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Também pelas suas ferramentas”  

ditado popular 



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

  

 

RESUMO 
A proposta deste trabalho foi projetar um dispositivo portátil para o catador de latas de 

alumínio deformar a lata no ato da coleta. Existem no mercado diversos dispositivos 

para essa operação, mas não são portáteis e são exclusivos para deformação de 

latas. Tradicionalmente os catadores deformam as latas de alumínio com os próprios 

pés, não usam qualquer ferramenta. Esta foi a razão desse projeto de produto, 

desenvolver uma ferramenta para os catadores. Adotou-se um método de cinco 

passos sendo o primeiro a fundamentação teórica de modo a consolidar a 

necessidade e importância desse produto; o segundo passo a “prototipia rápida” 

construindo e testando várias soluções e materiais de modo a encontrar a melhor 

solução que atendesse ao escopo do projeto; o terceiro passo foi a construção de 

protótipos definitivos da ferramenta, seguindo-se, no quarto passo, para o 

planejamento do processo construtivo. Finalmente, no quinto passo, foram realizados 

estudos operacionais nos protótipos, com testes em laboratório, para analisar a 

usabilidade da ferramenta. Os testes de laboratório deram resultados positivos, com 

regularidade operacional da ferramenta dentro da normalidade comprovada em 

análises estatísticas. 

 

Palavras chave: ferramenta portátil; reciclagem; projeto de produto; design e 

inovação; tecnologias sociais. 
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ABSTRACT 

The purpose of this work was to design a portable tool for the aluminum can collector 

to deform the can just-in-time. There are on the market several tools for this operation, 

but they aren’t portable and unique to aluminum can deformation. Traditionally pickers 

deform aluminum cans with their feet. This was the reason to development this product 

project. A five-step method was adopted, the first being the theoretical basis in order 

to consolidate the need and importance of this product; the second step is the “rapid 

prototype” building and testing various solutions and materials in order to find the best 

solution that would meet the scope of the project; The third step was the construction 

of the tool’s definitive prototypes, followed by the planning of its construction process, 

which was the fourth step. Finally, in the fifth step, operational studies were performed 

on laboratory tests, to analyze the usability of the tool. The laboratory tests gave 

positive results, with the tool's operational regularity within the normality proven in 

statistical analysis 

 

 
Key words: portable tool; recycling; product design; design and innovation; social 

technologies. 
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1- Introdução 

A ideia deste projeto de design de produto surgiu da observação do trabalho 

dos catadores de latas de alumínio, eles não possuem um dispositivo para a tarefa de 

deformar latas a serem entregues aos seus clientes compradores. Projetar um 

dispositivo portátil para esse trabalho seria uma ideia inovadora.  

Frente a essa oportunidade de projeto surgiram os questionamentos: 

 Porque os catadores não deformam as latas no ato da coleta?  

 Como eles deformam as latas para entrega-las aos seus compradores?  

Os catadores de lata de alumínio precisam deformar as latas para atender à 

solicitação das Cooperativas do Lixo Reciclável ou dos sucateiros. A maneira mais 

comum e tradicional deles deformarem latas é pisando nelas e, em alguns casos, 

batendo nas latas com pau ou pedra, que são as ferramentas que utilizam. 

Este projeto propõe um dispositivo portátil, manual, leve e de fácil operação 

para o catador deformar latas de alumínio, aplicada também para deformar outras 

pequenas embalagens. A ferramenta permite ao catador deformar a lata de alumínio 

no ato da coleta, dando-lhe ganho de espaço no seu saco de coleta, permitindo-o 

transportar maior volume. Além disso ele ganha tempo por estar antecipando a tarefa 

de deformar a lata, que hoje ele faz ao chegar em casa ou em outro local após a 

coleta. 

Deformar latas de alumínio com os pés é tarefa desconfortável e, por isso, 

ergonomicamente arriscada. O catador abaixa o corpo para posicionar a lata no chão, 

ergue, pisa na lata algumas vezes para amassá-la, abaixa novamente para pegar a 

lata amassada e ergue o corpo para reiniciar o processo. 

A proposta deste projeto é um produto na forma de uma ferramenta. 

Além dos ganhos operacionais comprovados nos testes de usabilidade da 

ferramenta, apresentados neste estudo, o catador desfrutará de uma expressão de 

profissionalismo, que é a motivação em portar uma ferramenta de trabalho. Baxter 

afirma que um bom profissional se identifica também pela qualidade das ferramentas 

que usa (Baxter, 2000). 

A ferramenta desenvolvida neste projeto, denominada Viralata®, foi concebida 

para a deformação ventral da lata de alumínio, isto é, na posição horizontal. Esta 

condição possibilita estender o uso da ferramenta para deformar outras pequenas 
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embalagens similares, a exemplo das pequenas garrafas PET (prolitereftalato de 

etlileno).  

A universalidade de aplicação, simplicidade de operação e portabilidade da 

Viralata® a diferencia das demais ferramentas do mercado, que não são portáteis e 

foram projetadas para deformar apenas latas de alumínio posicionadas verticalmente. 

Quadro 1- Ferramentas para deformar lata de alumínio, existentes no mercado. 
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1.1- Objetivo  

O objetivo deste trabalho foi projetar um produto na forma de um dispositivo 

portátil para deformação de latas de alumínio e outras pequenas embalagens, 

equipando os catadores e catadoras, para uso “just-in time” durante a coleta das latas, 

otimizando o volume transportado no saco de coleta. 

 

Objetivo Específico  

Como objetivo específico este projeto foi desenvolvido com base no método de 

sete etapas para projeto de produto, proposto de Asimov (Carpes Jr., 2014). 

 Etapa 1- Estudo de Viabilidade- 

Feito um estudo contextualizando a reciclagem do alumínio e o trabalho de coleta 

de latas de alumínio, para justificar a necessidade de um produto que equipe o 

catador na sua jornada de trabalho. 

 Etapa 2- Projeto Preliminar- 

Aplicando-se a técnica de “prototipia rápida”, foram analisadas diversas 

soluções preliminares, pensando num produto inovador, sendo um dispositivo 
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portátil para o trabalho do catador de latas de alumínio e pequenas embalagens. 

 Etapa 3- Projeto detalhado- 

Foram construídos protótipos definitivos do produto atendendo ao escopo do 

projeto e às melhorias, resultado dos experimentos. 

 Etapa 4- Planejamento de Manufatura- 

Foram feitos desenhos técnicos para manufatura da ferramenta de modo a que 

seja produzida domesticamente ou em escala industrial. 

 Etapa 5- Planejamento de Uso- 

Foram feitos teste de usabilidade da ferramenta e analisados os dados sob 

critérios estatísticos. 

 Etapa 6 – Distribuição- 

Foram concebidos o nome e logotipo com vistas à promoção da ferramenta junto 

aos catadores, nas Cooperativas ou nos redutos onde eles se concentram agentes 

ambientais. 

 Etapa 7- Descarte- 

Esta etapa não foi abordada neste trabalho. 

 

1.2- Contribuição do Trabalho  

A ideia da Viralata® surgiu da observação dos catadores e catadoras de latas 

de alumínio trabalhando. Em especial na praia por onde passam os catadores com 

sacos de coleta cheio de latas nas dimensões originais. 

Observamos que a forma mais comum e tradicional deles deformarem as latas 

que pegam é pisando nelas. Vimos também que alguns batem nas latas com porrete 

de madeira ou uma pedra grande, ou seja, eles usam o que tem no momento, 

improvisam por não terem um dispositivo apropriado. Uma das situações mais 

insólitas que observamos foi um catador com seu saco de coleta numa parada de 

ônibus, enfileirando latas no asfalto à espera da passagem do ônibus sobre elas. 

Pesquisando as ferramentas para deformação de latas à venda no mercado 

notamos que não são ferramentas portáteis como as que vimos no quadro 1. São 

exclusivas para deformação de latas e não se prestam para deformar outras pequenas 

e leves embalagens. Além delas deformarem a lata na sua posição de maior 

resistência, que é a posição vertical, exigindo uma cinemática operacional mais 
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complexa. 

A proposta desse projeto foi criar uma ferramenta simples, rústica, que possa 

ser produzida especialmente em casa ou em escala industrial de baixo custo. 

 
1.3- Organização do trabalho 

 Este trabalho está dividido em duas grandes partes maiores. A primeira é a 

contextualização do problema da reciclagem, do alumínio, fundamentada numa 

pesquisa documental, bibliográfica e de observação abordando o ecodesign e as 

tecnologias sociais. 

A segunda parte é a abordagem do método de projeto de produto proposto por 

Asimov (Carpes Jr., 2014). 

Iniciando com estudos preliminares com “prototipagem rápida” e análises de 

materiais para viabilização de soluções.  

Seguindo para o projeto definitivo, construção de protótipos, detalhamento das 

peças do produto e de seus materiais.  

Convergindo para ensaios de usabilidade e resistência do protótipo definitivo,  

Concluindo com a intervenção social do dispositivo e seus elementos de 

comunicação para promoção do produto. 
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2- Contexto da Realidade Investigada 

 

2.1 O Lixo da Obsolescência Programada  

É alarmante o crescimento do volume de lixo no mundo.  

A escalada do consumo cria uma sociedade refém do que se pode chamar de 

“síndrome da obsolescência programada” (G. Vieira, 2014). 

Produtos sofrem de morte prematura por terem obsolescência planejada. 

Assim o mundo do consumo gera substancial volume de lixo de resíduos sólidos, 

desde aviões e produtos eletrônicos até embalagens de tomate e de bebida. 

Torna-se cada vez mais urgente um posicionamento consciente e aguerrido de 

cada um de nós, refletindo e agindo preventivamente frente ao lixo que produzimos, 

afim de reciclar como meio de reduzir esse problema crucial ao meio ambiente.  

A sistematização da geração e da reciclagem dos resíduos sólidos é 

imprescindível e deve ser tratada na forma de políticas públicas, criando uma 

consciência coletiva para a reciclagem e para o aproveitamento dos recursos do lixo. 

 
O apetite do mundo contemporâneo pelo consumo gerou expressivo 
crescimento na busca por matéria, energia e também a vertiginosa produção 
do descarte em todas as escalas: individual, nacional e global. Esse material 
descartado tornou-se elemento básico do repertório da subsistência de 
parcela significativa de populações excluídas – moradores de rua e catadores 
de recicláveis.(Lochiavo, 2014, p10). 

 

Em meio ao lixo de resíduos sólidos encontramos o alumínio, um metal 

altamente rentável para a reciclagem. O elevado valor pago pelo quilo de alumínio 

reciclável tornou uma atração para os catadores, pessoas que fazem do lixo seus 

sustentos. Os catadores vão em busca da lata de alumínio como um precioso material 

entre os diversos outros materiais. No Brasil o elevado valor pago à lata de alumínio 

usada (tabela 1), comparado com outros materiais, a torna um produto raro nas lixeiras 

urbanas. 

 
Eduardo Ferreira dos Santos, presidente da Cooperativa de Catadores 
Autônomos- Coopamare, a primeira do Brasil [...] afirma que [...] “Hoje em dia 
todo mundo começou a juntar latas para a sua economia pessoal. É difícil 
para a gente catar porque virou ouro, virou moeda”. (Castro, 2006, p.81) 
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A significativa diferença de valor paga aos materiais reciclados, em São José 

dos Campos e região colocam o alumínio em primeiro lugar, como vemos na tabela, 

cujas informações foram obtidas pelo autor, com os catadores em março de 2019. 

 

Tabela 1 Preço do kg de materiais recicláveis em São José dos Campos- SP. 

Material Preço por Kg 

Alumínio R$2,90 

Papelão R$0,35 

Vidro R$0,19 

Papel R$0,12 

PET R$1,40 

Elaborada pelo autor, 2019. 

 

Estimulados pela venda dos materiais catados no lixo de resíduos sólidos, a 

profissão de “catador de lixo reciclável” tornou-se comum na sociedade urbana 

brasileira, embora sem regulamentação ou reconhecimento pelo Ministério do 

Trabalho. 

 
Os catadores deram uma contribuição importante como agentes de proteção 
ambiental que prestam um serviço público relevante ao Brasil, ao limparem 
nossas cidades. Desempenharam um papel importante na luta pela 
aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Loschiavo, 2014, p. 44) 

 

2.2- Produção Industrial Gerando Lixo 

Logística reversa é trazer de volta à origem o que ficaria jogado no meio 

ambiente e para isso é preciso catar, para reciclar. Reciclar é completar o ciclo de um 

processo produtivo, visando uma produção industrial ambientalmente sustentável, a 

exemplo do ciclo virtuoso da reciclagem da lata de alumínio, ilustrado no quadro 2 da 

página 11. Os insumos dos processos produtivos, que são os materiais que entram 

para o processamento, devem ser devolvidos ao meio ambiente nas mesmas 

condições ou melhores que entraram. Além dos insumos também os produtos finais, 

quando colocados no mercado, devem deixar o meio ambiente, retornando às origens, 

para não contaminar o meio ambiente. Esta é a consciência da reciclagem proposta 

pelo ecodesign, que surge com a missão de fazer um novo produto à partir de um  
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produto descartado, despoluindo o meio ambiente.  

Uma sacola feita da embalagem de produtos descartados é um exemplo de 

ecodesign. 

Figura 1 - Sacola feita do lixo na Urbam-  

Urbanizadora Municipal de São José dos Campos-SP 

 

Foto do autor, 2017 

A consciência ecológica cobra um forte comprometimento dos meios de 

produção industrial onde nascem os produtos. 

Processos industriais ecologicamente corretos precisam ser processos 

completos, devem ser planejados para fechar o ciclo da reciclagem e não causarem 

sequelas no meio ambiente. 

Não basta uma empresa ter a melhor logística de entrega do seu produto, é 

preciso ter também um plano de “logística reversa”, que é prever meios de retorno 

para reciclar o lixo gerado após o consumo do produto. 

A reciclagem das latas de alumínio no Brasil é ótimo exemplo, mas o descarte 

das garrafas PET é péssimo exemplo, o lixo dessas embalagens não “fecha o ciclo”, 

não há uma boa e abrangente política de reciclagem para as garrafas PET, cujo lixo 

é causa sério problema ambiental. 

Figura 2- Lixo de garrafas PET. 

 

Google imagens. Acesso em 17/05/2019.  

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=&url=/url?sa%3Di%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.apolo11.com/meio_ambiente.php?posic%3Ddat_20090805-094013.inc%26psig%3DAOvVaw0jqoArCgPWhN_p3iQkHKGg%26ust%3D1557175511190318&psig=AOvVaw0jqoArCgPWhN_p3iQkHKGg&ust=1557175511190318
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Um processo produtivo é um conjunto de atividades repetitivas e controladas 

para garantir produtos iguais e com a mesma qualidade ao final do processo. Um 

processo de produção se divide em: entrada, processamento e saída. 

A “entrada”, como vimos, é o início do processo, quando “entram” os materiais, 

recursos e insumos que vão sendo agregados ao produto em processo. Nesta fase já 

é possível haver geração de resíduo ou sucata, a fabricação das latas de alumínio é 

um exemplo. As latas são produzidas a partir de círculos redondos (blancks) cortados 

por estampagem de uma bobina de chapa de alumínio de 1,7m de largura. O retalho 

que sobra após estampo é sucata, é lixo industrial. Outro exemplo é a eletricidade, 

que também é insumo. Também é insumo a energia elétrica que aciona a máquina, 

conhecida por “body maker”- conformadora da lata de alumínio. Embora gera calor, a 

eletricidade pode ser classificada insumo limpo, pois não gera resíduo agressivo ao 

meio ambiente. 

Diferente da eletricidade a água usada em processos industriais quase sempre 

gera esgoto contaminante e precisa ser reciclada. É o exemplo da água de lavagem 

de peças, da água diluente de banhos químicos para tratamento de peças, da água 

das cortinas de água das cabinas de pintura, da água que lava minérios etc. 

 

Insumo é todo e qualquer elemento diretamente necessário em um processo 

de produção. Nesse grupo estão os produtos usados na fabricação, o 

maquinário, a energia e a própria mão de obra empregada, por exemplo. 

Em inglês, os insumos são chamados de inputs, enquanto o produto final é o 

output. Ou seja, um insumo é tudo o que “entra” num processo de produção 

para que “saia” um produto final. (Dicionário Financeiro, 2019) 

 

Embora seja politicamente correto para a sustentabilidade do planeta, devolver 

nas mesmas condições que captado todos os recursos usados em processos 

industriais, em verdade ainda vemos muita água industrial estocada a céu aberto. É o 

exemplo dos processos de mineração gerando açudes sem destino e que podem um 

dia romper, causando tragédias como as de Mariana e Brumadinho, presentes no rol 

dos maiores desastres ambientais da humanidade. 

Já na década de 1970 a Embraer, fabricante de aviões, demonstrava forte 

consciência ecológica. Nas suas instalações de São José dos Campos, numa área 

externa junto aos processos de tratamento químico das chapas de alumínio, havia um 

tanque chamado “aquário testemunha”, onde viviam alguns peixes e por onde 
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passava, após tratada, sendo devolvida pura ao meio ambiente, toda a água usada 

nos processos industriais. 

As normas ambientais, as agências reguladoras, as políticas públicas de 

governo, estão cada vez mais intransigentes quanto à disposição dos resíduos de 

produção industrial. Um dos maiores vilões poluidores é o lixo gerado pelas 

embalagens dos produtos de consumo. Nas tradicionais feiras de rua não se vê mais 

os balaios de bambu nas mãos do comprador, o tomate e outros legumes, frutas e 

verduras vão para dentro das poluidoras sacolinhas plásticas, que estão sendo 

abolidas principalmente pelos países desenvolvidos. 

Os supermercados visando atrair o consumo, andam na contramão do apelo 

ambiental. Frutas, verduras, legumes e alimentos preparados vão para bandejas de 

isopor que são envoltas com filmes de polietileno e, no caixa, novamente embaladas 

numa sacolinha plástica. Ao final da compra o consumidor leva para casa mais lixo 

que produto. 

A sociedade moderna é extremamente consumista e se acostumou ao 

descartável, o que tem levado a uma enorme produção de lixo. Os sistemas 

adotados pela maioria das comunidades para a administração de resíduos 

são resultantes de uma visão de inesgotabilidade dos recursos naturais, o 

que necessita de revisão urgente, dentro da ótica do desenvolvimento 

sustentável, uma vez que dele depende a existência harmoniosa do homem 

no Planeta. Outro conceito que carece de revisão é quanto à 

responsabilidade pelo lixo. No que diz respeito à sociedade, ela não se 

encerra no momento em que o lixo é colocado à porta para a coleta. Para tal, 

serão necessárias mudanças nos hábitos de consumo, não apenas no que 

diz respeito à quantidade, mas também ao tipo de produto adquirido, bem 

como nos processos industriais. (Políticas Públicas, 2013, p. 2). 

 

Enquanto por um lado a sociedade civil se mobiliza para criar uma consciência 

da reciclagem e o fim da geração do lixo de embalagens, de outro as indústrias e 

comércio aumentam a produção de embalagens plásticas, embalando o mundo com 

lixo de plástico. 

Outra questão à refletir é a corrida da inovação disruptiva nas empresas, 

levadas à competição de mercado promovem a obsolescência prematura de produto 

lançando novos produtos. Novos produtos são descartados em perfeita condição de 

uso, como podemos ver no pequeno museu do lixo tecnológico da Urbam em São 

José dos Campos.  
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Figura 3 Museu do lixo tecnológico da Urban em São José dos Campos 

 

Foto do autor, 2017 

2.3- Design Sustentável- Ecodesign  

Denomina-se ecodesign um movimento mundial para o design sustentável. 

O ecodesign é um apelo para definir novos produtos usando o lixo de materiais 

recicláveis. Segundo Lochiavo os resíduos sólidos e os materiais descartados devem 

ser continuamente reciclados dentro de um sistema fechado (Lochiavo 2014). O 

ecodesign que é a conscientização para sustentabilidade do planeta, mira os materiais 

descartados, trazendo-os de volta como novos produtos ou novos materiais. Ações 

estratégicas inerentes ao ecodesign visam: 

 Redução no uso e fonte 

 Matéria prima renovável 

 Triagem doméstica 

 Monomaterial 

 Material não contaminante  

(Lochiavo, 2014, p. 72) 

 

A reciclagem das latas de alumínio vem respondendo às estratégias do 

ecodesing, acima descritas. A lata vem sendo redesenhada nos últimos anos, na 

forma, espessura e tampa. Novas dimensões da espessura das paredes permitiram 

redução de 30% do material, o que é a “redução do uso na fonte”. Ela é reciclável e é 

mono-material, feita apenas de alumínio, exceto a tinta, interna e externa, que é 

removida a fogo na reciclagem, sem comprometer o processo. A bebida embalada é 

não contaminante e o alumínio é um metal inerte. 

 
2.4- A Reciclagem da Lata de Alumínio 

O estímulo intensivo à reciclagem da lata de alumínio projetou o Brasil como 

modelo e referência mundial na reciclagem de alumínio. 
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Conhecido por “ciclo virtuoso” a reciclagem da lata de alumínio no Brasil alcançou 

o expressivo tempo de apenas 60 dias entre a coleta da lata pelo catador e o seu 

retorno ao mercado como uma nova lata. “É a cadeia de reciclagem mais rápida do 

mundo” (Castro 2006, p. 59). 

A cadeia de reciclagem é um ciclo virtuoso porque é um programa 

permanente, não tem data para acabar, o que estimula as pessoas a se 

organizarem em grupos ou associações para coletar esse material”, afirma 

José Roberto Giosa, diretor executivo da Arelis Latasa. Essa etapa, a coleta, 

inicia-se após a compra e consumo da bebida. A embalagem é dispensada e 

coletada, principalmente, pelos Catadores (Castro 2006, p. 59) 

 

O ciclo virtuoso da reciclagem da lata de alumínio com suas oito grandes fases, 

está representado no diagrama abaixo. O papel profissional do catador aparece como 

elemento chave, como um protagonista, é quem alimenta a “entrada” do processo. 

Quadro 2- Ciclo da reciclagem da lata de alumínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pelo autor, 2018. 

Fases do ciclo de reciclagem da lata de alumínio: 

1- Pegar a lata de alumínio descartada- Catador. 

2- Comprar latas de alumínio- Cooperativas e sucateiros. 

3- Fundir lata-, produção de alumínio primário- lingotes. Fundição.  

4- Laminar chapa de alumínio- Laminadora.  

5- Fabricar lata.  

6- Embalar bebida- Fábrica de bebidas.  

7- Distribuir. 

8- Consumir. 

9- Descartar.  

 

Catador 

Cooperativa ou 
Sucateiro Fundição 

Fábrica de Latas 

Fábrica de Bebidas 

Distribuidora de Bebidas 

Consumidor 

CICLO VIRTUOSO DA RECICLAGEM  
DA LATA DE ALUMÍNIO 

Laminadora 
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2.5- O Alumínio  

A origem do alumínio é a bauxita, um minério extraído no meio ambiente. O 

nome bauxita vem da cidade de Les Baux na França onde o minério foi identificado 

pela primeira vez em 1821, pelo geólogo Pierre Berthier” (Abal, 2017). A bauxita é 

uma terra marrom composta de vários minerais, o alumínio não é encontrado puro na 

natureza na cor prateada do alumínio que se poderia imaginar. 

 

Figura 4- Trem transportando bauxita. Estação da Luz em São Paulo. 

 

Foto do autor, 2013 

Por ser um mineral composto o processo de transformação da bauxita requer 

dispendioso trabalho para separação, purificação até obter o alumínio primário. A 

eletrólise com altíssimo consumo de energia elétrica faz parte do processo e é uma 

das razões do elevado custo de produção do alumínio. 

 
O processo de produção do alumínio requer cinco toneladas da terra, bauxita, 

para obtenção de uma tonelada de lingote de alumínio. O processo de 

depuração do metal é trabalhoso e, uma das fases, a tecnologia é de 

separação por eletrólise, demandando um elevado potencial de energia 

elétrica nos tanques de separação. Em 2005, a reciclagem de latas de 

alumínio no Brasil permitiu uma economia de cerca de 1800 GWh/ ano, o que 

representa 0,5% da energia elétrica gerada no país neste mesmo ano. Essa 

quantidade é suficiente para abastecer por um ano inteiro uma cidade de mais 

de um milhão de habitantes, como Campinas- SP. (Castro 2005- apud Abal, 

p. 44). 

 

O que fazer diante desse expressivo consumo de energia elétrica? Reciclar! 
 

• Reciclar – essa pode ser, mais uma vez, a alternativa mais importante para 

prevenir ou minimizar esses possíveis problemas. 

• Outra alternativa é o desenvolvimento e uso de novos materiais (renováveis 

ou não) que possam substituir, com vantagens, o alumínio. 

• Uma outra solução, também bastante simples, é diminuir o consumo, evitar 

desperdícios, para diminuir a necessidade de extrair a bauxita.  
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• Uma quarta opção é o uso combinado dessas três ideias — a reciclagem, o 

desenvolvimento de novos materiais e o consumo racional – sem desperdício. 

(Zuleika, 2006, p.119) 

 

A Alcan Alumínio do Brasil Ltda. instalou um laminador a quente na sua 

unidade industrial em Pindamonhangaba, no Estado de São Paulo. Tratava-

se, à época, de um equipamento singular em toda a América Latina para a 

produção de chapas especiais destinadas a fabricação de latas de alumínio 

para bebidas. O fato representou o primeiro passo para produção da 

embalagem no Brasil. (Castro, 2006, p. 79) 

 

A bauxita é abundante no Brasil. Como todo mineral a bauxita também é um 

“recurso finito”, as jazidas vão se esgotando e, o imenso desterro resultado da sua 

exploração, é muito agressivo ao meio ambiente. Isto porque a elevada proporção de 

cinco toneladas de bauxita para obter uma tonelada de alumínio primário, requer a 

extração volumosa do mineral, exigindo o comprometimento legal das exploradoras 

com a recuperação do sítio seriamente destruído, após esgotada uma jazida de 

bauxita. 

A mineração responsável de bauxita representa o uso temporário da terra, e 

requer a remoção criteriosa da vegetação, do solo orgânico e da camada de 

estéreis, de forma a possibilitar seu reaproveitamento e manutenção dos 

recursos naturais da área. O solo será reutilizado no reflorestamento e os 

estéreis na recomposição da área. Sementes e mudas são coletadas e após 

germinarem em viveiros mantidos pelas próprias empresas, são utilizadas na 

revegetação da área.  

As empresas têm o compromisso de recuperar as áreas mineradas, não só 

para atender as exigências expressas nos licenciamentos, mas como um 

compromisso com o futuro uso da terra, estabelecido em conjunto com as 

comunidades. (Abal 2017, p.11)2 

 

A China é a maior produtora mundial de alumínio primário. Em 2017 produziu 

perto de trinta e dois milhões de toneladas, enquanto o Brasil, país dos commodities 

e detentor da terceira maior jazida de bauxita do mundo, produziu apenas 2% da 

produção chinesa, em torno de oitocentas mil toneladas de alumínio primário. 

Na tabela abaixo vemos as reservas mundiais de alumínio e sua produção 

industrial. 
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Tabela 2- Reservas de bauxita e produção mundial de alumínio em 2017. 

Milhões de 
tons. 

Mil 

tons. 

7.400 31870 

6.200 3454 

2.600 3209 

2.000 2471 

1.000 1909 

980 1646 

850 1231 

590 971 

580 818 

210 793 

Adaptado pelo autor (Abal 2011) 
 

2.6- A Coleta do Lixo de Resíduos Sólidos  

A política pública para coleta e separação do lixo cria uma consciência para a 

coleta seletiva nas residências brasileiras. Com maior evidência nos condomínios 

residenciais esta política recomenda a separação do lixo em dois grupos: o lixo 

orgânico ou lixo úmido e o lixo seco e sólido dos resíduos recicláveis. 

O lixo orgânico úmido, por isso facilmente contaminante, é impróprio para 

reciclagem convencional e depende dos aterros sanitários. O lixo de resíduos sólidos 

é a fonte de renda dos catadores.  

Atendendo à política pública da reciclagem do lixo surgem as Cooperativas de 

Catadores, como a da Urbam- Urbanizadora Municipal de São José dos Campos onde 

a catação do lixo é feita por catadoras diante de esteira que conduz o lixo reciclável 

para separação dos materiais. 

Figura 5- Catadoras na esteira da Urbam em São José dos Campos, SP. 

 

Foto do autor, 2016 
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Os Catadores deram uma contribuição importante como agentes de 
proteção ambiental que prestam um serviço público relevante ao 
Brasil, ao limparem nossas cidades. Desempenharam um papel 
importante na luta pela aprovação da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Loschiavo, 2016, p 44) 

 

O lixo é separado das esteiras pelas catadoras, cada uma responsável por um 

tipo de material, tais como: plástico, papelão e papel, vidro, borracha, tecido, metais e 

outros materiais. O painel dos “resíduos recicláveis – lixo seco” da sala de treinamento 

da Cooperativa da Urbam de São José dos Campos classifica esses materiais. 

 

Figura 6- Painel dos resíduos sólidos da Urbam em São José dos Campos SP 

 

Foto do autor, 2016 

a) A Compactação das Embalagens. 

Compactar embalagens é necessidade dos catadores. Eles conseguem 

compactar embalagens de papelão, mas outros materiais, como as latas de alumínio 

e garrafas PET, são transportados nas dimensões originais gerando grandes volumes. 

Figura 7-Sacos de coleta volumosos usados pelas catadoras. 

 

Foto do autor, 2016 



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

  

 

 

16 

 

 
A figura abaixo ilustra o ganho de volume com a deformação ventral, pelo meio, 

da lata de alumínio. No saco “A” tem 60 latas nas dimensões originais e o mesmo 

saco na ilustração “B” tem as mesmas latas após deformadas. O volume aproximado 

de 38,5 L. foi reduzido pela metade, para aproximadamente 19 L.  

Figura 8- Ganho de volume com as latas de alumínio deformadas. 

 

Foto e arte do autor, 2020. 

Além do catador ganhar produtividade deformando as latas enquanto colhe, as 

Cooperativas e Sucateiros solicitam que as latas sejam entregues deformadas. 

O recurso mais comum usado pelo catador para deformação, após uma coleta, 

é pisar na lata duas três vezes. Em geral pisam sobre a lata deitada, fazendo a 

deformação ventral que é diferente da deformação vertical, como feito pelas 

ferramentas encontradas no mercado, que pressionam a tampa da lata em direção ao 

fundo. 

Figura 9- Catador juntando latas de alumínio após deformadas com seus pés. 

 

Foto do autor, 2018. 
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Vimos na figura 9 acima a postura desconfortável do catador. Além dele usar 

os pés para deformar as latas ele tem que abaixar para pegar. Uma tarefa repetitiva 

como esta, desenhada no fluxograma abaixo é uma operação com riscos para a saúde 

da pessoa que cotidianamente faz este trabalho. 

 
Quadro 3- Fluxograma do processo de deformação de lata de alumínio com os pés 

 

 
Arte do Autor 

 

A Viralata® foi idealizada para executar a “deformação ventral”- horizontal, 

comprimindo-a com pouco esforço e movimento- cinemática curta. Um leve aperto 

com os dedos no centro de uma lata de alumínio a deforma, aproximando suas 

paredes e dobrando a tampa e fundo para um mesmo plano. Este é um movimento 

de cinemática mais curto quando comparado com o movimento da deformação 

vertical, comprimindo a tampa em direção do fundo da lata. Além do que este modo 

de deformação requer maior esforço pois a lata de alumínio foi projetada para 

aguentar empilhamentos, sendo de pé, na vertical, o sentido de sua maior resistência. 

Pisar na lata para deforma-la é tarefa ruidosa que requer espaço e piso 

adequado, imprópria para locais de lazer com elevada presença de público, por onde 

anda o catador, cuja passagem tem que ser discreta. O piso para deformação com os 

pés tem que ser plano e rígido, impossível, por exemplo, na areia da praia onde é 

frequente a ação dos catadores. 

Estas condições justificam o catador ter um dispositivo portátil para deformar a 

lata de alumínio no ato da coleta e que não exige espaço nem terreno adequado. 

Foram estas as premissas que orientaram o escopo desse projeto de produto. 
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A primeira ideia da Viralata® foi o esboço de uma faca, comprimindo o dorso 

da lata, como ilustra a figura 10. 

Figura 10- Primeiro conceito do projeto- deformação ventral. 

 

Desenho do autor, 2018. 

Para integrar a faca ao conjunto recorremos ao princípio da alavanca presa 

num eixo, como o espremedor de limão e a ferramenta de quebrar nozes, entre outras 

ferramentas do cotidiano doméstico. 

 

2.7 Alavanca 

Alavanca é uma barra móvel fixada num ponto de apoio, conhecido por fulcro, 

que, em torno dele, gira para realizar um trabalho (Antunes 2003). 

 
Arquimedes foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos.- Newton e 
Gauss sendo em geral aceitos como seus únicos pares. Todos conhecemos 
o episódio do pulo que deu na banheira gritando “Eureca!” Quase conhecida 
é sua bravata: “deem-me um ponto de apoio e uma alavanca e moverei a 
Terra. (Strathern- 1998, p. 7) 

 

Segundo Andrade uma alavanca, como o espremedor de limão, possui três 

elementos: 

 FP: força potente que é a força da mão do usuário; 

 FR: força resistente que é o limão sendo espremido; 

 PF: ponto fixo que é o eixo do espremedor. 

Além disso Andrade cita três classes de alavancas: 

 Alavanca Interfixa; 

 Alavanca Inter-resistente e  

 Alavanca Interpotente. 

Igual ao espremedor de limão o dispositivo proposto é do tipo alavanca “inter-

resistente”. A lata de alumínio é colocada sob a alavanca- “FR”- força de resistência. 

A lata está posicionada entre o eixo da ferramenta que é o “PF”- ponto fixo, e a “FP”- 
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força de potência, que é a pressão da alavanca exercida pela ação da mão do 

operador.  

Quadro 4- Os três tipos de alavanca 

 

Adaptado de Antunes (2013, p 4). 
Neste quadro a “Alavanca Interfixa” é aquela usada para mover, erguer ou 

arrastar um objeto; “Alavanca Interpotente” é usada como um braço mecânico, a 

exemplo do guindaste, da vara de pesca ou do cortador de unhas, em que a força é 

aplicada próxima ao eixo e o objeto fica à frente do ponto de força. A Viralata® é 

“Alavanca Inter resistente”, a lata fica entre o ponto de força e o eixo da alavanca. 

Há uma razão para que a maçaneta da porta fique o mais afastado possível 

das dobradiças. Se quisermos abrir uma porta muito pesada com certeza 

temos que aplicar uma força; no entanto só isso não é o suficiente. O local de 

aplicação e o sentido dessa força também são importantes. Se aplicarmos a 

força mais próximo da dobradiça que da maçaneta ou se a direção da força 

fizer um ângulo diferente de 900 com o plano teremos que usar muito mais 

força se aplicássemos perpendicularmente à porta na altura da maçaneta. 

(Halliday, 1990, p. 251). 

A lata de alumínio se aloja sob a alavanca. A mão do operador se apoia na 

alavanca num ângulo de 900, que é o melhor ângulo para exercer a força de torque 

puxando a alavanca em direção ao seu corpo para deformar a lata de alumínio. 

Figura 11- Esquema de força da ferramenta 

 

Arte do autor, 2020 
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Torque significa torcer em latim, pode ser facilmente identificado pela força F 

de torcer ou virar. Quando aplicamos uma força a um objeto como uma chave 

de fenda ou uma chave de boca – com a finalidade de torce-lo, estamos 

aplicando um torque. (Halliday, 1990, p. 252) 

  

2.8- Ergonomia 

A Viralata® é portátil, o catador a conduz presa na cintura e coxa, ligeiramente 

deslocada para seu lado direito do corpo. Confortavelmente o catador apoia sobre o 

punho da alavanca a palma da sua mão direita voltada para baixo em pronação. Para 

deformar a lata ele puxa a alavanca em direção ao seu corpo, num movimento de 

adução (Sala, 2015). 

Estudos de Tilley orientaram o desenho da Viralata® de modo que foram 

respeitados os ângulos de conforto para os movimentos do braço e antebraço do 

operador da Viralata®, como ilustrados na figura 12 abaixo. Apoiando a mão direita no 

punho da ferramenta o braço e antebraço do operador estarão dentro das angulações 

recomendados por Tilley (Tilley, 2005, p. 16). 

 

Figura 12- Angulações confortáveis do corpo humano 

 

Adaptado de Tilley (2005, p. 16)  
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3- Diagnóstico da Situação- Problema/ Oportunidade  

Foram aplicados cinco passos do método de projeto proposto por Asimow, para 

o desenvolvimento da ferramenta (Asimow 1962- apud Carpes Jr. p.19). 

Passo 1- Estudo de Viabilidade 

Passo 2- Projeto Preliminar 

Passo 3- Projeto Detalhado 

Passo 4- Planejamento para Manufatura 

Passo 5- Planejamento para Uso 

 

Quadro 5: Fluxograma do método de projeto. 

 

Autor , 2019.  
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3.1- Estudo de Viabilidade 

 
a) Escopo do Projeto  

Os seguintes requisitos definiram o escopo para o projeto da Viralata®: 

Requisitos primários: 

 Ferramenta portátil, própria para o uso e transporte, presa ao corpo humano; 

 Ferramenta de fácil operação; 

 Ferramenta de fácil construção, poucas peças e material barato. 

Requisitos secundários: 

 Facilidade de obtenção; 

 Baixo custo; 

 Facilidade na construção artesanal e industrial; 

 Resistente; 

 Leve; 

b) A Madeira 

A madeira foi escolhida como matéria prima da Viralata®, por ser material barato, 

de fácil obtenção e fácil operação construtiva. 

Três tipos de madeira foram experimentados: 

Madeira MDF (médium density fiberboard) na condição MDF cru (standard) 

MDF resinada (revestimento superficial da madeira). 

Tábua e bastão de pinus  

Tábua de imbuia ou similar. 

Cavilhas de bambu e de pinus 

MDF  

MDF é madeira de fácil obtenção nas lojas de marcenaria e, como se propõe a 

construção doméstica da Viralata®. Conseguimos sobras gratuitas de MDF nas 

marcenarias de moveis planejados. A MDF é material de fácil operação construtiva, 

como corte e furação, e um produto ecologicamente correto. 

 

Observa-se mundialmente, como substituição de florestas nativas por 

florestas plantadas, um aumento expressivo na produção e consumo de 

painéis a base de madeira. Entre estes destaca-se o MDF (medium density 

fiberboard) um dos painéis a base de madeira mais avançados 

tecnologicamente. Os painéis MDF são formados por um processo de 

prensagem à seco e utilizam matéria prima madeira desfibrada termo 
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mecanicamente com adição de resina sintética, geralmente uréia-

formaldeido”. (Eleotério, 2000, p15) 

 

O painel de MDF resinada de face dupla (laminado melamínico branco), foi 

material aprovado para a base da Viralata® e dos mancais, em espessuras diferentes. 

O painel de MDF crú foi experimentado como material do gancho (peça para  

prender a ferramenta na cintura do operador) e dos mancais do eixo da alavanca. Este 

tipo de MDF foi reprovado por sua baixa resistência à compressão dos esforços 

aplicados perpendicularmente à superfície da placa, quebrando. 

 

Figura 13- Quebra do gancho de MDF cru. 

 

Foto do autor-2019. 

Pinus 

O pinus é madeira ecológica como a MDF, por ser oriunda de reflorestamento 

programado. É madeira leve, macia e de baixo custo. 

 
A madeira é material não homogêneo que naturalmente apresenta em sua 

estrutura interna defeitos de descontinuidade física em diversas escalas: 

macro, micro e até nano. Além disso, devido ao desenvolvimento natural 

desse material durante o crescimento das árvores, fibras longitudinais ao 

longo do eixo do tronco podem ser observadas. Entre os principais defeitos 

de heterogeneidades verificados destacam-se os nós, as microfissuras, os 

poros e as ligações entre as paredes das fibras longitudinais. (Eleutério, 2000, 

p. 22). 

O eixo e o punho da Viralata® foram feitos de pinus roliço e aprovados com 

esse material. Já a tábua de pinus, experimentada como material da alavanca foi 

reprovada por não resistir aos esforços de compressão na operação de deformação 

da lata. A alavanca de pinus sofreu marcas de afundamento e quebrou durante as 

operações do dispositivo (figuras 15 e 16). 
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Figura 14- Marcas causadas pela lata deformada, na alavanca de pinus. 

 

Foto do autor, 2019. 

 

Figura 15- Quebra da alavanca de pinus. 

 

Foto do autor-2019. 

A baixa resistência da tábua de pinus aos esforços paralelos na direção das 

fibras da tábua, resultou na quebra também do gancho. 

 

Figura 16- Quebra do gancho de pinus. 

 

Foto do autor-2019.  
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Os resultados negativos da tábua de pinus sugeriram substituir por madeira 

mais resistente como a imbuia ou similar. Madeira usada na confecção da alavanca e 

da “placa do corpo” que é a peça que prende a ferramenta no corpo do operador. 

 

3.2- Ensaio de Força de Deformação da Lata 

Afim de verificar a dimensão do esforço de compressão aplicado pelo operador 

da Viralata® para deformar latas de alumínio, foram realizados ensaios mecânicos de 

compressão no Laboratório de Ensaios Mecânicos da Escola Engenharia de Lorena 

da Universidade Paulista- USP. 

Seis corpos de prova- latas de alumínio de 350 mL, foram testados em duas 

sessões de ensaio. 

A primeira sessão mediu a força de deformação ventral da lata e a segunda 

sessão a força de compactação da mesma lata. 

 
Figura 17- Máquina EMIC do laboratório de ensaio da USP- Escola de Engenharia de Lorena 

 

Foto do autor, 2018. 
a) Parâmetros de ensaio 

O equipamento utilizado para os ensaios foi uma máquina de flexão e 

compressão- EMIC. 

Foram os seguintes parâmetros programados para o ensaio: 

1- Limitação do percurso do êmbolo de compressão da máquina sobre o corpo 

de prova sendo: 51 mm de curso na 1ª sessão e 17 mm na 2ª sessão. 

2- Velocidade de deslocamento programada em 1 segundo de tempo de 

percurso nas duas sessões, ficando a velocidade da segunda sessão mais 

lenta que a primeira. 

3-  A leitura do esforço foi programada em Kgf- quilograma força, medido a 
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cada “micro segundo” de deslocamento sobre o corpo de prova. 

 

Figura 18- Corpo de prova 4 na primeira sessão de ensaio. 

 

Foto do autor, 2018. 

O terceiro corpo de prova ao final do percurso do êmbolo da máquina, deslizou 

na base. Embora os parâmetros colhidos neste corpo de prova não foram 

prejudicados, houve a repetição do teste com um novo corpo de prova. 

Figura 19- Deslizamento do corpo de prova 3 na máquina de teste 

 

Foto do autor, 2018. 

Todas as curvas de desempenho dos corpos de prova, como vistas no quadro 

6 a seguir tiveram configurações semelhantes. Isto indicou um comportamento 

harmônico das forças de deformação nos seis corpos de prova, desta primeira sessão 

de ensaios. Apenas a terceira curva neste gráfico (curva verde) apresentou uma 

queda vertical (ver à direita do quadro) reflexo do deslizamento deste corpo de prova. 

O “pico de força” de compressão da lata está abaixo de 6 Kgf (quadro 6).  

18 a 18 b 
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Quadro 6– Gráfico do desempenho dos corpos de prova do 1º ensaio mecânico. 

 

Fonte: Laboratório de Ensaios da USP- Escola de Engenharia de Lorena, 2018. 

 

Este resultado indicou que o esforço exigido para o operador deformar uma lata 

de alumínio com a Viralata® será menor que 6 Kgf, uma vez que a “força de 

resistência” ficará dividida na ferramenta em virtude do “efeito alavanca”. 

A segunda sessão do ensaio mecânico foi a compactação da lata de alumínio 

já deformada. 

O objetivo desse ensaio foi verificar o valor do esforço que o operador terá que 

aplicar na ferramenta caso queira terminar a deformação da lata, compactando-a. 

A figura 20 a seguir ilustra a compactação da lata pela máquina sendo “A” o 

corpo de prova antes da ação e “B” a lata compactada pela máquina. Este ensaio foi 

aplicado para compactar os seis corpos de prova deformados no ensaio anterior.   
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Figura 20- Corpo de prova 2 na segunda sessão de ensaio. 

 

Foto do autor, 2018. 

Analisando visualmente o conjunto de curvas do gráfico abaixo, verificamos 

que o pico de força aplicado pela máquina não superou 8 Kgf. O gráfico não apresenta 

parte dos dados do terceiro corpo de prova (terceira curva- verde) por uma falha de 

operação do software na digitalização do gráfico durante o ensaio. Esta falha não 

comprometeu a leitura das demais curvas. 

Quadro 7– Gráfico do desempenho dos corpos de prova do 2º ensaio mecânico. 

 

Fonte: Laboratório de Ensaios da USP- Escola de Engenharia de Lorena, 2018. 

A B 
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O resultado apresentado no segundo ensaio evidenciou um maior esforço do 

operador caso ele queira compactar a lata de alumínio usando a Viralata® é de uma 

força bem menor que 8 Kgf devido ao efeito alavanca oferecido pela ferramenta. 

Comparando este valor com os esforços de um homem puxando uma alavanca, 

estudados por Tilley, e demonstrado abaixo, podemos afirmar que esforços menores 

que 8 Kgf não ferem as condições de conforto esperadas para o catador operando a 

Viralata®. 

 

b) Esforços Humanos 

Segundo estudos de Tilley a medida do esforço confortável do homem e da 

mulher puxando uma alavanca, tal como a alavanca da Viralata®, é de até 17Kgf para 

o homem e 11 Kgf para a mulher (165 e 111 Newtons, homem e mulher 

respectivamente). As medidas apresentadas na área circulada da figura 21 vemos que 

os valores estão acima dos 8Kgf medidos nos ensaios de deformação da lata.  

 
Figura 21 – Forças do braço do homem e da mulher 

 

Adaptado de Tilley (2005, p. 37) 

3.3- Desenvolvimento do Produto   

 

a) Primeiro protótipo 

O primeiro protótipo da Viralata® foi construído para experimentar a função 
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alavanca deformando a lata. Não houve preocupação com as dimensões da 

ferramenta ficando um modelo com dimensões maiores que as ideais para um 

dispositivo portátil (figura 22). 

A alavanca desse protótipo teve a forma roliça de um bastão de madeira. Uma 

placa com rasgos foi projetada com a função passar o cinto da calça do usuário, ao 

pendurar na cintura. 

Figura 22– Primeiro protótipo da Viralata®. 

 

Foto do autor 2018. 

b) Segundo protótipo  

O segundo protótipo teve a alavanca feita de placa plana e as dimensões da 

ferramenta foram reduzidas. Três paredes formaram uma caixa para acomodar a lata 

no interior da ferramenta (figura 23). 

Para melhor deformação da lata foi experimentado um tacão giratório em MDF 

de face resinada fixado na alavanca. O tacão teve o objetivo de dar maior dureza para 

a alavanca, evitando as marcas causadas pela lata, como vimos na figura 13. 

Um gancho substituiu a placa com rasgos, desenhado para facilitar ao usuário 

pendurar a ferramenta na cintura, sob o cinto da calça. 
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Figura 23– Segundo protótipo da Viralata®. 

 

Foto do autor 2018. 

Obtivemos alguns resultados negativos neste protótipo, tais como: 

 Escorregamento da lata para fora da alavanca, devido às superfícies 

lisas do tacão e da base.  

 Quebra dos ganchos (gancho de pinus e gancho de MDF cru). 

Para resolver o problema de escorregamento da lata, o tacão foi eliminado e 

foram fixadas mantas de borracha nas faces da alavanca e da base, dando excelente 

resultado. O gancho foi redesenhado, voltando à forma de uma placa plana com 

rasgos para passagem das cintas da cintura e para amarração da ferramenta na coxa 

do usuário. Esta peça recebeu o nome de “placa do corpo”. 

 

c) Protótipo Definitivo: 

No protótipo definitivo as dimensões da ferramenta foram reduzidas. 

Os mancais foram redesenhados recebendo um rasgo circular, permitindo usar 

a ferramenta para deformar outras embalagens como garrafas PET de meio litro. 

O tacão foi substituído por mantas de borracha que ofereceram firmeza da lata 

e proteção da alavanca durante a deformação. 

Foi criado o punho da alavanca dando conforto de pega para o usuário. 

O gancho foi redesenhado na forma de uma placa longa retangular com quatro 

rasgos para passagem das cintas da cintura e da coxa. Esta peça se ajusta ao corpo 

do usuário para distribuição dos esforços de operação, denominada “placa do corpo”, 

ela permite acoplar e desacoplar a ferramenta, para fins de limpeza, manutenção ou 

intercâmbio de uso compartilhado. 



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

  

 

 

32 

 

Figura 24- Protótipo definitivo da Viralata®. 
 

 

 

Foto do autor 2019.  
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4- Plano de Desenvolvimento do Projeto 

 
4.1) Planejamento de Manufatura da Viralata®- Artesanal e Industrial 

Os desenhos técnicos das peças da Viralata® são encontrados nos apêndices 

deste documento. O apêndice 7 é uma lista das peças primárias da Viralata® com as 

dimensões originais de cada material antes da construção da peça. 

Uma das propostas deste projeto foi projetar uma ferramenta de fácil 

construção artesanal para que, com poucos recursos, possamos construí-la 

domesticamente. 

Para produção em escala industrial da ferramenta serão necessárias algumas 

máquinas de marcenaria, como a serra de disco e a furadeira de bancada, para 

garantir a precisão de corte e furação visando a intercambiabilidade na montagem das 

peças. 

Como vimos foram experimentadas madeiras a exemplo do pinus e do MDF, 

que apresentaram facilidades e dificuldades na produção. 

A tábua de pinus de 10 mm foi imprecisa no corte manual com serra tico-tico 

elétrica, porque as fibras duras no meio do cerne macio dessa tábua causaram desvio 

de curso durante o corte. 

A MDF dá bom acabamento e precisão das furações e oferece bom resultado 

de acabamento com grosa, lixa, e broca como vemos o mancal em MDF cru na figura 

26. Uma dificuldade encontrada na construção artesanal foi a imprecisão ortogonal 

nas furações da base. A furadeira de bancada resolveu esse problema (figura 28). 

 
a) Produção dos Mancais 

A construção artesanal de seis mancais para os protótipos com garantia 

dimensional das peças, uma estratégia foi cortar seis unidades de Mdf com excedente 

dimensional, para em seguida juntá-las na morsa e desbastar as arestas com plaina 

e grosa, até chegar na dimensão nominal das peças, obtendo-se assim as seis peças 

nas mesmas dimensões. Na figura 26 vemos a boa qualidade de acabamento de um 

dos seis mancais produzidos em Mdf cru, após o corte, a furação para o eixo e o corte 

do arco feito com serra copo. 
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Figura 25- Plaina e grosa usadas na construção artesanal dos mancais 

 

Foto do autor 2019. 

 
Figura 26- Qualidade de acabamento do mancal em MDF cru. 

 

Foto do autor, 2019. 

b) Produção da Base  

A base da Viralata® é o chassis da ferramenta, é a sua peça principal porque 

nela são montadas as demais peças. 

Para confecção das bases dos protótipos, recorreu-se ao uso da serra circular, 

em lugar da serra tico-tico elétrica manual, para a precisão linear e ortogonal de corte. 

 

Figura 27- Serra Circular para cortes precisos das bases da Viralata®  

 

Fonte: Google Imagens-2019. 
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Outro recurso industrial usado para construção dos protótipos, como dito, foi a 

furadeira de coluna para garantia de precisão ortogonal dos furos da base da 

Viralata®, precisão que não se estava obtendo com o uso da furadeira manual. 

 

Figura 28- Furadeira de coluna ao lado da morsa usadas na construção dos protótipos. 

 

Foto do autor 2019. 

 

c) Nome das Peças  

As peças da Viralata® receberam os nomes: Alavanca; Base; Mancal; Eixo; 

Punho; Manta; além da Placa do Corpo e Cinta que não constam na figura abaixo. 

 

Figura 29- Peças do protótipo definitivo da Viralata®. 

 
 

Foto do autor 2019. 

A tabela 3 mostra as dimensões dos materiais, para construção em escala da 

Viralata®, e seus custos. Os preços dos materiais foram colhidos pelo autor em lojas 

de São Jose dos Campos, entre os dias 10 e 12 de junho de 2019. Foram 
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considerados os preços de aquisição de chapas inteiras de MDF, como são 

encontradas no mercado, então foi calculado o valor final de cada peça após recorte 

da chapa. Lembramos, no entanto que, para construção artesanal e unitária da 

Viralata® podem ser obtidos no lixo de marcenarias de móveis planejados retalhos de 

MDF a preço irrisório ou mesmo gratuitamente. 

Tabela 3: Dimensões da matéria prima e precificação das peças da Viralata®. 

PEÇA Qt Matéria prima 
Preço 
em R$ 

Preço/peça 
Em R$ 

Total/ 
Viralata® 

em R$ 
Alavanca 1 Tábua em madeira de lei 

1m x 50mm 
5,3 (1) R$ 1,32 R$1,32 

Base 1 MDF 2 faces em laminado 

melamínico branco placa 

2750 mm x 1840 mm 

298,00 (1) R$ 0,59 R$0,59 

Mancal 2 MDF 6mm nas dimensões 

peça de 900mm x 600mm 
30,00 (1) R$ 0,29 R$0,58 

Eixo 1 Bastão de pinus 15mm 9,50 (2) R$ 1,36 R$1,36 

Punho 1 Bastão de pinus 15mm 9,50 (2) R$ 0,79 R$0,79 

Cinta da cintura 1 Preço por metro de cinta/ 

largura 3cm 
1,50 (3) R$ 2,25 R$2,25 

Cinta da coxa 1 Preço por metro de cinta/ 

largura 3cm 
1,50 (3) R$ 1,20 R$1,20 

Fecho de pressão 1 Peça 2,00 (3) R$ 2,00 R$2,00 

Regulador 2 Peça 1,20 (3) R$ 1,20 R$2,40 

Parafuso/ borboleta 1 12 uns 14,00 (4) R1,16 R$1,16 

Parafuso com porca 2 12 uns 10,80 (4) R$0,90 R$1,80 

Parafuso de madeira 2 12 uns 10,50 (4) R$0,88 R$1,76 

Parafusos da manta 6 12 uns 0,6 (4) R$0,05 R$0,30 

Cavilha 7 Vara de pinus 1m 3,00 (2) R$0,06 R$0,42 

TOTAL R$17,95 

 
Elaborado pelo autor- 2019. 

 
Vemos que o preço final dos materiais da Viralata® para produção em escala é 

de dezoito reais, podendo ser menor para produção doméstica considerando que 

retalhos de MDF podem ser obtidos em sucatas de marcenaria. 

 
4.2- Produção Industrial da Viralata® 

A produção industrial em escala da Viralata® demanda uma oficina de 

marcenaria equipada com bancada de marceneiro, morsa, furadeira de coluna, serra 

circular e lixadeira de cinta. Os acessórios de produção são: jogo de brocas para 

madeira (brocas normais e broca chata). Grosa plana; chaves de fenda; martelo, 
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alicate comum; Tesoura, estilete, agulha e linha para as cintas; Régua, esquadro e 

lápis de marceneiro; Folhas de lixa e cola branca. 

A quadro abaixo detalha o processo de construção passo a passo da Viralata®. 

Quadro 8- Fluxograma construtivo da Viralata®. 

 
Autor, 2019. 

A Viralata® é pequena e leve, pesa apenas 460 gramos. Sua operação é feita 

com a mão direita, independente da pessoa ser destra ou canhota, porque o esforço 

na alavanca não requer habilidade fina. A Alavanca da Viralata® se posiciona à altura 

de apoio da mão direita do usuário que, confortavelmente, segura o punho do 

dispositivo enquanto sua mão esquerda fica livre para pegar e posicionar a lata que 



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

  

 

 

38 

 

será deformada. 

 
Figura 30- Mão direita do usuário apoiada na alavanca da Viralata®. 

 

Foto do autor, 2019. 

 

As cintas de nylon amarram a placa na cintura e na coxa do operador, 

distribuindo os esforços de operação da Viralata® . A placa do corpo tem furos para 

as 2 cavilhas de acoplamento da ferramenta. Um parafuso com porca borboleta fixa a 

ferramenta na placa. 

 

Figura 31- Placa do corpo presa na cintura e coxa do usuário. 

  

Foto do autor, 2019. 
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Figura 32- Placa do Corpo e as cintas da Viralata®. “A” cinta da cintura. “B” cinta da coxa. 

 

Foto do autor, 2019. 

 

4.3) Viralata® Presa na Parede  

Removendo as cintas da placa do corpo, podemos fixar a Viralata® numa 

parede para uso compartilhado da ferramenta. Neste caso recomendamos que o 

parafuso da porca borboleta tenha cabeça sextavada e para embutir na madeira da 

placa e garantir o aperto da porca borboleta. Recomendamos fixar a ferramenta a uma 

altura de 1,2 m do chão e com a alavanca voltada para baixo. 

 

Figura 33- Viralata® presa na parede. 

 

Foto do autor, 2020. 

 

Vemos na figura 34 que a alavanca do dispositivo incide sobre a parte dorsal 

da lata, quebrando a estrutura de resistência vertical da lata.  

A 
B 
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Figura 34- Visão do usuário no processo de deformação 

 

Foto do autor, 2019. 
 

Após a primeira deformação, o operador pode compactar a lata deformada com 

as mãos, ou aplicar novamente a alavanca. 

 
4.4) Teste de Usabilidade e de Fadiga  

Foram feitos testes de usabilidade da Viralata®. O objetivo foi comparar o 

desempenho da ferramenta com o método tradicional de deformação, usando os pés. 

O local dos ensaios foi o Laboratório de Materiais, Textura e Modelagem do Centro 

Universitário Unifatea. Três alunos do Unifatea, duas mulheres e um homem, foram 

convidados para participar no experimento. 

Figura 35- Laboratório de materiais, textura e modelagem da Unifatea. 

 

Fonte: Unifatea 2019  

Uma das mulheres convidadas operou câmara de vídeo gravando todos os 

ensaios. Os outros dois convidados, um homem e uma mulher, assumiram a função 
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de operadores da Viralata®, para simular o trabalho dos catadores e operar a 

Viralata®, realizando duas sessões de ensaio, que foram: 

1ª Sessão: deformação da lata de alumínio 350 mL com os pés  

2ª sessão: deformação da lata de alumínio 350 mL com a ferramenta.  

Visando avaliar a regularidade nos testes para cada sessão, foi descrito e 

apresentado aos operadores “Procedimentos Operacionais Padrão- POP”. 

Jogos de dez latas de alumínio, todas do tipo 350 mL, foram disponibilizadas 

sobre uma mesa, junto aos catadores, para cada sessão de ensaio. 

 

a) 1ª Sessão de Ensaio- Deformação da Lata com os Pés  

Os colaboradores estavam adequadamente calçados para pisar nas latas e 

processar a deformação. O piso de laminado plástico (Paviflex) do laboratório, 

ofereceu boa resistência para pisar nas latas, embora liso com a possibilidade de 

escorregamento, requereu maior cuidado nas pisadas, mas não ocorreu nenhuma 

dificuldade durante as pisadas. 

O POP da primeira sessão de ensaio “uso dos pés” foi apresentado, entendido 

e recomendado aos operadores manterem rigor de rotina, que foi: 

a- Pegar uma lata de alumínio na mesa e coloca-la deitada no chão; 

b- Pisar sobre o dorso da lata deformando-a  

c- Pisar novamente sobre a lata deformada, compactando-a 

d- Pegar no chão a lata deformada e jogá-la num recipiente. 

 
Quadro 9- Procedimento padrão do primeiro ensaio. 

 

 

 

 

 

Foto e arte do autor , 2019 

Durante o ensaio observamos que a mulher teve dificuldade na primeira pisada 

pois, sendo seu pé menor, a lata encaixou no seu calçado, atrasando a tarefa. No 

entanto ela evitou que isso ocorresse nas pisadas seguintes. 

Observamos que o homem fazia a primeira pisada na lata usando a lateral do 

a b c d 
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seu calçado (quadro 10 a), evitando escorregamento da lata. Em seguida ele pisava 

duas vezes compactando a lata (quadro10 b - c). 

 

Quadro 10- Três pisadas para deformação. 

 

 

 

 

  

 

Fotos e arte do autor, 2019  

 
b) 2ª Sessão de Ensaio- Deformação da Lata com a Viralata®  

Cada operador “vestiu” uma Viralata®, amarrando-a bem na cintura e na coxa, 

como ilustra a figura 36. 

 

Figura 36 Operador com a Viralata® para a segunda sessão de ensaio. 

 

Foto do autor, 2019. 

Para adaptação dos operadores com a ferramenta, eles treinaram deformando 

latas antes do início efetivo do ensaio. Durante o treinamento a cavilha limitadora de 

curso da alavanca da Viralata® da mulher quebrou. Tivemos que improvisar a 

limitação do curso amarrando a alavanca com barbante, permitindo à operadora 

proceder os ensaios sem dificuldade (figura 37). 

A cavilha quebrou porque era fina, de bambu, e foi originalmente projetada para 

travar o eixo da alavanca entre os mancais, sendo duas cavilhas iguais e cravadas 

nas extremidades internas do eixo. Uma melhoria do protótipo idealizou que uma 

a b c 
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dessas cavilhas podia também servir como batente da alavanca. Para isso ela foi 

alongada para servir como batente, por ser fina quebrou. A solução foi uma cavilha 

mais grossa de pinus como pode ser vista na figura 37. 

 
Figura 37- Barbante improvisado para limitação de curso da alavanca. 

 

 
Foto do autor, 2019.  

Figura 38- Cavilha de pinus para batente do curso da alavanca. 

 
 

Foto e arte do autor, 2019. 

 

POP da segunda sessão de ensaio: 

a- Pegar uma lata de alumínio na mesa e coloca-la deitada na ferramenta; 

b- Puxar a alavanca da ferramenta deformando a lata; 

c- Retirar a lata da ferramenta e terminar a deformação com as mãos; 

d- Jogar a lata no recipiente. 

  



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

  

 

 

44 

 

 
Quadro 11- Procedimento padrão do segundo ensaio. 

 

 

 

 

 

Fotos do autor – 2019. 

Na tabela 4 estão registrados os tempos de operação do homem e da mulher 

medidos nos dois ensaios. Esses tempos foram obtidos a partir da leitura sistemática 

dos quadros (“frame-a-frame”) dos vídeos gravados. 

Estes dados de tempo foram submetidos a análises estatísticas comparativas, 

afim de verificar o desempenho regular da “ferramenta” e a comparação do seu 

desempenho com o processo tradicional, o uso os “pés”. A expectativa de “hipótese 

nula”- H0, seria a normalidade dos tempos de operação da ferramenta. 

Outra hipótese esperada seria a de que a média de tempo operacional da 

ferramenta fosse igual a média de tempo operacional dos “pés”, hipótese nula, “H0”. 

Ou como hipótese alternativa, “H1”, que essa média fosse menor que a média dos 

tempos de operação com os pés, demonstrando maior produtividade com o uso do 

dispositivo. 

Numa observação preliminar qualitativa, antes das análises estatísticas, 

percebemos boa adaptação dos operadores com a Viralata®. Eles procederam as 

deformações das latas sem qualquer dificuldade operacional quanto ao uso do 

dispositivo, tanto no manuseio de cada lata quanto no acionamento da alavanca para 

deformá-las. 

Observamos também, como comentaremos mais adiante, que não houve 

qualquer comentário dos operadores, tanto do homem quanto da mulher, quanto ao 

desconforto em portar a ferramenta na cintura ou da necessidade de ajustes durante 

as operações de deformação das latas. 

  

a b c d 
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Tabela 4- Tempos dos ensaios de deformação dos colaboradores homem e mulher. 

Latas 

Operador homem 
 

Latas 

Operadora mulher 

  

 

  

Deformação com os 
pés (homem) 

Deformação com a 
ferramenta 
(homem) 

Deformação com os pés 
(mulher) 

Deformação com a 
ferramenta 
(mulher) 

1 12” 13” 1 12” 9” 

2 11” 7” 2 6” 6” 

3 7” 7” 3 7” 7” 

4 8” 9” 4 9” 6” 

5 8” 7” 5 9” 8” 

6 10” 8” 6 9” 4” 

7 9” 9” 7 9” 6” 

8 8” 4” 8 7” 7” 

9 10” 6” 9 8” 5” 

10 6” 11” 10 9” 5” 

  

Tempo 
médio 

9” 8” Tempo 
médio 

9” 6” 

Tempo 
corrido 

89” 81” Tempo 
corrido 

85” 63” 

 

 

c) Resultado dos Ensaios  

Os gráficos seguintes (quadros 12 e 13) demonstram o resultado dos tempos 

de operação “pés” (linha tracejada) e “ferramenta” (linha cheia).  

Vemos nos dois gráficos, do homem e da mulher, que as curvas dos tempos 

da Viralata® caminham sob as curvas dos tempos dos “pés” (tempo menor), sendo 

este fato mais significativo no gráfico da mulher. 
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Quadro 12- Gráfico dos tempos de deformação- operador homem. 

 

Autor, 2019 

Quadro 13- Gráfico dos tempos de deformação- operadora mulher. 

 

Autor, 2019 

d) Análise estatística dos dados  

Os dados da tabela 4 foram analisados no teste de variâncias e teste de 

médias, comparando os dois fatores, “pés” e “ferramenta”. 

 

Considerações:  

No teste das variâncias: 

Para resultados iguais na comparação dos dois fatores (ferramenta e pés), 

teremos H0 (hipótese nula) caso os resultados sejam correspondentes e H1 (hipótese 

alternativa) caso sejam resultados diferentes. 
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Teste de médias de tempos: 

 H0 (hipótese nula):  

Caso a média dos tempos “ferramenta” seja igual ou próximo (até 5% de 

erro) da média dos tempos “pés”. 

 H1 (hipótese alternativa):  

Caso a média dos tempos “ferramenta” seja menor ou maior que a média 

dos tempos “pés” 

 

Teste das variâncias:  

 H0 (hipótese nula):  “ferramenta” é igual a  “pés” 

 H1 (hipótese alternativa):  “ferramenta” é diferente a  “pés” 

Consideramos “P” o valor de probabilidade de significância, sendo: 

 P> 0,05 sem significância (hipótese nula) 

 P < 0,05 com significância (hipótese alternativa) 

 

Resultados do Homem:  

 Teste das médias: P = 0,434 H0 (hipótese nula) pois P> 0,05 

 Teste das variâncias: P = 0,351 H0 (hipótese nula) pois P> 0,05 

 
Resultados da Mulher: 

 Teste das médias: P = 0,006 H1. (hipótese alternativa) pois P< 0,05 

 Teste das variâncias: P = 0,773 H0 (hipótese nula) pois P> 0,05 

 

O gráfico de dispersão (quadro 14) do homem apresenta um discreto 

deslocamento para a esquerda dos percentuais de tempos “ferramenta” (pontos 

quadrados em vermelho) denotando tempos menores de operação. Sendo um 

deslocamento discreto, a média dos dados permanece dentro da margem de 95% de 

confiança (P > 0,05) como veremos no box plot do quadro 16. Resulta em hipótese 

nula nos tempos operacionais do homem com o uso da Viralata®. 
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Quadro 14- Gráfico da plotagem dos tempos de deformação. Homem (pés / ferramenta). 

 

Autor, 2019 (realizado em Minitab). 

 

A tabela 5 do método de teste “F” de variâncias (teste de Fisher) revela que as 

variâncias dos tempos operacionais do homem estão dentro do nível de confiança de 

95%: P>0,05. P-value (homem) = 0,351. Resultando em hipótese nula: o uso da 

“ferramenta” não apresenta variação significativa de tempo operacional, quando 

comparado ao tempo da prática dos “pés”.  

Este resultado não deixa de ser positivo para a “ferramenta” porque o seu 

tempo operacional não vai comprometer o trabalho, se a ferramenta substituir o 

método atual com os “pés”. 

 

Tabela 5- Teste “F” do operador homem. 

Method DF1 DF2 Statistic P-Value 

F 9 9 0,52 0,351 

Fonte: do Autor 

 

O diagrama de dispersão da mulher (quadro 15), apresenta um maior e 

significativo deslocamento dos percentuais de tempo da “ferramenta” (pontos 

quadrados em vermelho). 
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Quadro 15- Gráfico da plotagem dos tempos de deformação. Mulher (pés / ferramenta). 

 

Autor, 2019 (realizado em Minitab). 

 

A tabela 6, teste “F” da mulher (teste de Fisher) um P-value de 0,773 de 

variância dos tempos de operação, dentro do nível de confiança de 95%: P>0,05, 

hipótese nula. 

 

Tabela 6- Teste “F” da operadora mulher. 

Method DF1 DF2 Statistic P-Value 

F 9 9 1,22 0,773 

Fonte: do Autor 

No quadro 16 o box plot do homem embora apresenta discreto deslocamento 

da média da “ferramenta” comparada com “pés” está dentro da margem de erro 

tolerada.  
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Quadro 16- Box plot- média comparativa dos tempos de deformação. Homem (pés / ferramenta). 

 
Autor, 2019 (realizado em Minitab) 

O box plot da mulher abaixo apresenta significativo deslocamento da média da 

“ferramenta” comparada com “pés” resultando que a ferramenta é uma solução 

alternativa para a operação da deformação de latas de alumínio, quando comparada 

com o método tradicional- deformação com os pés. P value = 0,006. 

 

Quadro 17- Box plot- Média comparativa dos tempos de deformação. Mulher (pés/ ferramenta). 

 

Autor, 2019 (realizado em Minitab) 

Acreditamos que nos ensaios de laboratório a mulher teve melhor adaptação 

com a ferramenta, o que resultou em significativa melhora de desempenho comparada 

com o uso dos pés. Importante frisar que este experimento testou a ferramenta no 
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aspecto operacionalidade, se ela tem normalidade operacional e se ela pode substituir 

os métodos atuais com iguais ou melhores tempos de operação. 

 

4.6) Ergonomia  

 Durante os ensaios de deformação portando a Viralata®, ambos operadores 

não reclamaram de qualquer desconforto com o uso da ferramenta. 

O fator ergonômico é importante diferencial da Viralata® quando comparada 

como o uso dos “pés”, pois este é um método tradicional, retrógrado e arriscado 

ergonomicamente. 

Retornando aos estudos de Tilley, sobre as angulações de conforto dos 

membros superiores do ser humano (estudo visto na figura 12, p. 20), o braço e 

antebraço do homem e da mulher operando a ferramenta, estão dentro da angulação 

de conforto, como ilustrações a seguir. 

Figura 39- Angulação do braço do operador no uso da ferramenta. 

 

Foto e ilustração do autor , 2020. 

Vemos em “39-A” acima, que o braço do operador avança 230 e não excede a 

angulação de conforto que são 350 (estudos de Tilley). Em “39-B”, finalização da 

operação da ferramenta, o braço do operador recua 160, apenas 1 grau além da região 

de conforto dos 150, estudado por Tilley (Tilley, 2005, p. 16). 

 Fazendo este mesmo estudo comparativo para o antebraço do operador, 

veremos na figura 40- A e B que os movimentos do operador estão dentro da região 

de conforto recomendada.  
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Figura 40- Angulação do antebraço do operador no uso da ferramenta. 

 

Foto e ilustração do autor , 2020. 

Na figura “40-A” o operador tem a mão direita apoiada na alavanca da 

ferramenta estando o seu antebraço elevado num ângulo de 190, dentro da angulação 

de conforto que deve ser acima de 150, estudado por Tilley (Tilley, 2005, p. 16). 

Após a operação ilustrada na figura “40-B”, o operador ao recolher seu 

antebraço para trás, forma um ângulo de 540, dentro da angulação máxima de conforto 

que são 1000, estudado por Tilley (Tilley, 2005, p. 16). 

Concluímos que o uso da ferramenta pelo homem, tanto em repouso, condução 

da ferramenta, quanto na operação de deformação da lata. As angulações de braço e 

antebraço do operador no uso da Viralata® estão dentro do conforto humano. 

 

4.7) Ensaio Destrutivo 

 Com o propósito de verificar a resistência da Viralata® aos esforços, foi aplicado 

um sobre-esforço na ferramenta até sua destruição. 

Usando uma embalagem de plástico duro e resistente à deformação aplicamos 

uma força progressiva na alavanca pressionando a embalagem, forçando até quebrar 

a ferramenta.  

Um mancal quebrou e houve descamação da base, como ilustrado na figura 41 

“A” e “B”. Essas rupturas, tanto do mancal como da base, ocorreram numa região 

enfraquecida dessas peças, onde haviam furos de  6mm para cavilhas, furação que 

removeu material e enfraqueceu as paredes das peças, resultando nas quebras. 
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Figura 41- Quebra da ferramenta no ensaio destrutivo. Mancal (A) e base (B). 

 

Foto e arte do Autor, 2019 

 

a) Soluções 

As furações de  6mm foram substituídas por furos mais finos, de  2mm, e 

parafusos nesta dimensão foram usados em lugar das cavilhas. 

Para fortalecer ainda mais os mancais, foi usada a MDF resinada, em lugar da 

MDF cru, tornando essas peças mais resistentes. 

As soluções de reforço foram bem sucedidas. Os mancais e as bases dos 

novos protótipos estão resistindo as operações que vêm sendo submetidos após o 

ensaio destrutivo. 

Figura 42- Soluções no protótipo após ensaio destrutivo. 

 
Foto e arte do Autor, 2019.  



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

  

 

 

54 

 

5- Análise e Proposta de Intervenção Social do Produto  

A Viralata® é um produto de baixo custo de produção. Sua produção em escala 

é atrativa e pode ser tema de projeto estratégico de empresas de ponta, em especial 

empresas vinculadas ao ciclo virtuoso da reciclagem do alumínio. 

Como tecnologia social presente na proposta sugerimos a produção industrial 

da Viralata® em instalações de marcenaria básica, com poucas máquinas e baixo 

investimento, para produção da ferramenta em escala, atraindo jovens que aspiram a 

profissão de marceneiro ou pessoas carentes de formação. Seguindo o exemplo da 

Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel”- Funap, que tem a missão de capacitar 

detentos do sistema prisional, para o trabalho em oficinas, entre elas a marcenaria. 

Criando uma demanda de produção e distribuição a ferramenta pode ser 

oferecida pelas Cooperativas de Catadores, estimulando a posse e uso de um bem 

patrocinado e distribuído gratuitamente. 

A promoção da Viralata® em mídias digitais sugere a divulgação de peças 

promocionais, a exemplo do banner abaixo, a ser exibido em mídias digitais ou em 

locais onde congregam os agentes ambientais do lixo de resíduos sólidos, 

despertando atenção e interesse pela ferramenta. 

 
Quadro 18- Cartaz de Divulgação da Viralata  

 

Arte do autor, 2019. 
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5.1- Identidade do Produto  

a) Nome: 

Viralata® é referência ao indivíduo desclassificado, sem vergonha (Aurélio. 

1995). O nome remete à vulgaridade, sendo esta a finalidade da ferramenta, ser de 

uso popular e tão comum como um “cão de rua”. 

Viralata® é nome conhecido em todos os meios sociais, embora muito presente 

nas camadas sociais mais baixas, onde se encontram os agentes ambientais 

catadores de material reciclável. 

Viralata® é o cão sem pedigree, no entanto mais resistente à doença e 

intempérie que os cães de raça, como se propõe a ferramenta: ser resistente e pronta 

para uso em todo momento, lugar e circunstância. 

 

b) Logotipo  

O Logotipo é o “V” de Viralata® envolvendo um alvo que é a lata de alumínio 

usada, retirada do lixo, objeto de busca do catador. 

 

Quadro 19– Logotipo da Viralata®.  

 

Arte do autor, 2019.  

O nome Viralata® foi descrito em fonte de letra tipo “Arial Bold”. 

No quadro 19 vemos a marca e o nome inseridos num retângulo imaginário de 

proporção áurea. Que é o segmento que regula a aparência harmônica e equilibrada 

de uma forma e cuja constante proporcional é = 1,618 para a relação altura x largura 

da forma. 
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Quadro 20- Desenho do Logotipo da Viralata® na proporção áurea.  

 

Arte do autor 

 
A figura 43 sugere a estampa do logotipo na alavanca da ferramenta.  

 
 

Figura 43- Logotipo estampado na Viralata®. 

 

 
 

Foto e arte do Autor. 2019. 
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6 Considerações Finais  
  

O produto deste projeto atendeu a sua função proposta de um dispositivo 

portátil para deformar latas de alumínio e pequenas embalagens PET. A ferramenta 

popular, por isso identificada por Viralata®, foi submetida a experimentos e ensaios de 

laboratório, provando atender aos requisitos do projeto tais como: ser portátil, simples, 

de baixo custo de produção, ergonomicamente viável, de alta relevância em inovação 

e tecnologia social. 

Os resultados estatísticos analisados a partir de dados colhidos em 

experimentos de laboratório, indicaram que o uso da ferramenta teve normalidade de 

operação e não alterou a produtividade de trabalho em comparação ao método 

tradicional de deformação da lata com os pés. A média de tempos de operação da 

Viralata® por uma mulher que se ofereceu para os ensaios de laboratório, apresentou 

ganho significativo de desempenho comparado ao uso dos pés na deformação de 

latas de alumínio, aprovando a usabilidade da ferramenta. 

A Viralata® é um produto destinado para uma classe de trabalhadores carente 

de recursos e de reconhecimento profissional, embora sejam trabalhadores de 

importante valor na reciclagem do alumínio. São as pessoas que alimentam o 

mundialmente conhecido “ciclo virtuoso da reciclagem do alumínio” no Brasil. 

É importante ressaltar que todos os experimentos realizados foram feitos em 

ambiente de laboratório, ideal para as duas condições operacionais simuladas, que 

foram o uso da ferramenta e o uso os pés para deformação das latas de alumínio. No 

trabalho de campo o catador não tem condições para o uso dos pés no ato da coleta 

porque lhe falta espaço para pisar na lata, ou o piso não é apropriado, ou a operação 

é inviável no meio de outras pessoas. São limitações que reforçam o valor da Viralata® 

que, sendo portátil, pode ser operada em qualquer lugar ou circunstância. 

A Viralata® é um projeto com apelo atraente para investidores corporativos, 

devido ao baixo valor de investimento inicial para produção em escala, por ser possível 

produzir numa pequena marcenaria, além de ser um produto barato, orçado em torno 

de R$20,00 ou menos por unidade. 

 Como planejamento futuro deve-se desenvolver novas soluções, com novos 

materiais construtivos, a exemplo de um projeto mais simples de uma ferramenta em 

metal, esteticamente mais atrativa, fabricada em chapa de aço. Figura 44.  
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Figura 44- Ideia inicial da Viralata® metálica. 

 

 

Arte do autor , 2020 
 

Figura 45- Viralata® de madeira. 
 

 
 

Foto do autor, 2019 

Nos apêndices estão os desenhos técnicos da ferramenta para fins 

construtivos.  



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

  

 

 

59 

 

7- Referências Bibliográficas 

 
ABRALATAS- http://www.abralatas.org.br/#containerAbralatas Acesso em 25/6/2018 
 
ABAL- Associação Brasileira de alumínio, “Bauxita no Brasil- Mineração Responsável e 
Competitividade” http://www.abal.org.br/downloads/ABAL_Relatorio_Bauxita_2017_1.pdf 
acesso em 25/03/2019  
 
ANTUNES, Maria Lúcia Pereira. Projeto de Física II- Alavancas. 
https://www.sorocaba.unesp.br/Home/Extensao/Engenhocas/bazinga.pdf - Acesso em 
16/12/2019. 
 
AURÉLIO, Buarque de Holanda Ferreira. Dicionário Básico da Língua Portuguesa. Editora 
Nova Fronteira. Rio de Janeiro, 1995. 
 
BAXTER, Mike R. Projeto de produto: guia prático para o design de novos produtos. / Mike 
R Baxter. Tradução: Itiro Iida. - 2.ed.rev.- São Paulo: Blucher, 2000. 
 
BORGES, Marcos Leopoldo. “Estudo do colapso mecânico da madeira baseado na 
mecânica da fratura/ Marcos Leopoldo Borges; orientador Antônio Alves Dias, Tese de 
Doutorado; USP- São Carlos, 2017. PDF. 
 
CARPES Jr, Widomar P. Introdução ao Projeto de Produtos. Porto Alegre: Bookman 2014. 
 
CASTRO, Maurício Barros; Reaproveitamento de Alumínio no Brasil. Rio de Janeiro 
Desiderata 2006. 
 
DICIONÁRIO FINANCEIRO. https://www.dicionariofinanceiro.com/insumos/ Acesso em 
23/06/2019 
 

ELEOTÉRIO, Jackson Roberto. Propriedades físico mecânicas de painéis MDF de 

diferentes densidades e teores de resina. Dissertação de mestrado. ESALQ, Piracicaba, 

2000- PDF.  

 
HALLIDAY, David; Resnick Robert; Wlaker Jearl. Tradução Souza J. A. Fundamentos de 
Física, Mecânica. Universidade de Pittsburg, 4 edição, 1990- PDF. 
 
G, Vieira; Rezende, E. N. A responsabilidade civil ambiental decorrente da obsolescência 
programada. Revista Brasileira de Direito, 11(2): 66-76, jul.-dez. 2015 - ISSN 2238-0604 
 
LOSCHIAVO, Maria Cecília dos Santos. Design, Resíduo & Dignidade- São Paulo: Editora 
Olhares, 2014. E.Book 
 
MURRIE, Zuleika de Felice; Ciências da natureza e suas tecnologias: 2. ed.— Brasília, 
MEC- INEP, 2006. PDF 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS: UM ESTUDO DE CASO SOBRE PIRAPOZINHO  SP- 2013- 
http://www.unoeste.br/site/enepe/2013/suplementos/area/humanarum/arquitetura%20urbani
smo/pol%c3%8dticas%20p%c3%9ablicas%20de%20educa%c3%87%c3%83o%20ambiental

http://www.abralatas.org.br/#containerAbralatas
http://www.abal.org.br/downloads/ABAL_Relatorio_Bauxita_2017_1.pdf
https://www.sorocaba.unesp.br/Home/Extensao/Engenhocas/bazinga.pdf
https://www.dicionariofinanceiro.com/insumos/
http://www.unoeste.br/site/enepe/2013/suplementos/area/Humanarum/Arquitetura%20Urbanismo/POL%C3%8DTICAS%20P%C3%9ABLICAS%20DE%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20AMBIENTAL%20E%20DE%20RES%C3%8DDUOS%20S%C3%93LIDOS%20URBANOS%20UM%20ESTUDO%20DE%20CASO%20SOBRE%20PIRAPOZINHO%20_%20SP.pdf
http://www.unoeste.br/site/enepe/2013/suplementos/area/Humanarum/Arquitetura%20Urbanismo/POL%C3%8DTICAS%20P%C3%9ABLICAS%20DE%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20AMBIENTAL%20E%20DE%20RES%C3%8DDUOS%20S%C3%93LIDOS%20URBANOS%20UM%20ESTUDO%20DE%20CASO%20SOBRE%20PIRAPOZINHO%20_%20SP.pdf


 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

  

 

 

60 

 

%20e%20de%20res%c3%8dduos%20s%c3%93lidos%20urbanos%20um%20estudo%20de
%20caso%20sobre%20pirapozinho%20_%20sp.pdf  acesso em 23/06/2019. 
 
SALA, Sílvia Márcia Fiori- Ergonomia aplicada a ferramentas manuais. Florianópolis UFSC 
2015. https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/135485 Acesso em 27/01/2020 
 
STRATHERN, Paul. Arquimedes e a alavanca em 90 minutos/ Paul Strathern; tradução de 
Maria Helena Geordane; consultoria Carla Fonseca Barbatti. Rio de Janeiro Jorge Zahar Ed. 
1998. 
 
TILLEY, Alvin R. As medidas do homem e da mulher / Alvin R Tilley, Henry Dreyfus 
Associates; tradução Alexandre Salvaterra  

http://www.unoeste.br/site/enepe/2013/suplementos/area/Humanarum/Arquitetura%20Urbanismo/POL%C3%8DTICAS%20P%C3%9ABLICAS%20DE%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20AMBIENTAL%20E%20DE%20RES%C3%8DDUOS%20S%C3%93LIDOS%20URBANOS%20UM%20ESTUDO%20DE%20CASO%20SOBRE%20PIRAPOZINHO%20_%20SP.pdf
http://www.unoeste.br/site/enepe/2013/suplementos/area/Humanarum/Arquitetura%20Urbanismo/POL%C3%8DTICAS%20P%C3%9ABLICAS%20DE%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20AMBIENTAL%20E%20DE%20RES%C3%8DDUOS%20S%C3%93LIDOS%20URBANOS%20UM%20ESTUDO%20DE%20CASO%20SOBRE%20PIRAPOZINHO%20_%20SP.pdf
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/135485


 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

  

 

 

61 

 

Apêndice A- Vista superior e corte da Viralata®
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Apêndice B- Placa do corpo da Viralata®.
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Apêndice C- Base da Viralata®. 
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Apêndice D- Alavanca da Viralata®. 
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Apêndice E- Mancal, eixo e punho da Viralata®. 
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Apêndice F- Manta de borracha e cintas da Viralata®. 
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Apêndice G- Lista de peças primárias da Viralata®. 
 

 


