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1. RESUMO 

 

Desenvolvimento de um aplicativo, para coleta de anéis de alumínio tem o 

intuito de gerenciar coletas em Guarulhos, para financiar a compra de aparelhos de 

adaptação (Cadeira de Roda, Andadores e etc.). No qual, será informado no 

aplicativo, pontos de coletas, quantidades de anéis necessários para efetuar a 

compra de cada aparelho e informações de Casas de Repouso na região que 

receberão as doações dos aparelhos. 

 

2. INTRODUÇÃO:  

 

As latinhas de alumínio são o material mais reciclado no Brasil, gerando 

emprego para muitos brasileiros que dependem da reciclagem para sobreviver. O 

nosso país é o líder mundial de reciclagem de alumínio. Os anéis das latinhas ainda 

podem ter outra utilidade. 

Nani descreve que a reciclabilidade é um dos atributos mais importantes do 

alumínio, o produto é produzido infinitas vezes, sem perder suas qualidades.  (NANI. 

2007) 

Hoje, são necessários aproximadamente 380.000 anéis ou 140 pet’s para a 

compra de uma cadeira. É por isso que cada contribuição é muito importante e bem-

vinda ao projeto. Comece agora mesmo, junte os anéis e utilize nosso aplicativo 

para localizar o posto de arrecadação mais próximo de seu bairro. 

O aplicativo vai ter sua campanha na cidade Guarulhos com o foco de 

aproxima todos os bairros, para uma maior arrecadação de anéis de alumínio e 

começando pelo centro da cidade, com cinco colaboradores do aplicativo ajudando 

as pessoas a fazer o download e a utilização do aplicativo e coletando os anéis em 

bares e restaurantes. 

 

3. OBJETIVOS: 

 

Desenvolver um aplicativo para melhorar a coleta de anéis de alumínio para 

trocar por cadeira de rodas. 

 

  



 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A pesquisa bibliografia consiste na busca de elementos para sua investigação 

em materiais impressos ou editados eletronicamente. (SANTOS; CANDELORO, 

2006) 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO:  

 

Projeto novo, a criação do aplicativo tem como inovação a aproximações de 

doadores, sendo um diferencial. 

Sempre realizar métodos que ajude a população a ter conhecimento da 

importância da reciclagem e disso estabelecer ajuda aos necessitados.  

Uma das maiores preocupações da atualidade é a grande quantidade de 

resíduos que é gerada e que causa diversos problemas ao meio ambiente. (NANI. 

2007). 

Ser útil, simples, fácil e acessível para os usuários. Inovador e versátil, no 

qual tem o intuito de estabelecer facilidades para que o projeto siga com crescente 

na importância da reciclagem e doações.  

Desenvolvimento é uma daquelas palavras mágicas que nos fazem levantar a 

cabeça e olhar para o futuro. (REIS. 2015 ) 

 

7. RESULTADOS PRELIMINARES: 

  

 Com o desenvolvimento deste aplicativo diversos estabelecimentos também 

aderiram à campanha tornando-se postos de arrecadação e a população em 

maiores informações onde se encontra informações sobre pontos de coleta, sendo 

assim tornando melhor a coleta de anéis de alumínio e batendo metas para troca em 

cadeira de roda. 
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