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RESUMO 

O SGMR (Sistema de Gerenciamento de Materiais Recicláveis) é um software 

destinado ao seguimento de reciclagem e tem o propósito de auxiliar no 

gerenciamento e controle do fluxo de materiais, desde a entrada, passando pelos 

processos de triagem e estocagem, até a saída, onde serão comercializados e/ou 

destinados às empresas de reaproveitamento. 

Diariamente surgem informações que circulam o mundo trazendo dados da 

degradação do meio ambiente, e um apelo social, cada vez mais latente, em busca 

de alternativas que possam propiciar um desenvolvimento sustentável. 

Diante deste cenário este trabalho propõe desenvolver um sistema que auxilie 

pequenas empresas e cooperativas de reciclagem a obter um controle dos seus 

processos. Através deste controle será possível saber o quanto de resíduo foi 

recebido, a quantidade de produto gerado após o processo de triagem, o que inclui a 

quantidade de descarte (resíduo que não gerou nenhum tipo de produto) e 

informações sobre as vendas, além de auxiliar estas empresas e cooperativas no 

enquadramento das leis atuais, como a PNRS (Política Nacional de Resíduos 

Sólidos). 

INTRODUÇÃO 

O seguimento escolhido para o desenvolvimento deste projeto tinha de 

representar algo novo, e ao mesmo tempo, que estivesse em consonância com as 

necessidades atuais da sociedade. A ideia de trabalharmos com a questão da 

reciclagem foi pensada quase que de imediato ao recebermos este desafio 

acadêmico. 

O seguimento de reciclagem vem passando por transformações desde que 

ganhou destaque no cenário internacional, isto já há alguns anos, sendo objeto de 

estudo de ONGs e de grandes centros de pesquisa, que buscam o desenvolvimento 

de novas alternativas para reutilização do lixo. O PNRS (Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos), lei federal promulgada em 2010 com o objetivo de obrigar a 

todos, empresas e cidadãos, a dar um destino correto e sustentável aos resíduos, é 

mais uma ferramenta de conscientização.  

As empresas que viram neste seguimento uma oportunidade de negócio, e 

que desejam continuar suas atividades neste setor cada vez mais competitivo, 



 

devem se adaptar às novas exigências do mercado. Entre elas está o controle dos 

materiais processados. Por se tratar de um seguimento relativamente novo, ainda 

não existem ferramentas apropriadas. Atualmente, as empresas simplesmente não 

possuem controles. E quando os têm, é algo muito simples, sem grandes recursos e 

limitado.  

O sistema proposto SGMR, neste primeiro momento, irá contemplar o 

controle do volume de entrada de materiais, monitoramento do estoque 

(contemplando inclusive capacidade de estocagem), controle do material triado, e 

controle do material expedido (saída), além de possibilitar o rastreamento e registrar 

a destinação de cada produto. Com vistas às perspectivas futuras, a ideia é 

possibilitar uma integração com diversos outros equipamentos, como balanças, 

esteiras automatizadas e equipamentos ópticos de triagem. 

OBJETIVOS 

O SGMR foi desenvolvido com o propósito de se tornar uma ferramenta de 

controle do fluxo dos materiais, possibilitando às empresas atuantes no seguimento 

de reciclagem, observar e monitorar todas as etapas do processo. A prestação de 

contas junto aos órgãos fiscalizadores é uma questão legal, e o SGMR irá 

possibilitar a emissão de relatórios gerenciais que poderão ser utilizados neste 

processo. 

A abrangência do sistema contempla os controles no recebimento dos 

materiais, registrando tanto os volumes quanto a sua origem (fornecedores), os 

processos internos de triagem (separação e identificação dos diversos tipos de 

materiais) e as saídas (destino final). 

Específicos 

 Desenvolver um aplicativo que possibilite o controle no fluxo dos processos 

de triagem, registrando suas etapas (entrada, triagem, estocagem, saída); 

 Propiciar a emissão de relatórios gerenciais; 

 Possibilitar o controle dos volumes processados de modo a permitir a devida 

prestação de contas junto às entidades de fiscalização. 

 

METODOLOGIA 



 

Para este projeto partiu-se da observação e análise das condições do 

mercado de reciclagem. Os dados e informações apontados neste trabalho provêm 

da pesquisa em periódicos e análises de casos reais, o que nos possibilitou um 

levantamento das necessidades do setor de reciclagem como um todo. 

Esta pesquisa nos deu subsídios importantes e necessários para a 

implementação inicial de uma aplicação (software) que terá como principal objetivo 

possibilitar o desenvolvimento adequado das empresas que atuam no mercado de 

reciclagem. Além do mais, esta aplicação objetiva auxiliar estas mesmas empresas 

na sua adequação às exigências legais, atendendo plenamente a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS).   

Num primeiro momento, as empresas que atuam com reciclagem de materiais 

poderão, através da aplicação, obter um melhor controle da movimentação destes 

materiais, assim como emitir relatórios estatísticos e garantir a integridade das 

informações. Todo este cuidado é necessário para o cumprimento da lei vigente – 

PNRS. 

Num segundo momento temos como objetivo ampliar as opções de interface 

com a aplicação, possibilitando a comunicação direta com outros equipamentos, tais 

como leitores de códigos de barras, leitores RFID, integração com outros sistemas. 

A facilidade no cadastramento de fornecedores, clientes, materiais, dentre 

outros, trará uma agilidade nos processos produtivos, além de proporcionar melhor 

confiabilidade nos dados. Toda esta automação nos processos de produção e 

controle deve propiciar melhorias, tanto na ampliação da capacidade produtiva 

quanto na redução dos desperdícios. 

É claro que este projeto é somente o primeiro passo para o desenvolvimento 

de uma aplicação completa, um longo caminho ainda precisa ser percorrido de modo 

a cobrir efetivamente todas as necessidades existentes. Entendemos que ao iniciar 

o uso da aplicação, inúmeras outras questões surgirão e estamos cientes que isto 

faz parte do processo de desenvolvimento. Diante deste novo cenário e com as 

novas informações coletadas durante a utilização da aplicação, melhorias deverão 

ser feitas, corrigindo assim as deficiências da versão anterior. Temos ciência da 

dificuldade de integração com sistemas e bancos de dados já existentes uma vez 

que tal autorização foge da nossa alçada e autonomia, entretanto entende-se que é 

um avanço cada empresa que atua neste meio ter um sistema que promova o seu 



 

controle interno, principalmente quando focamos pequenas empresas e 

cooperativas. 

DESENVOLVIMENTO 

A linguagem Java foi escolhida para o desenvolvimento da solução proposta 

visando a praticidade de bibliotecas integradas, além de ser open source, o que não 

agrega valor de licença à aplicação. Os dados cadastrais administrados pelo 

aplicativo são armazenados em banco de dados relacional Mysql 6.3.4. 

Tendo como principal função proporcionar o controle dos materiais e a devida 

prestação de contas às entidades de fiscalização, o sistema proposto deverá 

possibilitar as seguintes funcionalidades: 

 Registrar os fornecedores e clientes de modo a possibilitar o rastreamento; 

 Possibilitar o cadastro dos diversos tipos de materiais recicláveis; 

 Possibilitar o registro das entradas de materiais; 

 Estabelecer comunicação com dispositivos externos (balanças) para registro 

dos volumes (entrada e saída de materiais); 

 Permitir controle do processo de triagem de modo a assegurar a 

compatibilidade dos valores triados com a entrada; 

 Controlar a comercialização de um produto de modo a bloquear a sua venda 

em quantidades acima do disponível em estoque. 

 

Como função adicional, haverá também a possibilidade da geração de 

relatórios gerenciais e gráficos para facilitar o controle e avaliação dos processos. 

A Figura 1 exibe a visão geral do caso de uso proposto, ilustrando as 

principais interações entre os atores e o sistema. Os casos de uso representam de 

forma abstrata os processos que cada ator (entidade que interage no sistema) pode 

executar. 



 

 

Figura 1: Diagrama de Caso de Uso “Visão Geral” 

 

Na Figura 2(a) podemos observar a tela de login do sistema SGRM. Na 

Figura 2(b) visualizamos a tela principal. 

  

Figura 2: (a) Tela de Login do Sistema. (b) Tela principal do Sistema. 

 



 

A tela de Gestão de Perfil de usuários é mostrada na Figura 3. 

 
Figura 2: Tela de Gestão de Perfil 

 

A Figura 4(a) mostra a tela de cadastro de usuários. A tela de cadastro de 

clientes pode ser observada na Figura 4(b). 

  

Figura 4: (a) Tela de Cadastro de Usuários. (b) Tela de cadastro de Clientes. 

 

A tela utilizada para gestão de Resíduos de Material e de Produto pode ser 

observada nas Figuras 6, 7 e 8, respectivamente. 



 

 
Figura 3: Tela de Gestão de Resíduos 

 

 
Figura 4: Tela de Gestão de Material 

 

 
Figura 5: Tela de Gestão de Produtos 



 

A Figura 10 apresenta a tela de recebimento de resíduo. 

 
Figura 6: Tela de registro de Recebimento 

 

O registro da triagem pode ser observado na Figura 11. 

 
Figura 7: Tela de registro de Triagem 

 

A Figura 12 apresenta a tela de registro de Venda. 



 

 
Figura 8: Tela de registro de Venda 

RESULTADOS 

Como salientamos anteriormente, na maior parte das empresas existe a 

carência de um sistema para auxiliar nos processos de reciclagem, que, em muitos 

casos, é feito de forma precária através de anotações em papéis ou, quando muito, 

em aplicativos comuns. A gestão de todo este processo gera um grande volume de 

informações, muitas vezes críticas e complexas para a empresa pela quantidade de 

trabalho e controle envolvido. 

A partir de testes realizados em nosso próprio ambiente, e analisando os 

resultados, o controle dos processos melhorou substancialmente, onde podemos 

destacar a centralização dos dados obtidos com utilização de uma base única e 

centralizada, permitindo que dados e informações fossem consultados com maior 

agilidade de acordo com a sua necessidade. Outro ponto que merece destaque diz 

respeito ao processo de tomada de decisão que foi sensivelmente melhorado uma 

vez que são gerados relatórios gerenciais via sistema que viabilizam as análises. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O controle de todos os processos que envolvem a reciclagem de resíduos 

sólidos urbanos se mostra de extrema importância e de grande necessidade para as 

empresas do Setor de Reciclagem. Isto se deve a enorme quantidade de lixo 



 

processado e o dever de se ter um controle absoluto sobre todo o processo, desde o 

recebimento do resíduo até a venda/saída do produto. O SGMR, contudo, propõe-se 

então a auxiliar o gerenciamento destas rotinas/processos, visando garantir o 

controle e agilidade, segurança e integridade das informações, proporcionando 

assim que empresas pequenas e cooperativas se mantenham e obtenham destaque 

no mercado. 
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