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“Não faz sentido olhar para trás e pensar: devia 

ter feito isso ou aquilo, devia ter estado lá. Isso 

não importa. Vamos inventar o amanhã, e parar de 

nos preocupar com o passado.” 

(Steve Jobs) 
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RESUMO 
 

 

 Este trabalho tem como finalidade demonstrar o desenvolvimento do sistema 

intitulado SISLOG (Sistema Logístico) destinado a atender as necessidades da empresa 

ReciclaSul Logística Reversa em relação a informatização dos serviços por ela 

prestados, organizando, qualificando e agregando valor a todo o processo de 

recolhimento de lâmpadas fluorescentes danificadas em empresas de ramos diversos. 

 Com este software, a empresa é capaz de realizar o controle de coletas de 

lâmpadas fluorescentes, serviço qual a empresa hoje realiza, sendo todos os dados 

gerenciados e otimizados para uma administração completa e qualificada desde o início 

até o final do processo, ocasionando assim, uma maior organização gerencial e 

administrativa, melhorando o controle de investimentos e retornos, existindo a 

integração de dados de todo o sistema. 

 O sistema é integrado com os serviços disponibilizados pelas API’s do Google 

Map, com a proposta de realizar solicitações de rota até o cliente, gerando uma 

visualização ampla dos pontos a serem coletados, com informações que serão utilizadas 

para agregar a empresa soluções de qualidade na questão de logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: SISLOG, ReciclaSul Logística Reversa, sistema, coletas, lâmpadas, 

Google Maps. 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

TITLE: “SISLOG - Logistics System” 

 

This work aims to demonstrate the system's development titled SISLOG 

(Logistics System) designed to meet the needs of the company ReciclaSul Logística 

Reversa regarding computerization of services it provides, organizing, qualifying and 

adding value to the entire process of collecting lamps fluorescent damaged in various 

branches of companies. 

With this software, the company is able to make the control of collections of 

fluorescent lamps, which service the company held today, all the data being managed 

and optimized for a complete and qualified management from the beginning to the end 

of the process, thus causing, greater managerial and administrative organization, 

improving control of investments and returns, existing data integration of the entire 

system. 

The system is integrated with the services provided by the API's Google Map, 

with the proposal to hold requests route to the customer, creating a wide view of the 

points to be collected, with information to be used to help aggregate the company 

quality solutions in matter of logistics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: SISLOG, ReciclaSul Logística Reversa, software, collections, lamps, 

Google Maps. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A ReciclaSul Logística Reversa
1
 é uma empresa pelotense, situada no CIEMSUL 

(Centro de Incubação de Empresas da Região Sul)
2
, localizada no prédio E, módulo A e 

B da Universidade Católica de Pelotas. A empresa é destinada a atender soluções 

ambientais, oferecendo diversos tipos de serviços com o intuito de preservar o meio 

ambiente, tendo em vista a crescente demanda do mercado para as empresas se 

adequarem à rígida legislação ambiental, bem como a preocupação das organizações 

com sua imagem e diminuição de custos nos processos produtivos (processos mais 

eficientes), auxiliando com serviços de consultorias, perícias ambientais, projetos de 

paisagismos, entre outros. Todos estes com o intuito de qualificar e melhorar o meio 

ambiente em que vivemos com soluções criativas e inteligentes. Ao início deste ano, a 

empresa agregou em seu portfólio de serviços prestados, o recolhimento de lâmpadas 

fluorescentes danificadas dentro das empresas, onde é feito o processamento e 

reciclagem do mesmo. Abaixo na FIGURA 1 encontra-se o logotipo da empresa. 

 

 

FIGURA 1 - Logotipo da empresa ReciclaSul Logística Reversa. 

 

Este projeto visa à informatização dos serviços realizados pela empresa, onde se 

justifica pelo fato que a mesma não possui nenhum módulo ou software que faça o 

gerenciamento de dados, sendo atualmente realizado tudo de forma manual. 

 

 

 

 

                                                 
1
http://www.reciclasul-logreversa.com.br/teaser/ 

2
http://antares.ucpel.tche.br/ciemsul/index.php 
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1.1 Descrição do Projeto 

 

O SISLOG foi desenvolvido para suprir as necessidades e automatizar rotinas 

dentro da empresa ReciclaSul Logística Reversa, onde, com surgimento de um novo 

serviço introduzido na organização, criou-se a necessidade de um sistema informatizado 

que auxilie e gerencie a coleta de lâmpadas fluorescentes que não serão mais utilizadas 

nas empresas e industrias em geral, tendo como base a lei número 12.305
3
 de 2010 que 

preconiza a obrigação de destinar corretamente este tipo de resíduo, visto que o 

mercúrio, encontrado nas lâmpadas, é altamente tóxico podendo ocasionar problemas 

ambientais e à saúde humana. 

Com base neste serviço, foi de extrema importância a criação de um sistema 

informatizado capaz de controlar e gerenciar a logística da empresa, agregando assim 

maior qualidade ao processo, sendo utilizado para isto os Web Services da Google 

Maps, onde, com eles, será possível a solicitação de rotas de maneira rápida e ágil, com 

o propósito de receber informações que serão utilizadas como base para geração do 

orçamento da coleta. 

Desta forma, o software conta com um cliente WebService que efetuará a 

comunicação com as APIs DistanceMatrix e Geocoding, conforme descrito no Capítulo 

1, seção 1.4 e subseções 1.4.2 e 1.4.3, na qual é possível a extração de informações 

precisas e detalhadas sobre o trajeto, tais como a distância total até o ponto desejado e 

as coordenadas geográficas, gerando assim uma visão geral ao usuário dos pontos a 

serem coletados. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

Informatizar os processos e rotinas praticadas pela organização, com base no 

serviço de recolhimento de lâmpadas, com o objetivo de simplificar e qualificar os 

serviços oferecidos pela mesma que hoje são feitos manualmente, com o intuito de 

                                                 
3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm 
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agregar valor e qualidade ao serviço oferecido, ocasionando uma melhoria significativa 

no controle gerencial da organização. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Informatizar o serviço de orçamento efetuado pela empresa, visando à 

organização dos dados e a otimização do gerenciamento e controle de materiais, além de 

agregar dados do trajeto ao cliente, integrando informações fornecidas pelos serviços do 

Google Maps, onde são extraídas informações detalhadas sobre a rota em si gerada, 

através de chamadas URL. 

Desenvolver uma ferramenta que controle toda parte gerencial da empresa, como 

a realização de cadastro de clientes, tipos de clientes, veículos, cidade, CEP, estado, 

técnicos de ordem de serviço, combustível, material, tipos de material e orçamento, 

todos ele integrados entre si, visando à organização da empresa em todos os aspectos. 

1.3 Fundamento da coleta 

 

O processo de recolhimento de lâmpadas fluorescentes surge com o impacto 

ambiental que este tipo de material pode causar ao meio ambiente e saúde da população. 

Segundo a ABNT NBR 10.004
4
, as lâmpadas fluorescentes danificadas contêm 

mercúrio, um resíduo de extremo risco, sendo ele altamente tóxico, podendo causar 

diversos tipos de complicações a saúde humana, como por exemplo, problemas no 

estomago, ansiedade, depressão, e diversos outros tipos de doenças. 

 

1.3.1 Logística Reversa 

 

A Logística reversa é uma área da logística que tem como objetivo tratar dos 

retornos de produtos, embalagens e materiais ao seu centro produtivo. Atualmente, é 

uma prática que está ganhando espaço, pois cada vez nos preocupamos mais com 

questões ambientais. Colocada em prática, a Logística Reversa tende a diminuir custos 

de mercado para as empresas com a reciclagem dos produtos, onde, além disso, diminui 

a depreciação do meio ambiente. 

                                                 
4
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Fórum Nacional de Normalização. 
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Na FIGURA 2, encontra-se uma das formas de efetuar o processo correto do 

descarte de lâmpadas, onde deve existir a integração entre fábricas e pontos de vendas, 

efetuando de maneira correta a reciclagem deste material, onde o consumidor deve 

descartar suas lâmpadas queimadas em locais devidamente preparados para efetuar a 

coleta.  

 

 

FIGURA 2 - Descarte correto da logística reversa.
5
 

 

A ReciclaSul funciona como meio de transporte de lâmpadas danificadas das 

empresas até um local apropriado para o recebimento das mesmas, sendo elas 

processadas e recicladas para serem posteriormente comercializadas como produtos 

reutilizáveis.  

 

1.3.2 Como é feito o processo de recolhimento 

 

Atualmente o processo segue de forma não informatizada, sendo ele iniciado com 

a solicitação via telefone/email do cliente diretamente com a ReciclaSul, onde, com 

base no total de lâmpadas e localização do destino final da coleta, é realizado um 

orçamento, sendo ele enviado logo após via telefone/email para aprovação do cliente. 

O transporte é realizado com um veículo próprio da empresa, possuindo um 

reboque com um número determinado de capacidade total de lâmpadas. 

                                                 
5
 Fonte: http://www.idec.org.br/em-acao/revista/livros-inacessiveis/materia/lampadas-fluorescentes-onde-

descarta-las/pagina/184 



13 

 

O pagamento é realizado de forma acertada previamente com o cliente e recebido 

de diversas formas de pagamentos como à vista, boleto e depósito bancário. 

Após ser feito o recolhimento, as lâmpadas recolhidas são levadas para o depósito 

particular da empresa, onde passam pelo processamento e são retiradas substâncias que 

podem ser reutilizadas para a criação de novas mercadorias.  

Na FIGURA 3 está o processo de recolhimento de lâmpadas efetuado pela 

empresa atualmente. 

 
FIGURA 3 - Processo de recolhimento

6
 

 

1.3.3 Benefícios da coleta 

 

Preocupados com a questão ambiental, a empresa ReciclaSul visa com este 

serviço amenizar problemas ambientais que, por ventura, poderá ocorrer com a 

destinação errada das lâmpadas fluorescentes ao meio-ambiente. 

Conforme a FIGURA 4, ao recolher as lâmpadas, é executado o processamento 

das mesmas, transformando o que era lixo em material reciclável, onde pode ser 

encontrado mercúrio e alumínio, por exemplo, ao final do processamento. 

 

                                                 
6
http://www.reciclasul-logreversa.com.br/teaser/ 
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FIGURA 4 - Processo de reciclagem das lâmpadas fluorescentes.
7
 

 

Feito isso, o material extraído é vendido e comercializado para a criação de novos 

produtos em geral. 

 

 

 

 

                                                 
7
http://participerecicle.blogspot.com.br/2011/03/lampada-qual-e-escolha-certa.html 
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1.4 Fundamento de desenvolvimento 

 

1.4.1 WebService 

 

Neste projeto, é fundamental a criação de um cliente WebService para efetuar a 

comunicação total com os serviços disponibilizados pela Google Maps. Com o conceito 

de WebService, conseguimos a integração de dados entre diferentes tipos de aplicações, 

não se preocupando com plataformas e tecnologias utilizadas (LEAL, 2012). 

Existem dois tipos de WebService que ganham destaque, o REST, que é o tipo 

que o Google Maps utiliza, e o SOAP. O tipo SOAP é mais complexo, onde é 

necessário especificar o endereço do componente, o nome do método e os argumentos 

para que um determinado método seja invocado remotamente. Já o tipo REST é mais 

leve e prático, onde se baseia nos recursos do protocolo HTTP, como por exemplo, 

PUT, GET, POST e DELETE. Desta maneira, o arquivo é gerado de uma forma mais 

clara, com dados que dizem respeito apenas ao objeto especificado, sem TAGs 

desnecessárias, aumentando assim sua velocidade de transmissão. 

No SISLOG, foi desenvolvido um cliente WebService para efetuar a comunicação 

com os serviços disponibilizados, onde requisitará informações sobre a rota até o 

destino desejado, buscando informações no servidor do Google via HTTP, onde serão 

retornados em forma de texto (XML ou JSON) os dados desejados. Após receber esta 

informação, será realizada a leitura deste arquivo via SAX, onde será possível pesquisar 

as TAGs existentes e armazenar os valores necessários para o sistema. 

 

1.4.2 API Google Distance Matrix 

 

A API utilizada para suprir a necessidade do sistema em encontrar a distância 

total até o destino final é o Google Distance Matrix API
8
. Como já comentado 

anteriormente, a API recebe uma solicitação via HTTP como esta: 

http://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/output?parameters, onde output é a 

especificação do tipo de retorno, podendo ser XML ou JSON, os parameters são os 

parâmetros para o cálculo da rota, sendo informado à variável origins, que recebe o 

                                                 
8
https://developers.google.com/maps/documentation/distancematrix/?hl=pt-br 

http://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/output?parameters
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ponto de localidade origem, sendo ele de preenchimento obrigatório, o destinations, que 

recebe o ponto de localidade destino, sendo também de preenchimento obrigatório, e o 

sensor é caso o dispositivo que tiver fazendo a requisição consiga ser georreferenciado, 

onde deve ser colocado true, caso não seja possível, deve-se colocar false, essa variável 

também é obrigatório o preenchimento da mesma (DISTANCEMATRIX, 2012). 

 Desta forma, é possível receber como retorno um XML
9
 contendo os dados da 

rota, como mostra a FIGURA 5, contendo o trajeto da cidade de Vancouver, Canadá até 

San Francisco, Califórnia, enviando ao serviço a URL: 

http://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/xml?origins=Vancouver+BC&dest

inations=San+Francisco&sensor=false. 

 

FIGURA 5 - XML de retorno a requisição WebService 

 

 Com esta API, o SISLOG utiliza a distância em quilômetros que é gerado 

conforme a Figura 5. Para chegar nessa distância, o sistema varre todo o XML, onde é 

armazenado a tag <text> que se encontra dentro da variável <distance>. Com isso, é 

possível fazer cálculos de custo de combustível que será gasto para ir até o local do 

recolhimento das lâmpadas. 

 

 

 

 

                                                 
9
 XML: é uma recomendação da W3C para gerar linguagens de marcação para necessidades especiais. 
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1.4.3 API Google Geocoding 

 

Para obter a latitude e a longitude do cliente desejado, o sistema utiliza a API 

Google Geocoding
10

, na qual é possível extrair essas duas variáveis que são 

fundamentais para o processo de visualização dos pontos a serem coletas em um mapa. 

(GEOCODING, 2012). 

A geocodificação consiste no processo de conversão de endereços em forma de 

textos (Exemplo: Rua Francisco Moreira, Areal, Pelotas) em coordenadas geográficas 

(Exemplo: -31.756342, -52.315439), onde, posteriormente, é possível fixar os pontos 

em um mapa. Com esta API também é possível realizar o processo inverso, ou seja, 

transformar as coordenadas geográficas de tal endereço em texto, como mostra a 

FIGURA 6. 

 

FIGURA 6 – XML de geocodificação 

 

 Com esta API, o SISLOG utiliza a informação de latitude e longitude gerada 

pelo XML. Para isso, é necessário filtrar as tags, onde o sistema armazena as tags <lat> 

e <lng> que estão dentro da tag <location>. 

 A FIGURA 6 é apenas um XML compacto, onde apresenta apenas as partes 

mais importantes. O XML completo encontra-se no ANEXO A. 

 

1.5 Estrutura do documento 

 

Este trabalho está dividido em 12 capítulos. No primeiro capítulo, contém uma 

introdução do que é o sistema, quais suas funcionalidades e quem irá utilizar. No 

segundo capítulo, encontram-se os requisitos do sistema e uma explicação de como foi 

                                                 
10

https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/?hl=pt-br 
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feito o levantamento dos requisitos. No terceiro capítulo, está qual a metodologia de 

desenvolvimento que foi utilizada. No quarto capítulo, encontram-se como foi 

modelado o sistema. No capítulo cinco estão os diagramas utilizados no 

desenvolvimento do projeto. No sétimo capítulo estão as telas do sistema. No sexto 

capítulo, encontram-se as tecnologias utilizadas para a realização do sistema. No oitavo 

capítulo, estão os trabalhos futuros para o projeto desenvolvido. Por fim, no capítulo 9, 

estão as conclusões finais e logo após as referências. 
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2 ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 

 

2.1 Métodos de Especificação de Requisitos 

 

 

 O método utilizado para especificar inicialmente os requisitos para a elaboração 

do projeto foi a entrevista com o cliente, pois é uma prática de muito proveito na criação 

e planejamento de objetivos e requisitos em um sistema a ser desenvolvido. A empresa 

ReciclaSul Logística Reversa, necessitava urgentemente informatizar os processos e 

serviços realizados pela mesma, com a visão de tornar a empresa mais competitiva e 

organizada. Em um primeiro momento não existia nada em concreto a ser estudado, 

porém, no decorrer das entrevistas e reuniões, foi conseguido, de uma maneira eficaz, 

captar e analisar os requisitos do software para suprir as necessidades da empresa. Além 

disso, foi possível ter uma visualização de como a empresa trabalha e como os seus 

funcionários se comportam nas atividades rotineiras. 

 

2.2 Requisitos Funcionais 

 

Os requisitos funcionais visam mostrar todas as funcionalidades do software em 

relação ao cliente. 

 

[RF001] Efetuar Login 

 

Para utilizar o sistema, é necessário um usuário e senha liberados pelo 

administrador. Ao preencher os dados corretamente na tela de login do sistema, o 

usuário será autenticado e redirecionado para a tela principal do software. 

 

[RF002] Cliente 

 

O software terá o controle de todos os clientes da empresa, contendo informações 

tais como: nome, agrupamento, CPF/CNPJ, endereço, telefone, e-mail, entre outras. 

Neste processo, será feita a comunicação com os WebServices do Google Maps, onde 
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será possível o cálculo da distância até o cliente e o armazenamento da latitude e 

longitude do mesmo. 

Será possível também, modificar ou excluir os clientes da empresa. 

 

[RF003] Veículos 

 

O sistema deverá controlar toda a frota de veículos dentro da empresa, sendo ele 

o meio de transporte para a execução do serviço prestado. Nesta parte, o gerente do 

sistema poderá ter acesso ao tipo do veículo, capacidade, placa e quilômetro rodado por 

litro.  

Além disso, ele poderá modificar ou excluir os veículos do sistema. 

 

[RF004] Material 

 

O principal objetivo é controlar os materiais existentes na empresa, focando nas 

lâmpadas que irão ter o recolhimento, podendo estar agrupadas por tipos e a critério do 

cliente. 

 

[RF005] Orçamentos 

 

Esta parte será feito o orçamento do serviço a ser executado, onde será 

informado qual é o cliente, a data prevista da execução do serviço, técnico responsável, 

automóvel que será utilizado, forma de pagamento e quantidade de lâmpadas. Após o 

preenchimento dos dados corretamente, o sistema irá calcular o custo do deslocamento 

que este orçamento terá, tendo como base o valor do combustível utilizado, valor do 

consumo do veículo e total da distância gerada até o ponto destino.  

 

[RF006] Agenda de rotas 

 

O sistema deve gerenciar os orçamentos dentro de um período de tempo 

solicitado pelo usuário, onde deverá fazer um cálculo do total de lâmpadas a serem 

recolhidas, informando visualmente os pontos para serem coletados no mapa e em 

forma de lista por ordem especificando quais trajetos devem ser seguido primeiramente.  
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[RF007] Técnicos O.S 

 

Tem como objetivo controlar os responsáveis pelo recolhimento de materiais nas 

empresas. 

 

[RF008] Estado de Federação 

 

 Tem como objetivo o cadastro de estados do território brasileiro, onde também 

será possível a modificação e exclusão do mesmo. 

 

[RF009] Cidade 

 

 Tem como objetivo o cadastro de cidades no sistema, onde também será possível 

a modificação e exclusão do mesmo. 

 

[RF010] CEP 

 

 Será possível o cadastro de CEP para existir uma busca padronizada, 

qualificando a geração da rota. Também será possível a modificação e exclusão do CEP. 

 

[RF011] Combustível 

 

 Será possível o cadastro de combustível para existir uma geração do custo de 

deslocamento baseado com o custo atual do combustível, qualificando a geração da rota. 

Também será possível a modificação e exclusão do combustível. 

 

[RF012] Gerenciamento O.S 

 

 Será possível o gerenciamento de orçamentos gerados, onde nesta parte o 

usuário deverá informar se o orçamento foi realmente recolhido. 
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2.3 Requisitos Não Funcionais 

 

Os requisitos não funcionais prezam por características externas do sistema que 

não são diretamente associadas ao usuário, a fim de garantir extrema qualidade ao 

produto final. 

 

[RFN001] O sistema deve permitir acesso por tecnologias Web 

 

O sistema foi desenvolvido totalmente para ambientes que disponibilizem de 

Internet, tendo em vista uma maior comodidade para a empresa em acessar o sistema de 

qualquer lugar e também por ser uma tendência de mercado. 

 

[RFN002] Rede de internet 

 

Como o sistema foi desenvolvido para a web, existe a necessidade da empresa 

possuir um sistema de rede (3G, Wi-Fi, Cabo). 

 

[RFN003] Autenticação 

 

 Todo usuário deve ser previamente cadastrado para poder ter acesso ao sistema. 

 

[RFN004] Login 

  

 Não deverá ser permitido usuários acessarem o sistema sem antes terem 

realizado seu login. 

 

 

[RFN005] Finalizar o sistema 

 

 O sistema deverá ser encerrado mediante solicitação do usuário. 
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[RFN006] Portabilidade 

 

 O sistema por estar desenvolvido em ambiente Web, pode ser executado em 

diferentes tipos de browser e sistemas operacionais.  

 

[RFN007] Operações indevidas 

 

 O sistema deve informar ao usuário sobre erros e falhas, diante de situações 

como, por exemplo, preenchimento de campos incorretos, para garantir a qualidade de 

dados a serem levados para o banco, melhorando também a integração do usuário com o 

software. 

 

[RFN008] Mensagens 

 

 O sistema deverá emitir ao usuário mensagens de forma instantânea logo após 

operações realizadas, podendo ser de sucesso ou de advertência. 

 

[RF009] Acesso ao WebService  

 

 O sistema deverá ser capaz de comunicar-se totalmente com o WebService da 

Google Maps trazendo sempre um retorno como resposta aos parâmetros solicitados. 

 

[RF010] Validação de CPF 

 

 O sistema será capaz de validar o CPF do cliente cadastrado, com base em um 

algoritmo interno que fará autenticação. 

[RF011] Validação de CNPJ 

 

O sistema será capaz de validar o CPF da empresa cadastrada, com base em um 

algoritmo interno que fará autenticação. 
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[RF012] Letras em maiúsculas  

 

Todos os campos textos digitavam pelo usuário deverão por regra do sistema conter 

todas as letras em maiúsculas.  

 

[RF013] Tempo limite de sessão 

 

O sistema deverá encerrar a sessão de usuário após 30 minutos inativo. 

 

[RF014] Limite de carga 

 

O sistema não deverá ultrapassar o limite de capacidade de veículo ao realizar um 

recolhimento de lâmpadas. 
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3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

A metodologia a ser utilizada será a metodologia em incremental, pois temos a 

possibilidade de voltar e refazer processos já finalizados, abrindo espaço para correção e 

aperfeiçoamento do que já foi feito em qualquer fase do projeto, podendo assim ser 

melhorado e qualificado até o final do desenvolvimento. 

Com este modelo, existem praticamente os mesmos benefícios da metodologia 

tradicional e de prototipação, tendo como ideia básica à priorização dos principais 

requisitos do software, gerando um melhor entendimento do problema a cada nova 

alteração e ocasionando para o cliente uma visualização passo a passo do projeto.  

 

 

 

FIGURA 7 - Imagem para exemplificar a metodologia utilizada. 

 

3.1 Organização de desenvolvimento 

 

O Subversion, ou SVN, é uma ferramenta controle de versões, capaz de permitir o 

desenvolvimento colaborativo, armazenamento de logs e geração de conteúdo. Na área 

de desenvolvimento de software é de extrema importância o uso deste paradigma para 

assegurar a saúde do código-fonte (MARANHÃO, 2012). 
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Para manter a integridade dos códigos ao decorrer do desenvolvimento, foi 

utilizado um o SVN Freepository
11

, referenciado no Capítulo 6, seção 6.1 e subseção 

6.1.4. Desta maneira conseguimos manter de forma eficaz a segurança entre as diversas 

versões criadas ao longo do projeto. Logo abaixo, na FIGURA 8, encontra-se uma 

imagem para exemplificar o uso desta ferramenta. 

 

 

 

FIGURA 8 - Funcionamento do SVN
12

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

https://freepository.com/home/ 
12

http://adrianomaranhao.wordpress.com/2010/10/01/introducao-ao-svn/ 
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4 MODELAGEM DO SISTEMA 

 

4.1 Descrição dos casos de uso 

 

4.1.1 Login do Sistema 

Atores: Gerente, Atendente e Coletor 

Prioridade: 5 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

ingressar no sistema. Após acessarem o web site da empresa, cada usuário irá 

acessar sua conta com seu respectivo login e senha com uso do teclado do 

computador, após isso, é necessário pressionar a tecla ENTER ou clicar no botão 

ENTRAR, encerrando assim o caso.  

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o funcionário erre seus dados (login ou 

senha), o sistema irá informar na própria tela de login, que seus dados estão 

errados solicitando que o usuário digite com uso do teclado seus dados 

novamente. Assim que o login estiver corretamente informado o caso estará 

encerrado. 

 

4.1.2 Cadastro de Cliente 

 

Atores: Gerente e Atendente 

 

Prioridade: 4 

 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

cadastrar um cliente. Nesse caso de uso, o usuário entrará no link “Cadastro de 

Clientes”, situado no menu “Cadastros Gerais” no sistema. Após isso, deve ser 

clicado no botão “Novo”, no canto superior esquerdo da tela. Logo irá aparecer a 

tela de cadastro, onde devem ser preenchidos todos os dados da empresa ou 

pessoa, sendo preenchidos os campos de: tipo de pessoa, nome, agrupamento, 
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CNPJ/CPF, CEP, rua, bairro, cidade, responsável, telefone e email. Após isso, é 

necessário clicar no botão “Rota”, onde o sistema irá processar de forma 

automática a integração com o WebService do Google Maps, no qual, de acordo 

com o endereço informado anteriormente, será calculado o valor da distância até 

o ponto desejado. Após todos os campos serem validados e estando tudo de 

acordo, o caso de uso se encerra. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o cliente tenha mudado o endereço, por 

exemplo, o funcionário poderá alterar seus dados através do botão EDITAR. 

 

4.1.3 Cadastro de Material 

 

Atores: Gerente 

Prioridade: 3 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

cadastrar um novo material no sistema. Nesse caso de uso, o usuário entrará no 

link “Cadastro de Material”, situado no menu “Material”. Após isso, deve ser 

clicado no botão “Novo”, no canto superior esquerdo da tela. Logo irá aparecer a 

tela de cadastro, onde devem ser preenchidas todas as informações referentes ao 

material, como: Descrição, Preço Unitário e Agrupamento. Após todos os 

campos serem validados e estando tudo de acordo, o caso de uso se encerra. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o funcionário necessite realizar um reajuste 

no preço ou apenas modificar qualquer dado do material, basta apenas clicar no 

botão EDITAR e, assim, modificar o que deseja. 

 

4.1.4 Cadastro de Veículo 

 

Atores: Gerente 

Prioridade: 3 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

cadastrar um novo veículo no sistema. Nesse caso de uso, o usuário entrará no 
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link “Cadastro de Veículo”, situado no menu “Cadastros Gerais”. Após isso, 

deve ser clicado no botão “Novo”, no canto superior esquerdo da tela. Logo irá 

aparecer a tela de cadastro, onde devem ser preenchidas todas as informações 

referentes ao veículo, como: Descrição, Placa, Consumo médio, Capacidade de 

Lâmpadas. Após todos os campos serem validados e estando tudo de acordo, o 

caso de uso se encerra. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o funcionário tenha cadastrado algo errado, 

basta apenas clicar no botão EDITAR e, assim, modificar o que deseja. 

 

4.1.5 Cadastro de Formas de Pagamento 

 

Atores: Gerente 

Prioridade: 4 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

cadastrar uma nova forma de pagamento no sistema. Nesse caso de uso, o 

usuário entrará no link “Forma de pagamento”, situado no menu “Finanças”. 

Após isso, deve ser clicado no botão “Novo” no canto superior esquerdo da tela. 

Logo irá aparecer a tela de cadastro, onde devem ser preenchidas todas as 

informações referentes à forma de pagamento, no qual deve ser informada a 

descrição do mesmo. Após todos os campos serem validados e estando tudo de 

acordo, o caso de uso se encerra. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso a empresa necessite mudar as formas de 

pagamento, o funcionário poderá modificar clicando no botão EDITAR ou 

EXCLUIR. 

 

 

4.1.6 Orçamento 

 

Atores: Atendente. 

Prioridade: 5 
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Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja efetuar 

um orçamento para o recolhimento das lâmpadas para uma determinada 

empresa. Para isso, é necessário clicar no link “Orçamento” situado no menu 

“Orçamento/O.S.” Logo é necessário clicar no botão “Novo”, situado no canto 

esquerdo da tela. Feito isso, aparecerá a tela de cadastro, onde deverá ser 

informado: cliente, data da coleta, tipo de pagamento, condição de pagamento, 

técnico responsável para o recolhimento, tipo de combustível, veículo que será 

utilizado,material e quantidade do material. Após o preenchimento dos campos, 

poderá ser clicado no botão “Cálculo” para realizar o cálculo do custo em reais 

que o deslocamento terá, onde o sistema se baseia pelos valores de combustível 

selecionado, consumo médio do veículo selecionado e a distância até o cliente 

em questão. Após todos os dados do orçamento estiverem informados 

corretamente, é necessário clicar no botão “Salvar”, encerrado assim o caso de 

uso. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o cliente informe que mudou de endereço, 

deverá ser necessário editar no cadastro de cliente. Alterar o endereço do cliente 

modifica todo o orçamento. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso a data escolhida pelo funcionário esteja cheia 

ou o número total de material ultrapasse a capacidade do veículo, aparecerá um 

aviso pedindo para escolher outra data. 

 

4.1.7 Cadastro de Cidade 

 

Atores: Gerente. 

Prioridade: 3 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

cadastrar uma nova cidade no sistema. Nesse caso de uso, o usuário entrará no 

link “Cidade”, situado no menu “Cadastros Gerais”. Após isso, deve ser clicado 

no botão “Novo” no canto superior esquerdo da tela. Logo irá aparecer a tela de 

cadastro, onde devem ser preenchidas todas as informações referentes à cidade, 
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no qual deve ser informada: Descrição e Estado. Após todos os campos serem 

validados e estando tudo de acordo o caso de uso se encerra. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o usuário cadastre um nome de cidade errado 

ou vincule a cidade a um estado incorretamente é possível alterá-lo. 

 

4.1.8 Cadastro de Estado de Federação 

 

Atores: Gerente. 

Prioridade: 3 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

cadastrar um novo Estado no sistema. Nesse caso de uso, o usuário entrará no 

link “Estado de Federação”, situado no menu “Cadastros Gerais”. Após isso, 

deve ser clicado no botão “Novo”, no canto superior esquerdo da tela. Logo irá 

aparecer a tela de cadastro, onde devem ser preenchidas todas as informações 

referentes ao Estado, no qual deve ser informado: Sigla e Descrição. Após todos 

os campos serem validados e estando tudo de acordo, o caso de uso se encerra. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o usuário cadastre um nome de estado errado 

ou sua sigla estiver cadastrada incorretamente é possível alterá-lo. 

 

4.1.9 Cadastro de CEP 

 

Atores: Gerente. 

Prioridade: 3 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

cadastrar um novo CEP no sistema. Nesse caso de uso, o usuário entrará no link 

“CEP”, situado no menu “Cadastros Gerais”. Após isso, deve ser clicado no 

botão “Novo” no canto superior esquerdo da tela. Logo irá aparecer a tela de 

cadastro, onde devem ser preenchidas todas as informações referentes ao CEP, 

no qual deve ser informado: Número do CEP, Rua, Bairro e Cidade. Após todos 

os campos serem validados e estando tudo de acordo, o caso de uso se encerra. 
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Fluxo de Dados Alternativos: Caso o usuário cadastre de forma incorretamente 

qualquer tipo de informação relacionada ao CEP ou então, por ventura, o CEP 

mude suas informações, é possível alterá-lo. 

 

4.1.10  Cadastro de Combustível 

 

Atores: Gerente. 

Prioridade: 3 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

cadastrar um novo tipo de combustível no sistema. Nesse caso de uso, o usuário 

entrará no link “Combustível”, situado no menu “Cadastros Gerais”. Após isso, 

deve ser clicado no botão “Novo”, no canto superior esquerdo da tela. Logo irá 

aparecer a tela de cadastro, onde devem ser preenchidas todas as informações 

referentes ao combustível, no qual deve ser informada: Descrição e Valor atual 

do mesmo. Após todos os campos serem validados e estando tudo de acordo, o 

caso de uso se encerra. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o preço do combustível é modificado, é 

possível ser alterado no sistema. 

 

4.1.11  Cadastro de Técnico O.S 

 

Atores: Gerente. 

Prioridade: 3 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

cadastrar um novo técnico de recolhimento no sistema. Nesse caso de uso, o 

usuário entrará no link “Técnico O.S”, situado no menu “Cadastros Gerais”. 

Após isso, deve ser clicado no botão “Novo” no canto superior esquerdo da tela. 

Logo irá aparecer a tela de cadastro, onde devem ser preenchidas todas as 

informações referentes à cidade, no qual deve ser informada a Descrição do 



33 

 

mesmo. Após todos os campos serem validados e estando tudo de acordo, o caso 

de uso se encerra. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o nome do usuário necessite ser modificado 

ou então excluído deste setor, é possível ser feita as devidas alterações. 

 

4.1.12  Cadastro de Agrupamento de Cliente 

 

Atores: Gerente. 

Prioridade: 3 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o funcionário deseja 

cadastrar um novo agrupamento de cliente no sistema. Nesse caso de uso, o 

usuário entrará no link “Agrupamento Cliente”, situado no menu “Cadastros 

Gerais”. Após isso, deve ser clicado no botão “Novo” no canto superior esquerdo 

da tela. Logo irá aparecer a tela de cadastro, onde devem ser preenchidas todas 

as informações referentes ao agrupamento de clientes, no qual deve ser 

informada a Descrição. Após todos os campos serem validados e estando tudo de 

acordo, o caso de uso se encerra. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o nome do usuário necessite ser modificado 

ou então excluído algum agrupamento, é possível ser feita as devidas alterações. 

 

4.1.13  Cadastro de Agrupamento de Material 

 

Atores: Gerente. 

Prioridade: 3 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

cadastrar um novo agrupamento de material. Nesse caso de uso, o usuário entrará 

no link “Agrupamento de Material”, situado no menu “Material”. Após isso, 

deve ser clicado no botão “Novo”, no canto superior esquerdo da tela. Logo irá 

aparecer a tela de cadastro, onde devem ser preenchidas todas as informações 

referentes ao agrupamento de materiais, no qual deve ser informada a Descrição 
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do mesmo. Após todos os campos serem validados e estando tudo de acordo, o 

caso de uso se encerra. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o nome do usuário necessite ser modificado 

ou então excluído algum agrupamento, é possível ser feita as devidas alterações. 

 

4.1.14  Cadastro de Condição de Pagamento 

 

Atores: Gerente. 

Prioridade: 3 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

cadastrar uma nova condição de pagamento. Nesse caso de uso, o usuário entrará 

no link “Condição de Pagamento”, situado no menu “Finanças”. Após isso, deve 

ser clicado no botão “Novo”, no canto superior esquerdo da tela. Logo irá 

aparecer a tela de cadastro, onde devem ser preenchidas todas as informações 

referentes à condição de pagamento, no qual deve ser informada a Descrição do 

mesmo. Após todos os campos serem validados e estando tudo de acordo, o caso 

de uso se encerra. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o nome do usuário necessite ser modificada 

ou então excluída alguma condição de pagamento, é possível ser feita as devidas 

alterações. 

 

4.1.15  Agenda de Rotas 

 

Atores: Gerente e Coletor. 

Prioridade: 5 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

consultar os pontos a serem coletados referentes ao dia solicitado. Nesse caso de 

uso, o usuário entrará no link “Agenda de Rotas”, situado no menu 

“Orçamento/O.S”. Após isso, deve ser informada uma data e clicar no botão 

“Pesquisar”. Feito isso, o sistema irá informar no mapa todos os pontos com seus 
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respectivos clientes e quantidade de lâmpadas, gerando uma visualização 

completa da rota no dia, sendo assim encerrando o caso de uso. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso não existe nenhum orçamento para o dia 

solicitado, o sistema não deverá trazer nenhum ponto marcado no mapa. 

 

4.1.16  Gerenciamento O.S 

 

Atores: Coletor. 

Prioridade: 4 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

gerenciar os orçamentos gerados. Nesse caso de uso, o usuário entrará no link 

“Gerencia O.S”, situado no menu “Orçamento/O.S”. Após isso, deve ser 

analisado quais orçamentos já foram coletados e clicar no botão “Recolher” ao 

de cada um respectivamente. Feito isso, o sistema irá solicitar a confirmação de 

que as lâmpadas foram realmente recolhidas, onde o usuário deverá clicar em 

sim ou não encerrando assim o caso de uso. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso não existe nenhum orçamento para o dia 

solicitado, o sistema não deverá trazer nenhum ponto marcado no mapa. 

 

4.1.17  Cálculo de Custo 

 

Atores: Coletor. 

Prioridade: 4 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

realizar o cálculo de custo para determinado orçamento que está sendo realizado. 

Nesse caso de uso, o usuário entrará no link “Orçamento”, situado no menu 

“Orçamento/O.S”. Após isso, ao efetuar o preenchimento dos campos “Cliente”, 

“Veículo” e “Combustível”, é necessário clicar no botão “Calcular”, onde será 
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efetuado o cálculo do custo de combustível consumido para realizar o 

orçamento. Este valor é baseado apenas do ponto origem até o ponto destino e o 

cálculo é: (Distância total até o cliente / custo médio de consumo do veículo) * 

valor do combustível utilizado.  

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o usuário informe qualquer valor de forma 

errada gerando assim um cálculo incorreto, é possível a alteração de qualquer 

valor para o cálculo de custo. 

 

4.1.18  Cálculo de Distância ao Cliente 

 

Atores: Gerente e Atendente. 

Prioridade: 4 

Fluxo de Eventos Principal: O caso de uso inicia quando o usuário deseja 

realizar o cadastro de alguma cliente novo no sistema. Nesse caso de uso, o 

usuário entrará no link “Cadastros Geriais”, situado no menu “Cliente”. Após 

isso, ao efetuar o preenchimento do campo “CEP”, o sistema irá preencher 

automaticamente os campos de “Rua”, “Bairro” e “Cidade”, onde o usuário 

deverá informar o “Número” do local especificado. Após isso é necessário clicar 

no botão “Rota”, onde será efetuado o cálculo de distância de quilometragem até 

o cliente desejado. Este valor é baseado apenas do ponto origem até o ponto 

destino e esse cálculo é realizado pelo WebService do GoogleMaps. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o usuário informe qualquer valor de forma 

errada gerando assim um cálculo incorreto, é possível a alteração de qualquer 

valor para o cálculo de quilometragem. 
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5 DIAGRAMAS 

 

5.1 Diagrama de caso de uso 

 

 

O Diagrama de casos de uso tem como proposta expor as funcionalidades 

propostas para um novo sistema a ser desenvolvido, onde representa uma unidade da 

interação de usuário (máquina ou humano) com o sistema (WIKIPEDIA, 2012). 

A FIGURA 9 representa o diagrama de casos de uso do sistema desenvolvido. 

 

 

 

FIGURA 9 - Diagrama de casos de uso 
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5.2 Diagrama de classes 

 

O diagrama de classes de um sistema tem como papel representar a estrutura e 

relação das classes que servem de modelo para objetos (WIKIPEDIA, 2012). 

A FIGURA 10 representa o diagrama de classes do sistema, onde nele estão 

contidas todas as classes do mesmo. 

 

 

 
 

 

FIGURA 10 - Diagrama de classes do sistema 
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6 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

6.1 Tecnologias 

 

6.1.1 IDE Netbeans 

 

O IDE Netbeans é um ambiente para desenvolvimento multiplataforma, onde 

diversos tipos de programadores utilizam tal ferramenta para criação de seus códigos. 

Com uma interface intuitiva, é totalmente desenvolvido em Java, mas atende a outros 

tipos de linguagens como PHP, C, C++, Swing e Ruby, tornando-se uma ferramenta 

extremamente flexível (NETBEANS, 2012). 

 

6.1.2 PostgreSQL 

 

O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados objeto relacional. 

Dentre as opções de SGBD open source, o PostgreSQL foi escolhido por ter a 

capacidade de gerenciar uma enorme quantidade de dados que serão armazenados após 

a implementação do sistema (POSTGRESQL, 2012). 

 

6.1.3 GlassFish Server 

 

O Glassfish é um servidor de aplicação open source para a plataforma Java EE. 

Ele foi escolhido, pois suporta todas as especificações que foram utilizadas no sistema 

(GLASSFISH, 2012). 

 

6.1.4 SVN Freepository 

 

Para garantir a segurança dos códigos e integridade de dados a cada nova versão 

desenvolvida pela dupla, foi utilizado no projeto o uso deste SVN. Com ele, os arquivos 

do projeto são armazenados de forma segura em um local único que pode ser acessado a 

qualquer momento. Para cada atualização ou modificação feita no projeto, era feito o 

processo de submeter os arquivos, tornando assim uma melhora no controle de versões e 

visualização do que está sendo desenvolvido. 
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6.1.5 WebService REST 

 

Os serviços disponibilizados pelo Google Maps são do tipo REST, existindo a 

necessidade do desenvolvimento de um cliente que consiga se comunicar e integrar os 

dados solicitados. 

 

6.2 Frameworks 

 

6.2.1 JEE 

 

 O JEE (Enterprise Edition) é uma plataforma que contém um conjunto 

tecnologias na qual reduz significativamente custos e complexidade do projeto em 

termos de desenvolvimento, implementação e gerenciamento das aplicações. O JEE foi 

desenvolvido na plataforma JAVA SE oferecendo diversos tipos de API’S para a 

criação e execução de aplicações portáteis, robustas, escaláveis, confiáveis e seguras 

diante ao lado do servidor (NETBEANS, 2012). 

 

6.2.2 JPA 

 

 O JPA (Java Persistence API) é um framework desenvolvido para ser utilizado 

na camada de persistência, como pode ser analisado na FIGURA 11. Desta maneira 

existe um ganho em produtividade ao programador, onde é possível ter o mapeamento 

de objetos para o Banco de Dados (JPA, 2012). 

 

 
FIGURA11 - Funcionamento do Java Persistence API 
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6.2.3 EJB 

 

O EJB (Enterprise JavaBeans) é um dos principais componentes do JEE. Ele é 

um componente do tipo servidor que executa no container do servidor de aplicação, 

tendo como objetivo fornecer de forma rápida e simplificada o desenvolvimento de 

aplicações Java com componentes distribuídos, transacionais, seguros e portáveis. O 

EJB conta com 03 (três) tipos fundamentais que são: EnityBeans, que representa o 

objeto que irá persistir uma base de dados, SessionsBeans, que executa as tarefas para o 

cliente e MessageDrivenBeans, responsável pelo processamento de mensagens de modo 

assíncrono entre EJBs (EJB, 2012). 

 

6.2.4 JSF 

 

 O JSF é um framework MVC de aplicações baseadas em Java para web, onde é 

desenvolvida a interface do sistema. JSF é extremamente utilizada para novos 

aplicativos web na linguagem Java, disponibilizando de recursos visuais como folhas de 

estilos (CSS), comandos em JavaScript e uso de componentes Ajax, além de incluir 

diversos tipos de recursos, tais quais um conjunto padrão de componentes de interface, 

modelo de eventos do lado do servidor, entre outras (NETBEANS, 2012). 

 

 

6.2.5 Primefaces 

 

O PrimeFaces é um framework que oferece um conjunto de componentes para o 

JSF. 

Este framework é open source e contem grande diversidade de componentes e 

flexibilidade do mesmo quanto à usabilidade nos códigos do sistema (PRIMEFACES, 

2012). 

 

6.2.6 Google Maps API 

 

O Google Maps API é um serviço disponibilizado gratuitamente, onde com sua 

documentação e recursos é possível incorporar a qualquer site ou sistema desenvolvido, 

funcionalidades robustas e com grande utilidade e qualidade que o Google possui. 
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Para o desenvolvimento deste projeto, é de extrema importância o uso deste 

serviço, pois fornece informações que serão úteis para todo o processo praticado pela 

empresa, contando com dados sobre distâncias, pontos geográficos, onde estes são 

utilizados nos cálculos de gastos. Para isso foi utilizado as APIs DistanceMatrix e 

Geocoding, onde as mesmas podem ser entendidas de uma melhor maneira no Capítulo 

1, seção 1.4 e subseção 1.4.2 e 1.4.3, respectivamente. 

 

6.2.7 AJAX 

 

Neste projeto foram utilizados componentes em AJAX (Asynchronous Javacript 

and XML
13

), na qual tem como principal papel tornar uma melhor interação entre 

usuário e sistema (WIKIPEDIA, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

Em português "Javascript e XML Assíncronos” 
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7 TELAS DO SISTEMA 

 

7.1 Tela de Login 

 

Logo abaixo, na FIGURA 12, encontra-se a tela de login, onde será informado o 

nome de usuário e senha. Após digitar os campos e clicar em entrar, o sistema irá 

comparar se o usuário e senha estão corretos. Caso os dados estejam corretos, o usuário 

será redirecionado para a página inicial do sistema. Caso contrário, aparecerá uma frase 

avisando que os dados não conferem. 

 

 
FIGURA 12 - Tela de Login do sistema 
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7.2 Tela Inicial do Sistema 

 

Logo abaixo, na FIGURA 13, encontra-se a tela inicial do sistema, onde, ao lado 

esquerdo da tela, possui o menu separado por categorias. A primeira categoria são os de 

cadastros gerais, a segunda categoria é a de orçamento, a terceira é de material, a quarta 

é a financeira e a quinta é a de usuário. Todas as outras telas do sistema se encaixam no 

local destacado com o número 1. 

 

 
FIGURA 13 - Tela Inicial do sistema 
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7.3 Tela de Cadastro de Cliente 

 

Logo abaixo, na FIGURA 14, encontra-se uma tela padrão de cadastros. No caso, 

a imagem trata-se do cadastro de Cliente, onde o usuário deve completar o formulário 

preenchendo as informações corretamente. Ao selecionar o tipo de pessoa (Física ou 

Jurídica), o campo de CNPJ ou de CPF irá ser desabilitado de acordo com a opção 

selecionada. Quando o usuário digitar o CEP, irá ser carregado automaticamente o 

endereço de acordo com o CEP digitado, onde o usuário deverá colocar o número do 

endereço da empresa. Após isso, deverá ser pressionado o botão “Rota”, onde o sistema 

irá requisitar o serviço da Google Maps, gerando, assim, a distância entre o ponto de 

origem, que é o endereço do depósito da ReciclaSul Logística Reversa, e o ponto 

destino, que é o endereço do cliente, armazenando ao banco de dados a latitude e 

longitude do cliente em questão. Além disso, será gerada uma rota entre os pontos. Essa 

rota pode ser vista no Capítulo 7, seção 7.4. 

 

 
FIGURA 14 - Tela de Cadastro Cliente 

 

 Além do cadastro de cliente, o sistema possui cadastros de material, tipo de 

cliente, tipo de material, técnico O.S, veículo, combustível, CEP, estado de federação, 

cidade, orçamento, tipo de pagamento e condição de pagamento. Todos esses cadastros 

possuem o mesmo padrão da FIGURA 14. 
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7.4 Tela da Rota 

 

Logo abaixo, na FIGURA 15, encontra-se a tela do mapa gerado de acordo com o 

endereço do cliente. O ponto A é o ponto de origem e o ponto B é o ponto de destino. 

 

 
FIGURA 15 - Tela de Rota. 

 

7.5 Tela de Pesquisa Cliente 

 

Logo abaixo, na FIGURA 16, encontra-se uma tela para pesquisar dados. No 

caso, a imagem trata-se de uma pesquisa por Clientes, onde o usuário tem três opções 

para pesquisar: pesquisa por “ID”, pesquisa por “Nome” e pesquisa por “Tipo”. Além 

disso, a tela de pesquisa possui a opção de alterar ou de excluir os dados. 

No canto superior esquerdo, possui um ícone para a página inicial do sistema e 

um link chamado “Novo”. Ao clicar nesse link, o usuário será redirecionado para uma 

página de cadastro de Cliente, o qual foi demonstrado no Capítulo 7, seção 7.4. 

 

 
FIGURA 16 - Tela de Pesquisa Cliente. 
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7.6 Tela do Orçamento 

 

Logo abaixo, na FIGURA 17, encontra-se a tela de cadastro de orçamento. Essa 

tela é a mais complexa, onde lida com os demais cadastros do sistema, como o cadastro 

de cliente, de tipo de pagamento, de condição de pagamento, de técnico O.S, de 

combustível, de veículo e de material. Além disso, o cadastro de orçamento lida com 

cálculos, onde são calculados os custos de combustível de acordo com o tipo de 

combustível, o tipo de material e a distância que leva para ir até o cliente. Para realizar 

este cálculo, o usuário necessita clicar no botão “Cálculo”. Essa tela também possui um 

cálculo de material, onde é calculada a quantidade mais o valor unitário do mesmo. Esse 

cálculo é feito após o usuário digitar o tipo de material e a quantidade de lâmpadas para 

serem coletadas. 

Como pode ser observada, essa tela possui uma aba chamada “Rota”, onde o 

usuário poderá consultar os destinos que ele deverá percorrer no dia que ele selecionar. 

Isso serve de consulta para que possa marcar na mesma data de outra coleta, o que gera 

uma viagem só no mesmo dia. A demonstração dessa aba encontra-se no Capítulo 7, 

seção 7.7. 

 

 
FIGURA 17 - Tela de Cadastro de orçamento 
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7.7 Tela de Agenda de Rota 

 

Logo abaixo, na FIGURA 18, encontra-se a agenda de rotas, citado no Capítulo 7, 

seção 7.6. Com ela, pode ser visto um mapa com os pontos onde o funcionário deve ir 

para coletar as lâmpadas e, ainda, mostra a quantidade de lâmpadas que serão recolhidas 

no dia. Para visualizar esses pontos, é necessário escolher uma data. Se a data escolhida 

possuir um orçamento marcado, serão mostrados no mapa os pontos. Esses pontos 

possuem a quantidade de lâmpadas que serão recolhidas nesse endereço e mais o nome 

do cliente. 

Para pesquisar os pontos que um determinado funcionário deve ir coletar, basta 

selecionar o nome do mesmo na combo e, em seguida, clicar no botão “Rota”. 

Essa tela possui uma aba onde apresentam os endereços mais próximos da 

empresa. Esses endereços são mostrados em forma de uma lista dentro de uma tabela, 

conforme está na Figura 18 do Capítulo 7, seção 7.8. 

 

 
FIGURA 18 - Tela de Agenda de Rotas 
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7.8 Tela de Ordem de Coleta 

 

Logo abaixo, na FIGURA 19, encontra-se a tela de ordem de coleta. Nessa tela 

estão os endereços ordenados pela menor distância entre o ponto de origem e o ponto de 

destino. 

 

FIGURA 19 - Tela de Ordem de Coleta 

 

7.9 Tela de Gerenciamento O.S 

 

Logo abaixo, na FIGURA 20, encontra-se a tela de gerenciamento O.S. Nessa tela 

estão todos os orçamentos com uma sigla “N” ou “S”, que significa se foram recolhidas 

as lâmpadas ou não. Após o recolhimento, o funcionário que foi coletar essas lâmpadas 

clica no botão que se encontra na coluna “Recolheu”, após clicar, aparecerá uma 

mensagem de confirmação. Caso o funcionário confirme que foi coletado, a sigla 

passará de “N” para “S”. 

 

 
FIGURA 20 - Tela de Gerenciamento O.S 
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8 TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Futuramente, é necessário explorar mais os recursos oferecidos pelos serviços da 

Google Maps, como o gerenciamento e criação de rotas inteligentes visando um melhor 

trajeto a ser seguido, melhorando a questão de logística com novas soluções e 

tecnologias que agreguem valor ao processo, acrescentando ao projeto uma maior 

qualidade na geração de trajetos. 

As empresas de ramo ambiental estão cada vez mais crescendo no cenário 

brasileiro, e as organizações estão mais preocupadas com o meio ambiente. Com isto, o 

serviço de recolhimento de lâmpadas está evoluindo e diversas outras empresas 

praticam este tipo de serviço. Para isto, é necessário aprimorar cada vez mais o software 

para conseguir atender a esta demanda que está cada vez mais em alta. 

O projeto desenvolvido utiliza de recursos do Google Maps onde podem ser 

manipulados diversos tipos de ações em rotas e mapas. Pensando nisso, o software pode 

atingir empresas que praticam serviços onde necessitam de um processo de logística, 

como por exemplo: empresas de fretes, entregas, entre outras. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

9.1 Conclusão 

 

Ao final do desenvolvimento deste projeto, temos o produto SISLOG, no qual 

será utilizado pela empresa ReciclaSul no gerenciamento de seus serviços. O sistema 

está em fase de adaptação e aceitação dos funcionários que irão utilizar as 

funcionalidades do software. Pretende-se que até Janeiro de 2013 o software esteja 

implementado na empresa. 

 

9.2 Conclusões pessoais 

 

Com o desenvolvimento deste sistema, podemos adquirir conhecimentos sobre as 

tecnologias utilizadas e aprimoramento de técnicas e métodos estudados ao decorrer da 

graduação. Foram realizados diversos tipos de pesquisa de melhores ferramentas, além 

de um estudo detalhe sobre a linguagem utilizada para o desenvolvimento, 

acrescentando assim um maior entendimento e experiência em programação e na 

relação entre cliente e desenvolvedor. 

Ao final, com o desenvolvimento do SISLOG, foi agregado a empresa ReciclaSul 

Logística Reversa um sistema capaz de suprir as necessidades existentes dentro da 

organização, integrando os dados e qualificando os serviços prestados pela mesma, além 

de acrescentar muito em nosso aprendizado e carreira profissional. 
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ANEXO A 

 


