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ABSTRACT 

The need to strengthen recycling in Brazil demand for solutions that address the various stages of the Management of 
Municipal Solid Waste. Related to this subject are the waste pickers of recyclable materials and the need to promote 
improvements in the working conditions of these individuals. To contribute to this topic, the objective of the research 
presented in this paper is the development of a vehicle collector of recyclable materials. This vehicle was developed 
with the Product Development Process (PDP) which deals in detail all phases of development, from pre-project to 
the end of the product life cycle, including maintenance and product disposal. The product displayed corresponds to 
a modular chassis capable of supporting three different configurations: a human-powered vehicle, a motor vehicle 
unmanned and manned vehicle. 
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Resumo 
A necessidade de fortalecimento da reciclagem no Brasil demanda por soluções que contemplem as diversas etapas 
da Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos. Relacionados a esta temática estão os catadores de materiais recicláveis e a 
necessidade de promoção de melhorias nas condições de trabalho destes indivíduos. A fim de contribuir com esta 
temática, o objetivo da pesquisa apresentada neste artigo é o desenvolvimento de um veículo coletor de materiais 
recicláveis. Este veículo foi desenvolvido a partir do Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) que trata 
detalhadamente todas as fases de desenvolvimento, desde o pré-projeto até o fim do ciclo de vida do produto, 
incluído a manutenção e descarte deste. O produto apresentado corresponde a um chassi modular capaz de sustentar 
três diferentes configurações: um veículo de tração humana, um veículo motorizado não tripulado e um veículo 
tripulado. 

  
Palavras chave: Catadores de materiais recicláveis, veículo coletor, Processo de Desenvolvimento de Produto, PDP 

 
  

Introdução 
  

A reciclagem no Brasil ainda é um setor em desenvolvimento, uma vez que diversas políticas na área de gestão e 
logística de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) vêm sendo implantadas e estudadas nos últimos anos. Logo, percebe-
se a carência de soluções que possam auxiliar nesse processo de desenvolvimento do setor no país. Tais soluções, 
evidentemente, necessitam de um foco sustentável, uma vez que seria incoerente desenvolver soluções que fossem de 
encontro às questões ambientais. 

Nesse caso, busca-se alinhar o desenvolvimento de produtos auxiliares a logística dos RSU que possam ser aplicadas 
ao crescimento desse setor com objetivos econômicos, sociais e ambientais. Buscam-se alternativas para a coleta, 
seleção e triagem dos RSU que estejam de acordo com os princípios e valores que envolvem esse setor, tais como a 
busca pela sustentabilidade, o retorno econômico e a valorização dos profissionais da área como agentes ambientais. 

Nesse ramo existem, portanto, diversas áreas que necessitam de novas políticas, produtos e serviços que possam 
auxiliar no funcionamento desses sistemas. Este artigo tem como objetivo apresentar os principais resultados obtidos 
no desenvolvimento de um veículo coletor de materiais recicláveis a ser utilizado por catadores vinculados a 
associações e cooperativas, juntamente com um sistema de otimização de rotas, visando incrementar a produtividade 
e melhorar as condições de trabalho destes indivíduos. 

Para tanto, foi montado um arranjo entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com os laboratórios 
LARESO e GEPPS, e Universidade de Caxias do Sul (UCS), unindo expertises para o desenvolvimento de um 
veículo motor para catadores de resíduos sólidos recicláveis e de um sistema de rotas ótimas, buscando um 
incremento na produtividade dos mesmos no ramo da reciclagem. 

Os laboratórios envolvidos se organizaram visando mapear a situação da reciclagem de resíduos sólidos no Brasil, 
principalmente do ponto de vista dos trabalhadores informais que realizam a coleta de materiais recicláveis no que 
diz respeito à situação de trabalho, vínculo com associações e cooperativas, aspectos econômicos e aspectos 
psicossociais ligados a esses indivíduos. 

 

Justificativa 

O projeto se justifica não só pela grande importância desses trabalhadores como agentes ambientais, que são os 
catadores informais de materiais recicláveis, como também pela sua quantidade expressiva. Segundo Medina (2000) 
15 milhões de pessoas em todo o mundo tem sua renda advinda da coleta de materiais recicláveis. No Brasil, 



3 
 

segundo Lopes (2010), seriam 800 mil profissionais atuantes nessa atividade. Além disso, esses profissionais 
exercem um grande impacto no volume de resíduos sólidos que é reciclado hoje em todo país, pois segundo a 
pesquisa Ciclosoft 2012 (CEMPRE, 2013), a população brasileira atendida pelo serviço de coleta seletiva é de 27 
milhões de pessoas. Segundo Aquino (2007), nas cidades de Florianópolis e São José, as prefeituras eram 
responsáveis por encaminhar à cadeia da reciclagem apenas 10% dos materiais recicláveis produzidos nesses 
municípios, enquanto o restante ganhava este destino através do trabalho dos catadores. 

Contudo, apesar de serem os agentes de reciclagem mais importantes nesse processo de resgatar matéria-prima 
oriunda do lixo, os catadores são – de todos os envolvidos – os que menos se beneficiam nesse processo, tanto do 
ponto de vista físico, quanto dos prismas psicológico, econômico e social. O estudo proposto levantou juntamente 
aos catadores e cooperativas, as necessidades desses clientes envolvidos no ciclo de vida do produto, representado 
pelo veículo coletor que aqui se propõe, visando um enfoque especial no cliente final, o catador; tendo o usuário 
como parte central do desenvolvimento deste produto, realizou-se uma série de melhorias no maquinário de trabalho 
e no esforço despendido por esses profissionais na realização de suas atividades. 

 

 

Metodologia 

 

A metodologia de trabalho baseia-se no Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) o qual é proposto por 
Rozenfeld et al. (2006) e divide o processo de desenvolvimento de produtos em três macroetapas: pré- 
desenvolvimento, desenvolvimento e pós-desenvolvimento (Figura 1). Esse enfoque foi escolhido por tratar de 
maneira detalhada todas as fases do PDP, desde o pré-projeto até o fim do ciclo de vida do produto. Apresenta 
também maneiras de se trabalhar com a manutenção e o descarte dos produtos, com um enfoque interessante na parte 
de ecodesign ou design for environmental – buscando gerar ações eficazes no que diz respeito a sustentabilidade. 

 

 
Figura 1- Processo de desenvolvimento de produto 

Fonte: Os autores, adaptado de Rozenfeld et al. (2006) 
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O pré-projeto iniciou-se com o planejamento, a fim de antever possíveis problemas e identificar as necessidades a 
serem atendidas com o produto desenvolvido. Em seguida, deu-se início a etapa Informacional, na qual a equipe de 
projeto buscou diversas informações referentes ao público, tecnologias, limitações de materiais, legislação, entre 
outros, através de pesquisa bibliográfica, visitas à associações e cooperativas diversas e entrevista semi-estruturada 
aos catadores destas organizações. 

Tendo em mãos um levantamento e um mapeamento das necessidades de todos os clientes envolvidos no projeto 
(internos, intermediários e externos), chegou-se às especificações-meta do produto (ou seja, as necessidades 
diagnosticadas as quais o produto deveria atender). Para transpor as necessidades dos clientes a uma linguagem de 
projeto a equipe gerou os requisitos de produto (Quadro 1), ou seja, aspectos técnicos que o produto deveria cumprir 
para suprir as necessidades apontadas pelos clientes.  

Quadro 1- Requisitos do produto 

Requisito de Produto 
Importância 

Geral 
Importância 
Relativa (%) 

Alvo ou 
Limite 

Minimizar, 
Maximizar 
ou Manter 

Dificuldade 
(de 0 a5 do 

mais fácil ao 
mais difícil) 

Massa total (descarregado) 391 8,1 200kg min 2 

Capacidade de carga 345 7,1 300kg max 2 

Altura total 54 1,1 2m min 1 

Largura total 92 1,9 1,5 m min 1 

Comprimento total 72 1,5 3m man 1 

Volume do compartimento 
de carga 84 1,7 1,5m3 man 1 

Autonomia 338 7,0 20 km max 3 

Alturas mínima e máxima da 
pega 87 1,8 

0,95m e 
1,2m man 0 

Vida Projetada 435 9,0 5 anos max 0 

Força trativa horizontal 
descarregado 331 6,9 45kgf min 3 

Tempo de reparo 367 7,6 8 horas min 3 

Diâmetro das rodas 125 2,6 580mm min 1 

Distância entre eixos 70 1,5 1,5m min 1 

Distância entre rodas 69 1,4 1,2m min 1 

Potência do motor 455 9,4 3hp man 2 

Velocidade máxima 210 4,3 6km/h man 3 

Aclive máximo 245 5,1 15° man 1 

Coef de resistência 
aerodinâmica 104 2,2 0,7 min 4 

Preço (produção) 518 10,7 R$ 4.000 min 4 

Distância de Frenagem 
(Velocidade máxima até 0) 88 1,8 1.5m min 2 

Força mínima do freio de 
estacionamento 82 1,7 2000N max 1 

Passos de montagem por 
componente (médio) 234 4,8 2,5 man 3 

Raio mínimo de cantos vivos 31 0,6 3 mm max 1 
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Esses requisitos foram desenvolvidos na etapa de Projeto Informacional e foram utilizados na fase de Projeto 
Conceitual como guia para a geração de alternativas.  

As alternativas foram avaliadas de acordo com as especificações-meta do projeto por meio de duas ferramentas: o 
Diagrama de Mudge e o QFD (Figura 2), ou voz do cliente. Dessa forma percebeu-se a necessidade de um produto 
que contemplasse diferentes aspectos: um cenário pessimista, com poucos recursos financeiros (subsídios ou 
investimentos) para a compra de materiais para as associações; um cenário realista, com recursos subsidiados mas 
funcionários analfabetos ou com baixa escolaridade (impossibilitados de realizar a prova para condutores de 
veículos) e um cenário otimista: prevendo recursos financeiros e a capacitação de funcionários para conduzir um 
veículo dirigível tripulado.  

 

 

Figura 2- Reunião para a valoração dos requisitos por meio do Diagrama de Mudge 

Dessa forma optou-se por mesclar as alternativas mais bem avaliadas pelos critérios definidos e transformá-las em 
uma família de produtos modulares com a possibilidade de adaptação aos três cenários supracitados. No projeto 
detalhado foram contemplados os aspectos técnicos do produto até que se pudesse realizar a transferência de 
tecnologia para que uma empresa do ramo tenha plenas condições de realizar a sua produção. 

 

 
Resultados 
 

Por meio desse enfoque no usuário desenvolveu-se uma solução de veículo modular para a coleta de resíduos sólidos 
recicláveis que pode se adaptar a realidade de cada cidade (região) e cooperativa. Associado ao veículo foi proposto 
um serviço a ser prestado pela cooperativa ou associação na organização de uma equipe de catadores, buscando um 
incremento salarial para esse trabalhador e a emancipação social do usuário como agente ambiental responsável por 
retornar essa matéria-prima para a indústria. 
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A solução final consiste em um chassi modular responsável por sustentar três diferentes configurações que se 
adaptam a realidade de cada cidade ou cooperativa: a primeira consiste em um veículo de tração humana dotado de 
melhorias ergonômicas e estéticas, adaptado ao usuário e a atividade a ser desenvolvida; o segundo conceito consiste 
em um veículo motorizado não tripulado que pode facilmente ser adaptado a realidade de uma cidade e de um 
trabalhador que não possui instrução suficiente para possuir uma permissão para conduzir um veículo; o terceiro 
conceito está projetado para situações ideais, nas quais o catador de materiais recicláveis é alfabetizado e dotado da 
possibilidade de realizar exames para a aquisição de uma permissão para conduzir veículos tripulados (Figura 3).  

 

Figura 3– Família de Produtos Modulares (Soluções A, B e C) 
 
As informações técnicas referentes a cada uma das soluções desenvolvidas estão apresentadas no quadro 2. 
 

Quadro 2– Ficha Técnica - Soluções A, B e C 
Modelo Solução A  Solução B Solução C 

Características 
Modelo com motor e 

sem banco 
"Tradicional", sem motor e 

sem banco 
Modelo com motor e 

banco, dirigível 

Aplicação 

Rotas médias e cargas 
mais pesadas, custo 

médio, não há 
necessidade de CNH 

Rotas curtas, cargas mais 
leves e custo reduzido, não 

há necessidade de CNH 

Rotas maiores e cargas 
médias, Necessidade de 

CNH ou legislação 
específica, maior custo 

entre os 3 modelos 

Massa 380kg 240kg 
400kg (+ peso do 

condutor) 

Capacidade 420kg 350kg 400kg (- peso do condutor) 

Número de 
Rodas 

4 3 4 

Baterias 2 0 2 
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Motor 4HP Não contém 4HP 

Transmissão 
Por correntes, redução de 

30:1 
Não contém 

Por correntes, redução de 
30:1 

Direção 
Rodas Livres, Pega 

Ergonômica 
Rodas livres e Pega 

ergonômica 

Guidões individuais em 
cada roda, reguláveis, 

Barras de sincronização p/ 
geometria de Ackermann 

Banco Não contém Não contém Contém 

 

Acredita-se que os objetivos propostos foram atingidos de maneira satisfatória. A solução apresentada melhora as 
condições de trabalho dos catadores, uma vez que o veículo está melhor adaptado a suas atividades do que os 
existentes no mercado; agrega valor aos materiais comercializados pela associação, uma vez que permite maior 
rapidez e volume na coleta através do sistema de rotas e do veículo motorizado; auxilia na inserção social dos 
catadores por meio de uma estética mais agradável que confere profissionalismo a atividade, bem como uma 
sugestão de diretrizes de serviço, tais como a utilização de uniforme e equipamento de segurança; gera um 
incremento na renda dos catadores tanto pelo volume coletado quanto pela possibilidade de renda através de mídia 
publicitária em forma de painéis no veículo proposto. Como desdobramento futuro desse trabalho recomenda-se que 
sejam realizados estudos aprofundados sobre implantações-piloto, para identificar possíveis falhas ou oportunidades 
de aperfeiçoamento.  
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