.977/05 [1], que está em vigor no estado de 

São Paulo e que impulsionou projetos importantes em tramitação que visam a 

garantia das normas de bem-estar animal;  Lei n.º 69/2014 [2], de 29 de agosto, que 

procede à trigésima terceira alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 400/82, de 23 de setembro, criminalizando os maus tratos a animais de 

companhia. Nessa perspectiva, o presente projeto surgiu com a proposta de auxiliar 

as pessoas e organizações não governamentais a divulgarem animais que 

necessitam de um lar (adoção). 

 

3. Objetivos 

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um aplicativo para 

dispositivos móvel, denominado Amiguinho Legal, para auxiliar e potencializar a 

adoção responsável de animais resgatados das ruas, de maneira intuitiva e simples. 

 

4. Metodologia 

O trabalho tem caráter exploratório e aplicado, pois busca entender os desafios do 

processo de integração de tecnologias móveis e, em seguida, desenvolver um 

aplicativo que permita a divulgação de animais para adoção, entre outras 

funcionalidades.  O plano de trabalho foi elaborado contemplando as seguintes 

atividades: 

Atividade 1:  Pesquisa bibliográfica (artigos, leis, dissertações, entre outros); 



Atividade 2: Planejamento dos módulos principais: Módulo Operacional, 

Módulo de Seleção e Módulo de Adoção; 

Atividade 3:  Elaboração do Projeto de Interfaces Gráficas; 

Atividade 4: Codificação das Interfaces Gráficas e da navegação entre elas; 

Atividade 5:  Codificação das funcionalidades dos módulos principais; 

Atividade 6:  Testes e validação do aplicativo; 

 

Os recursos usados são: Hardware: Notebook i7, 8 GB de RAM, 500 GB de 

HD e Windows 10  64 Bits; Software: Android Studio [3] e Eclipse [4]. O 

acampamento da pesquisa é realizado pelo professor orientador por meio de 

reuniões semanais para verificar o andamento e traçar diretrizes e direcionamentos.  

 

5. Desenvolvimento 

Para atingir o objetivo e os benefícios esperados pelo presente projeto, o 

desenvolvimento do aplicativo foi dividido em três módulos principais, os quais 

contemplam as funcionalidades providas pelo aplicativo Amiguinho Legal. Dessa 

forma, os três módulos principais são: 

- Módulo Operacional: permite o cadastro de responsáveis em doar animais, 

seja protetor(a) independente ou organizações não governamentais e, o cadastro 

dos animais com características necessárias para a adoção responsável . Essas 

características são selecionadas pelo adotante ao tentar encontrar um animal para 

adoção. 

- Módulo de Seleção: permite a seleção dos animais a serem adotados por 

meio de filtros aplicados às suas características, tais como: porte, comportamento 

(dócil, guarda, etc.), gênero, entre outros, ou seja, o presente módulo permite que 

um potencial adotante possa escolher um ou mais animais para adoção; 

- Módulo de Adoção: é o principal módulo do aplicativo, pois permite o 

preenchimento prévio do termo de adoção pelo adotante para um determinando 

animal selecionado. Depois de preenchido, esse termo é analisado pelo responsável 

em efetuar a adoção do animal ao adotante. Essa análise precisa de aprovação para 

que o adotante possa comparecer ao local de adoção para uma última entrevista, na 

qual se verifica a legitimidade do termo de adoção preenchido. Ao final desse 

processo, o animal é adotado e segue para um novo lar. 

 



6. Resultados preliminares 

Os resultados preliminares alcançados estão relacionados com o planejamento das 

funcionalidades dos módulos principais, para os quais já foram desenvolvidas 

interfaces gráficas com o usuário, conforme apresentado na Figura 1, a qual ilustra 

as interfaces gráficas para o Cadastro do Adotante, Cadastro do Animal e Seleção 

do Animal, respectivamente, nas partes (a), (b) e (c). 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 1 – Interfaces Gráficas do Aplicativo Amiguinho Legal 

 

Como visto, as funcionalidades dos módulos principais do aplicativo Amiguinho Legal 

são fornecidas por interfaces simples, de fácil utilização e intuitiva aos usuários.  
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