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Resumo  
Os danos ambientais causados pelo descarte incorreto de resíduos e lixo são cada 
vez maiores. São inúmeros os casos já conhecidos resultantes dessa prática 
inadequada divulgados pela mídia. Em contrapartida nota-se também a preocupação 
e o posicionamento de pessoas e empresas por um comportamento proativo que 
percebem os riscos produzidos ao ambiente e se não forem tomadas algumas atitudes 
a respeito, poderão comprometer a qualidade de vida dos humanos e das outras 
espécies. Pensando nesse fato, este trabalho apresenta uma plataforma colaborativa 
capaz de ajudar as empresas privadas e agências públicas em possíveis trocas de 
informações quanto as suas boas práticas de descarte de seus resíduos, sugerindo 
até o seu reaproveitamento por parte de outros modelos de negócio ou organizações 
sociais, seja para o reuso ou para reciclagem quando cabível. Este trabalho usou a 
metodologia de Rogers et. al (2013), que consiste em estabelecer as necessidade e 
requisitos para o desenvolvimento do produto (ou serviço), elaborar alternativas e 
analisá-las durante o processo até a concepção do produto final. Como resultados 
mais relevantes foi desenvolvida uma plataforma com os recursos necessários para 
que o usuário realize seu descarte de maneira intuitiva de modo eficiente e eficaz. 
 
 
Palavras-chave: Resíduos; Descarte; Plataforma colaborativa; Design de Interação;  
 

Abstract 
 
Environmental damage caused by improper disposal of waste and litter is increasing. 
There are countless cases already known resulting from this improper practice 
disclosed by the media. On the other hand, the concern and the positioning of people 
and companies for a proactive behavior that perceive the risks produced to the 
environment and if some actions are not taken, could compromise the quality of life of 
humans and other species. Thinking about this fact, this work presents a collaborative 
platform capable of helping private companies and public agencies in possible 
exchanges of information about their good practices of disposal of their waste, 
suggesting even their reutilization by other business models or social organizations , 
either for reuse or for recycling where appropriate. This work uses the methodology of 
Rogers et. al (2013), which consists of establishing the needs and requirements for the 
development of the product (or service), elaborating alternatives and analyzing them 
during the process until the final product design. The most relevant results were 
developed a platform with the necessary resources so that the user performs their 
disposal in an intuitive way in an efficient and effective way. 
 

Key-words: Waste; Discard; Collaborative platform; Interaction Design; 
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“Determinação, coragem e autoconfiança 
são fatores decisivos para o sucesso. Se 
estamos possuídos por uma inabalável 
determinação, conseguiremos superá-los. 
Independentemente das circunstâncias, 
devemos ser sempre humildes, recatados 
e despidos de orgulho. ” 
 
Dalai Lama   



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

 

 
 

 
Sumário  

 

 
1. Introdução ........................................................................................................... 11 
2. Revisão de Literatura ....................................................................................... 13 
2.1.  O contexto e a realidade investigada ............................................................ 13 
2.1.1. Breve história do design de interação ........................................................ 13 
2.2. Design de Interação ......................................................................................... 15 
2.2.1. Processo de design de interação ................................................................ 17 
2.2.2. Metas do Design de interação ..................................................................... 18 
2.2.3.  Metas decorrentes da experiência do usuário .......................................... 21 
2.3.  Heurística e princípio de usabilidade............................................................ 24 
2.4.  Design Thinking .............................................................................................. 26 
3.  Resíduos Sólidos ............................................................................................... 28 
4. Sustentabilidade ................................................................................................. 31 
5. Diagnóstico da situação-problema e/ou oportunidade ................................... 32 
6. Material e Método ............................................................................................... 34 
6.1. Plano de Desenvolvimento do projeto ........................................................... 34 
7. Análise e proposta de intervenção/recomendação ......................................... 38 
7.1.  Descrição de funcionalidades ....................................................................... 40 
7.2.  Fluxo de navegação........................................................................................ 40 
8. Resultados .......................................................................................................... 42 
8.1. Wireframes ....................................................................................................... 42 
8.2.  Etapa de desenvolvimento ............................................................................. 55 
8.2.1. Prototipagem ................................................................................................. 55 
9. Conclusões ......................................................................................................... 60 
Referências ............................................................................................................. 62 
Anexo 
 
 

 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

11 
 

1. Introdução 

  
 

 Os danos ambientais causados pelo descarte incorreto de resíduos e lixo são 

cada vez maiores e muitas vezes irreversíveis. É notável a preocupação de pessoas 

e empresas que perceberam os impactos negativos causados ao meio ambiente pelos 

seus hábitos nocivos. Portanto, se não forem tomadas algumas atitudes a respeito, a 

qualidade de vida das sociedades humanas e das outras espécies poderá ser 

comprometida. 

Há de se destacar que nem tudo é lixo. Isto é, nem tudo aquilo que já não 

apresenta para quem o descarta necessariamente tem o mesmo perfil para outro, 

pode ser sua matéria-prima para um novo produto ou processo. Nesse sentido, a ideia 

do reaproveitamento do descartado é um convite à reflexão do próprio conceito 

clássico de resíduos sólidos. É como se o lixo pudesse ser conceituado como tal 

somente quando da inexistência de mais alguém para reivindicar uma nova utilização 

dos elementos então descartados. 

Quando se fala de esgotar todas as possibilidades de reaproveitamento, isso 

nem sempre ocorre. Para tanto, todos os resíduos deveriam ser devidamente 

descartados, para serem reaproveitados ou transformados.  

Segundo Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (ABRELPE, 2015), só de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) gerados em 

2015 revelam um total anual de 79,9 milhões de toneladas no país, configurando um 

crescimento a um índice inferior ao registrado em anos anteriores. Deste montante 

somente 58,7% do coletado teve uma destinação correta. Sem contar que nesse 

número não estão contabilizados / disponíveis os resíduos industriais. 

Pensando em diminuir essa quantidade de rejeitos, possibilitando o tratamento 

e reaproveitamento desses resíduos, até mesmo por outras empresas, reduzindo 

custos com descarte e/ou tratamento, gerando recursos, oportunidades para outras 

empresas é que este projeto vem propor o desenvolvimento de uma ferramenta capaz 

de ajudar empresas, agentes públicos e sociais, em busca de soluções sustentáveis, 
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a trocarem informações sobre suas boas práticas, fornecedores, prestadores de 

serviço, o descarte adequado de produtos e/ou resíduos, entre outros.  
 

 O ponto de partida do projeto apresentado foi a área de conhecimento 

do design especializada no projeto de artefatos interativos conhecida como Design de 

interação, referenciadas por Rogers (2013), Kolko (2011), Saffer (2010) entre outros 

profissionais da área por meio dos acrônicos “iD” ou “IxD” (do inglês, Interaction 

Design) ou “Dxi” (do português, Design de interação) e assim, por meio dessas 

técnicas, foi possível criar uma base de dados onde empresas e agências públicas 

municipais possam pesquisar prestadores de serviços, fornecedores, produtos, além 

de conhecer melhor os resíduos gerados pelo mercado ou municípios e, assim, gerar 

novas formas de monetização e ainda sim gerar sustentabilidade. Para tanto: 

 

• Identificou-se as demandas e as dificuldades causadas pela geração de 

resíduos, descarte e seu custo no local a ser estudado; 

• Verificou-se a existência de ferramentas desse seguimento no mercado; 

• Inventariou-se os principais recursos e pontos de melhoria nos processos já 

existentes dentro das empresas e municípios no descarte do resíduo que a 

ferramenta precisaria contemplar; 

• Sugeriu-se o reaproveitamento dos resíduos, quando cabível, por parte de 

outra empresa através da oferta e procura e com isso criar novas oportunidades 

de negócio. 

 

Segue uma ilustração (Figura 01) resumindo de que forma a ferramenta pode 

ajudar no processo de descarte de um resíduo onde a empresa portadora do mesmo, 

na maioria dos casos, necessita pagar um terceiro para realizar esse descarte, e assim 

esse terceiro em posse do mesmo, acaba o negociando com outra empresa que irá 

utilizar esse resíduo como insumo, por exemplo. Dessa forma o RECICLE.club pode 

atuar diretamente com a redução de custo das empresas juntamente com a 

sustentabilidade, além de fornecer outros tipos de recursos descritos posteriormente. 
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                      Figura 1 – Recursos e aplicabilidade da ferramenta 

 
                     Fonte:  do Autor, 2017 

 

1. Revisão de Literatura 
 

2.1.  O contexto e a realidade investigada 

2.1.1. Breve história do design de interação 
 

A importância de se compreender como os usuários agem e reagem a 

situações e como se comunicam e interagem com produtos e serviços acarretou o 

envolvimento de diferentes profissionais como psicólogos, sociólogos, designers 
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gráficos, artistas, animadores, fotógrafos, especialistas de cinema, designers de 

produtos entre outros envolvidos com o design de interação. 

 Considera-se o design de interação como ferramenta fundamental para todas 

as disciplinas, campos e abordagens que se preocupam com o pesquisar e projetar 

sistemas baseados em computador para pessoas. O campo interdisciplinar mais 

conhecido é a interação homem-computador (IHC). 

 Em resposta a uma crescente preocupação com a necessidade de se fornecer 

suporte a múltiplos indivíduos que estejam trabalhando juntos e utilizando sistemas 

de computador surgiu, então, o campo interdisciplinar de trabalho cooperativo 

suportado por computador (Computer Suported Cooperative Work - CSCW) (Rogers, 

2013 apud Grief, 1988). (Figura 02) 

 Outros campos relacionados ao design de interação incluem fatores humanos, 

ergonomia cognitiva e engenharia cognitiva (Figura 02) – todos preocupados com 

projetar sistemas que vão ao encontro dos objetivos dos usuários, ainda que cada um 

com o seu foco e a sua metodologia própria. 
                      Figura 2 - Campos interdisciplinares. 

 
                     Fonte:  PREECE, 2005, p.29 
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Reunir tantos profissionais com formações e treinamentos diferentes significa 

muito mais ideias sendo geradas, novos métodos sendo desenvolvidos e designs mais 

criativos e originais sendo produzidos. 

 

2.2. Design de Interação 
 
 

Sharp; Rogers; Preece (2013) demonstraram como preocupação central do 

design de interação o desenvolvimento de produtos interativos que sejam utilizáveis, 

o que genericamente significa produtos fáceis de aprender, eficazes no uso, que 

proporcionem ao usuário uma experiência agradável.  

É por meio da identificação de pontos fracos e fortes específicos de sistemas 

interativos diferentes que é possível compreender o que quer dizer algo ser usável ou 

não. Assim o design de interação consiste em trazer a usabilidade para dentro do 

processo do design. Essencialmente, isso significa desenvolver produtos interativos 

que sejam fáceis, agradáveis de utilizar e eficazes. Levando sempre em consideração 

o usuário e onde serão utilizados. 

 Seguindo o raciocínio de Preece (2005), pode-se comparar no Quadro 1 a 

atual interação que os usuários do grupo GPMAI (Grupo de Profissionais de Meio 

Ambiente das Industrias do Vale do Paraíba) tem em relação a ferramenta 

desenvolvida/utilizada e a Lista de e-mail para troca de informações seguindo alguns 

critérios simples. 

 
Quadro 1: Exemplo de um bom e mau design na ferramenta. 

Tipo de interação Modelo existente 
(Maus exemplos) 

Desejável 
(Bons exemplos) 

Acesso a ferramenta É necessário estar com o arquivo 
eletrônico além de ter que possuir 
softwares específicos para ter acesso 
aos dados 

Acesso indiferente do dispositivo 
utilizado e da localização do 
usuário. 

Atualização de 
informações 

Além do problema já citado acima 
relacionado ao acesso, ainda 
teremos a questão de propagar essa 
atualização para os demais usuários 
que provavelmente ocorrerá através 
de e-mail. Ou seja, se a pessoa não 

Atualização rápida independente 
do equipamento utilizado. A 
cada interação que tiver com a 
ferramenta já terá acesso aos 
dados atualizados. 
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acessou seu e-mail não terá acesso 
aos dados atualizados. 

Troca de informação Disponível somente através de e-
mails, em mensagens com os mais 
diversos assuntos. As informações 
não seguem nenhum tipo de 
classificação por se tratar de texto 
simples de e-mail.  

Além das trocas de e-mails é 
possível a criação de fóruns 
específicos por assuntos 
(categorias) 

Busca de informação Como descrito acima, as informações 
são armazenadas em e-mail de 
forma de texto puro não havendo a 
possibilidade de classificação do tipo 
de informação ou a inclusão de 
palavras chaves para relatórios ou 
pesquisas. 

Filtros avançados por assunto, 
categoria, autores entre outros. 

Fonte: do autor, 2017. 

 

Preece (2013) descreveu também, que a questão fundamental para o design 

de interação é como se otimizar as interações do usuário com o sistema, ambiente ou 

produto, de forma que combinem com as atividades que estão sendo compreendidas 

ou recebendo suporte e então, criteriosamente decidir que escolhas fazer, baseando-

se em uma maior compreensão acerca dos usuários. Esse processo envolve os 

seguintes saberes: 

 

• Considerar no que as pessoas são boas ou não; 

• Considerar o que pode auxiliar as pessoas na sua atual maneira de fazer 

as coisas; 

• Pensar no que as pessoas querem e envolve-las no design; 

• Utilizar técnicas baseadas no usuário “testadas e aprovadas” durante o 

processo de design. 

 

Por fim, algumas definições de autores sobre design de interação: 

 

 “Design de produtos interativos que fornecem suporte às atividades cotidianas 

das pessoas, seja no lar ou no trabalho” (Preece, 2004, p.28) 

 

“Conectar pessoas através da utilização de produtos.” Saffer (2010)  
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Kolko (2011) afirmou que Design de Interação é a criação de um diálogo entre 

uma pessoa e um produto, serviço ou sistema. 

 
Em suma, significa criar experiências que melhorem e estendam a maneira 

como as pessoas trabalham, se comunicam e interagem. Rogers (2013 apud 

Winograd, 1997) descreveu design de interação como “o projeto de espaços para 

comunicação e interação humana”.  

 

2.2.1. Processo de design de interação 
 
 

O modelo da Figura 3 ilustra as quatro atividades básicas do design de 

interação. Rogers (2013) as descreveu como sendo aquelas que poderiam: 

 
Figura 3 - Um modelo simples de ciclo de vida de design de interação. 

Fonte: PREECE (2013, p.332) 

 
  

1. Identificar necessidades do usuário em relação a ferramenta a ser 

desenvolvida e estabelecer requisitos; 

2. Desenvolver designers alternativos que preencham esses requisitos; 
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3. Construir versões interativas dos designs, de maneira que possam ser 

comunicados e analisados; 

4. Avaliar o que está sendo construído durante o processo. 

(Autor, 2017)   

 

Segundo Rogers (2013) espera-se que tais atividades se complementem umas 

às outras e que sejam sempre repetidas. 

Avaliar o que foi construído está no centro do design de interação. É preciso 

assegurar que o produto seja usável.  A avaliação é geralmente realizada procurando 

envolver usuários em todo o processo de design. Existem diversas maneiras 

diferentes de atingir esse objetivo. Por exemplo: observando o usuário, conversando 

com eles, entrevistando-os, testando-os, utilizando ferramentas de desempenho, 

modelando sua performance, pedindo que preencham formulários e até mesmo que 

se tornem co-designers. 

Tão importante quanto envolver os usuários na avaliação de um produto é 

entender como as pessoas realizam normalmente as tarefas. 

Uma das principais razões para se ter uma melhor compreensão acerca dos 

usuários se deve ao fato dos usuários diferentes terem necessidades diferentes e 

produtos interativos precisam ser projetados de acordo com tais necessidades. 

Além das quatro atividades básicas de design, existem três caraterísticas-

chave quanto ao processo do design de interação, citadas por Rogers (2013, p. 35): 
 

1. Os usuários devem estar envolvidos no desenvolvimento do projeto. 
2. A usabilidade especifica as metas decorrentes da experiência do        
usuário devem ser identificadas, claramente documentadas e acordadas no 
início do projeto. 
3. A interação em todas as quatro atividades é inevitável. 

 

2.2.2. Metas do Design de interação 
 

Rogers (2013) concluiu que parte das necessidades do usuário, no que diz 

respeito a projetar um sistema interativo que as atenda, consiste em ser claro quanto 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

19 
 

ao objetivo principal. Como projetar um sistema eficiente que permita aos usuários ser 

altamente produtivos em seu trabalho? 

Ainda segundo Rogers (2013), as preocupações principais quanto às metas de 

usabilidade e metas decorrentes da experiência do usuário, diferem no que se refere 

ao modo como são operacionalizadas, isto é, como podem ser atingidas e por que 

meios. As metas de usabilidade estão preocupadas em preencher critérios específicos 

de usabilidade (p. ex.: eficiência), e as metas decorrentes da experiência do usuário, 

como explicar a qualidade da experiência desta (p. ex.: ser esteticamente agradável). 

Metas da Usabilidade são geralmente consideradas para os desenvolvedores 

como o fator que assegura que os produtos são fáceis de usar, eficientes e agradáveis 

-  da perspectiva do usuário. A usabilidade é dividida nas seguintes metas: 

 

• Ser eficaz no uso (eficácia) 

• Ser eficiente no uso (eficiência) 

• Ser segura no uso (segurança) 

• Ser de boa qualidade (utilidade) 

• Ser fácil de aprender (learnability) 

• Ser fácil de lembrar como se usa (memorability)  

 

Para cada meta há um referencial conceitual e uma descrição detalhada, 

seguida de uma importante questão relacionada.  

 

Eficácia é uma meta bastante geral e se refere a quanto um sistema é bom em 

fazer o que se espera dele. 

Pergunta: O sistema é capaz de permitir que as pessoas aprendam bem, 

realizem seu trabalho de forma eficiente, acessem as informações de que necessitam, 

comprem os produtos que desejam, etc.? 

 

Eficiência implica em proteger o usuário de condições perigosas e situações 

indesejáveis. 
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Pergunta: Uma vez que os usuários tiverem aprendido como utilizar um sistema 

para realizar suas tarefas, conseguirão eles manter um alto nível de produtividade? 

 

Segurança implica em proteger o usuário de condições perigosas e situações 

indesejáveis. 

Exemplo: Não colocar o comando sair (quit) ou remover (delete) próximo ao 

comando salvar (save), em um menu e fornecer aos usuários várias formas de 

recuperação ou retorno, no caso de cometerem erros. 

Pergunta: O sistema previne os usuários de cometer erros graves e – se 

mesmo assim o fizerem – permite que esses erros sejam recuperados facilmente? 

 

Utilidade refere-se à medida na qual o sistema propicia o tipo certo de 

funcionalidade, de maneira que os usuários possam realizar aquilo de que precisam 

ou que desejam. 

Pergunta: O sistema fornece um conjunto apropriado de funções que permita 

aos usuários realizar todas as suas tarefas da maneira que desejam? 

 

 Capacidade de aprendizagem (learnability) refere-se a quão fácil é aprender 

a usar o sistema. 

 Pergunta: Quão fácil é e que tempo se leva para (i) iniciar o uso das tarefas 

fundamentais de um sistema e (ii) aprender o conjunto de operações necessárias para 

realizar um conjunto mais amplo de tarefa? 

 

Capacidade de memorização (memorability) refere-se à facilidade de 

lembrar como utilizar um sistema, depois de já se ter aprendido como fazê-lo – algo 

especialmente importante para sistemas interativos que não são utilizados com muita 

frequência. 

Pergunta: Que tipos de suporte de interface foram fornecidos com o objetivo de 

auxiliar os usuários a lembrar como realizar tarefas, especialmente para sistemas e 

operações que não são utilizados com muita frequência. 
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Um critério para avalizar se um sistema é fácil de entender consiste em aplicar 

a “regra dos dez minutos” (Nelson, 1980). Segundo esse critério, os usuários 

inexperientes deverão conseguir utilizar um sistema em menos de dez minutos; do 

contrário, esse sistema apresenta falhas. Como apontado por Rubinstein e Hersh 

(1984): 

 
Exemplo de critérios de usabilidade comumente utilizados são os seguintes: 
tempo para completar uma tarefa (eficiência), tempo para aprender uma 
tarefa (learnability) e o número de erros cometidos quando se realiza uma 
tarefa num dado tempo (memorability). (Rogers, 2013, p. 37) 

 

 

2.2.3.  Metas decorrentes da experiência do usuário 
 

 De acordo com Preece (2005), a emergência de tecnologias (p. ex.: realidade 

virtual, web, computação móvel) inseridas em uma diversidade de áreas de aplicação 

(p. ex.: entretenimento, educação, residências, áreas públicas) trouxe à tona um 

conjunto muito maior de interesses. Além de enfocar, principalmente, a melhoria da 

eficiência e da produtividade no trabalho, o design de interação está cada vez mais 

preocupado com a criação de sistemas que sejam: 

 

• Satisfatório 

• Agradáveis 

• Divertidos 

• Interessantes 

• Úteis 

• Motivadores 

• Esteticamente apreciáveis 

• Incentivadores de criatividade 

• Compensadores 

• Emocionalmente adequados 
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 Preece (2005) dissertou que as metas de usabilidade são fundamentais para o 

design de interação e são operacionalizadas por meio de critérios diferentes. Na 

Figura 4 o círculo externo mostra as metas decorrentes da experiência do usuário, as 

quais são menos claramente definidas. 

 
Figura 4 - Metas de usabilidade e metas decorrentes da experiência do usuário.   

 
Fonte: PREECE, (2005, p. 41) 

 
Uma outra maneira de conceituar a usabilidade se dá em termos de princípios 

de design. Os mais conhecidos referem-se a como determinar o que os usuários 

devem ver e fazer quando realizam tarefas utilizando um produto interativo. 

Apresenta-se os descritores conceituais de Dom Normam (1988) em seu best-seller 

The design of everyday things: 

 

Visibilidade: Quanto mais claras e disponíveis forem as funções, mais os 

usuários saberão como proceder. Norman (1988) descreve os controles de um carro 

a fim de enfatizar esses pontos. A relação entre a maneira como os controles são 
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dispostos no carro e o que eles realizam facilita na hora de encontrar com mais rapidez 

o controle apropriado para as tarefas. 

 

Feedback: está relacionado a ideia de visibilidade. Refere-se ao retorno da 

ação tomada pelo usuário permitindo-o continuar com a atividade.  

 Existem diversos tipos de feedback disponíveis para o design de interação 

como áudio, tátil, verbal, visual e combinações entre eles. A utilização desses recursos 

pode proporcionar a visibilidade necessária para interação com o usuário. 

 

Restrições: este conceito refere-se a forma com que se pode restringir ou 

delimitar a ação do usuário em determinado momento. Um exemplo disso seria deixar 

opções de menu ou botões com cores mais claras representando que o mesmo está 

desativado. 

Norman (1999) classificou as restrições em três categorias:   

Física: Restringe o movimento das coisas; 

Lógica:  São as que dependem do entendimento do usuário de como o mundo 

funciona. Depende do senso comum dos indivíduos a respeito das ações e de suas 

consequências;  

Cultural: Essas restrições acontecem no âmbito das convenções aprendidas -  

como o uso de vermelho para alertas, de certos tipos de sinais de áudio para perigo e 

de uma carinha sorridente para representar alegria. 

 

Duas convenções de interfaces universalmente aceitas são o uso de janelas 

para a apresentação de informações e o uso de ícones para representar operações e 

documentos. 

 

Mapeamento refere-se à relação entre os controles e os seus efeitos no 

mundo. Um ótimo exemplo de mapeamento entre controle e efeito são as setas 

utilizadas para representar o movimento para cima ou para baixo do cursor em um 

teclado de computador. 
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Consistência é quando se projeta interfaces que tenham operações 

semelhantes e utilizam opções semelhantes para realizar tarefas semelhantes. 

Uma solução de design muito mais eficaz é a criação de categorias de 

comandos que podem ser mapeados em subconjuntos de operações. 

  

Affordance é um termo utilizado para se referir a uma propriedade de um 

objeto afim de permitir que as pessoas entendam sua utilização. Por exemplo um 

botão do mouse convida-nos a pressiona-lo (o que acaba ativando o clique), pela 

forma como está fisicamente posicionado em sua concha de plástico. Simplificando, 

affordance significa “dar uma pista” (Norman, 1988). Quando a affordance de um 

objeto físico é perceptualmente obvia, é fácil saber como interagir com ele. 

Norman (1988) salienta que há dois tipos de affordance: 

Affordance reais: Como o de segurar, que são perceptualmente óbvias e não 

precisam ser aprendidas. 

Affordance percebidas: fundamentalmente são convenções aprendidas e 

melhores representadas através das interfaces gráficas como, por exemplo, a 

ilustração de um texto dentro de um retângulo na tela que acaba ilustrando um botão. 

2.3.  Heurística e princípio de usabilidade. 
 

Rogers (2013), também descreveu que os princípios do design, quando usados 

na prática, no momento, são chamados de heurística. Esse termo enfatiza que algo 

deve ser feito com esses princípios, quando aplicados a um dado problema. Em 

particular, precisam ser interpretados no contexto do design, utilizando-se 

experiências já realizadas sobre, por exemplo, como projetar feedback e sobre o que 

significa algo ser consistente. 

Os princípios da usabilidade são utilizados sobretudo como base para a 

avaliação de protótipos e sistemas existentes. Também são chamados de heurística 

quando utilizados como parte de uma avaliação. 

Já os dez princípios fundamentais de usabilidade, desenvolvidos por Nielsen 

(2001 et.al.) são: 
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a. Visibilidade do status do sistema -  O sistema mantém os usuários 

sempre informados sobre o que está acontecendo, fornecendo um feedback 

adequado, dentro de um tempo razoável. 

b. Compatibilidade do sistema com o mundo real – o sistema fala a 

linguagem do usuário utilizando palavras, frases e conceitos familiares a 

ele, em vez de termos orientados ao sistema. 

c. Controle do usuário e liberdade – fornece maneiras de permitir que os 

usuários saiam facilmente dos lugares inesperados em que se encontram, 

utilizando “saídas de emergência” claramente identificadas. 

d. Consistência e padrões – evita fazer com que os usuários tenham que 

pensar se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma 

coisa. 

e. Ajuda aos usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros 

– utiliza linguagem simples para descrever a natureza do problema e sugere 

uma maneira de resolve-lo. 

f. Prevenções de erros – onde possível, impede a ocorrência de erros. 

g. Reconhecimento em vez de memorização – tornar objetos, ações e 

opções visíveis. 

h. Flexibilidade e eficiência de uso – fornece aceleradores invisíveis aos 

usuários inexperientes, os quais, no entanto, permitem aos mais 

experientes realizar tarefas com mais rapidez. 

i. Estética e design minimalista – evita o uso de informações irrelevantes 

ou raramente necessárias. 

j.  Ajuda e documentação – fornece informações que podem ser facilmente 

encontradas e ajuda mediante uma série de passos concretos que podem 

ser facilmente seguidos. 

 

Rogers (2013), analisou que um dos problemas de se aplicar mais de um dos 

princípios do design no “design de interação” é a possibilidade de surgirem 

desequilíbrios entre eles. Por exemplo, quanto mais você restringe os elementos de 

uma interface, menos visível se torna a informação. Por exemplo, percebe-se que 
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quanto mais uma interface for projetada para ter affordance, por meio de semelhanças 

com os objetos do mundo real, mais abarrotada e difícil de utilizar ela será. 

Consistência é um outro princípio do design cuja aplicação pode ser problemática. 

Como foi visto anteriormente, tentar projetar uma interface que seja consistente com 

uma coisa pode torná-la inconsistente com outra.  

Grudin (1989), ilustrou o dilema da consistência fazendo uma analogia com o 

lugar onde são guardadas as facas em uma casa. Elas apresentam uma variedade de 

formas – faca para manteiga, para carne, de mesa, para peixe. Um local fácil de 

colocá-las e consequentemente de encontrá-las é na gaveta abaixo da pia. Isso torna 

fácil para todos localizá-las e segue uma regra consistente. E quanto às facas que não 

cabem ou que são muito afiadas para ser guardadas na gaveta, como as para carne 

ou a faca do pão? Elas são colocadas em um porta-facas de madeira e os canivetes 

(ficam no bolso ou na mochila)? Rapidamente a regra da consistência começa a falhar.  
 

2.4.  Design Thinking 
 

Diferentemente das metodologias especializadas no processo de Engenharia 

de Software como RUP (Rational Unified Process), XP (Xtreme Programming), etc., a 

metodologia Design Thinking surge com a finalidade de auxiliar este processo, sem 

especificidade de área de aplicação, e que não tem, intencionalmente, direcionamento 

algum para o desenvolvimento de software (VIANNA et.al,  2012).  
 

De acordo com Loockwood (2006), Design Thinking é: 

 
 “Essencialmente um processo de inovação centrado no ser humano que 
enfatiza observação, colaboração, rápido aprendizado, visualização de ideias, 
construção rápida de protótipos de conceitos e análise de negócios dos 
concorrentes, para influenciar a inovação e a estratégia de negócio”.  

 
As fases do Design Thinking, como mostra a Figura 5, apesar de apresentarem-

se de forma linear, são aplicadas em ciclos de iteração não lineares e versáteis 

(Vianna 2012). Isso por que suas fases podem ser ajustadas durante o processo de 

execução, mediante as necessidades do projeto, bem como ao contexto do problema 

e, assim, suas etapas podem ocorrer de maneira independente, deste modo não é 
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necessário esperar o término de uma fase para se iniciar outra. A seguir, são 

apresentadas de maneira sucinta as principais fases que compreendem o ciclo de 

aplicação de Design Thinking:  

 
Figura 5. Esquema representativo das etapas do processo de Design Thinking  

 
Fonte: (Vianna et. al, 2012).  

 

Imersão: Consiste no entendimento do problema sob diferentes perspectivas e 

pontos de vista, coleta de dados, análise e síntese dos dados coletados. A Imersão 

pode ser dividida em duas etapas: Preliminar e em Profundidade. A primeira tem como 

objetivo o reenquadramento e o entendimento inicial do problema, enquanto a 

segunda destina-se à identificação de necessidades e oportunidades que irão nortear 

a geração de soluções na fase seguinte do projeto, a de Ideação (VIANNA, 2012). 

 

Ideação: A fase de ideação geralmente se inicia com a equipe de projeto 

realizando Brainstormings (uma das técnicas de geração de ideias mais conhecidas) 

ao redor do tema a ser explorado e com base nas ferramentas. Em seguida, monta-

se uma ou mais sessões de cocriação com usuários ou equipe da empresa 

contratante, dependendo da necessidade do projeto. As ideias geradas ao longo 

desse processo são capturadas em Cardápios de Ideias que são constantemente 
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validadas em reuniões (VIANNA et.al 2012). 

 

Prototipação: Nada mais são que simulações que antecipam problemas, 

testam hipóteses e exemplificam ideias de modo a trazê-las à realidade para abrir 

discussões (VIANNA et. al, 2012). 
 
 

3.  Resíduos Sólidos  
 

De acordo com o Dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, "lixo é tudo aquilo 

que não se quer mais e se joga fora; coisas inúteis, velhas e sem valor." 

 A Norma Brasileira (NBR) nº 10.004/2004 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), define resíduos sólidos como: “[...] resíduos nos estados sólido e 

semissólido, que resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição”. 

Conforme esta norma, os resíduos sólidos podem ser classificados como segue 

no Quadro 2 (VIANNA, 2012). 

 
Quadro 2:  Tabela de classificação dos resíduos sólidos. 

CLASSE I OU 
PERIGOSOS 
 

São aqueles que, em função de suas características intrínsecas de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, 
apresentam riscos à saúde pública através do aumento da mortalidade ou 
da morbidade, ou ainda provocam efeitos adversos ao meio ambiente 
quando manuseados ou dispostos de forma inadequada. 

CLASSE II OU 
NÃO-
INERTES 

São os resíduos que podem apresentar características de 
combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, com possibilidade 
de acarretar riscos à saúde ou ao meio ambiente, não se enquadrando 
nas classificações de resíduos Classe I – Perigosos – ou Classe III – 
Inertes. 

CLASSE III 
OU 
INERTES 

São aqueles que, por suas características intrínsecas, não oferecem 
riscos a saúde e ao meio ambiente, e que, quando amostrados de forma 
representativa, segundo a norma NBR 10.007, e submetidos a um contato 
estático ou dinâmico com água destilada ou deionizada, a temperatura 
ambiente, conforme teste de solubilização segundo a norma NBR 10.006, 
não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 
superiores aos padrões de potabilidade da água, conforme listagem n. 8 
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(Anexo H da NBR 10.004), excetuando-se os padr.es de aspecto, cor, 
turbidez e sabor. 

Fonte: Monteiro, 2004, p. 26. 

 
Pensando no problema do descarte de resíduos sólidos foi que o Ministério do 

Meio Ambiente associado ao Governo Federal, Estaduais e Municipais, com a 

iniciativa privada, organizações não governamentais e com a participação da 

sociedade civil, criaram A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei nº 

12.305/10) que define rejeito como todo aquele resíduo sólido que, esgotadas as 

possibilidades de tratamento e recuperação, deve ser destinado para aterros 

sanitários. Diante dessa lei todas empresas precisam seguir algumas normas para o 

descarte de seus resíduos (Monteiro, 2001). 
 

Para dar suporte ao gerenciamento desses resíduos o Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal – IBAM – sob o patrocínio da Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Urbano da Presidência da República – criou e disponibilizou 

gratuitamente o “Manual Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos” que traz 

instruções de como promover a sustentabilidade econômica das operações, preservar 

o meio ambiente, preservar a qualidade de vida da população,  contribuir para a 

solução dos aspectos sociais envolvidos com a questão, além de discutir temas 

importantes como: 

 
• Acondicionamento: “Acondicionar os resíduos sólidos domiciliares 
significa prepará-los para a coleta de forma sanitariamente adequada, como 
ainda compatível com o tipo e a quantidade de resíduos.” (MONTEIRO, 2001 
pag. 45) 
• Coletas e Transporte de Resíduos Sólidos: “Coletar o lixo significa 
recolher o lixo acondicionado por quem o produz para encaminhá-lo, 
mediante transporte adequado, a uma possível estação de transferência, a 
um eventual tratamento e à disposição final.” (MONTEIRO, 2001 pag. 61) 

 

Dentre os vários conceitos introduzidos em nossa legislação ambiental pela 

Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS está a responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos, a logística reversa e o acordo setorial. 

De acordo com o site do Ministério do Meio Ambiente – SINIR (Sistema 

Nacional de Informações sobre a gestão dos Resíduos Sólidos) a logística reversa é: 
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“Um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por 
um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta 
e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada". 

 
 

A Lei nº 12.305/2010 dedicou especial atenção à logística reversa e definiu três 

diferentes instrumentos que poderão ser usados para a sua implantação: 

regulamento, acordo setorial e termo de compromisso. 

  

• O acordo setorial é um "ato de natureza contratual firmado entre o poder 

público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, 

tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos". 

 

• O Decreto Nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamentou a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, ratificou a relevância dada à 

logística reversa e criou o Comitê Orientador para a Implantação de 

Sistemas de Logística Reversa - COMITÊ ORIENTADOR.  

 

• Por permitir grande participação social, o Acordo Setorial tem sido 

escolhido pelo Comitê Orientador, desde sua instalação em 17/02/2011, 

como o instrumento preferencial para a implantação da logística reversa. 

 
Uma informação que resulta importante para esse trabalho é a quantidade de 

resíduos sólidos gerados pelas indústrias. No entanto, os dados são inexistentes ou 

desatualizados. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) em 1983 

iniciou um programa específico para controle da poluição por resíduos industriais, 

sendo selecionado, na ocasião, o Pólo Petroquímico de Cubatão, obtendo-se um 

diagnóstico de 23 indústrias localizadas na região. Logo após, em 1986, o programa 

estendeu-se às regiões do Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas e Grande São 

Paulo.  
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Em 1988, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA aprovou a 

Resolução 006/88, que instituiu o Inventário de Fontes Poluidoras no Estado de São 

Paulo, tendo o primeiro sido realizado em 1988, com o cadastramento de 1.923 

indústrias (CETESB, 2017). 

Como se observou, o levantamento desse quantitativo, e quem sabe o qualitativo, 

abre precedentes para outros estudos para que assim, chegar a uma informação mais 

atualizada. 

4. Sustentabilidade  
 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado pela Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente, em abril de 1987, na Assembleia Geral das Nações 

Unidas (ONU, 1988). O principal produto gerado por essa Comissão foi o “Relatório 

Brundtland”, intitulado como “Nosso Futuro Comum”. Nesse documento o 

desenvolvimento sustentável é conhecido como: 

 
"Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que 
satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 
necessidades". Relatório Brundtland, 1987, ONU 
(Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento) 
 

 
 A Comissão Brundtland (CMMAD, 1988) afirmou que para haver a 

sustentabilidade ambiental é preciso não pôr em risco os elementos naturais que 

sustentam a integridade global do ecossistema: a qualidade do ar, dos solos, das 

águas e dos seres vivos. Encontrar novas tecnologias para reduzir a pressão sobre o 

meio ambiente, que minimizem o esgotamento e propiciem substitutos para esses 

recursos.  

No Brasil, posteriormente, em março de 1997, criou-se o Conselho Empresarial 

Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), uma associação civil sem 

fins lucrativos que promove o desenvolvimento sustentável por meio da articulação 
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junto aos governos e a sociedade civil, além de divulgar os conceitos e práticas mais 

atuais do tema.  

Hoje reúne cerca de 60 dos maiores grupos empresariais do país, com 

faturamento de cerca de 40% do PIB e responsáveis por mais de 1 milhão de 

empregos diretos. 

Representante no Brasil da rede do World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), que conta com quase 60 conselhos nacionais e regionais em 

36 países e de 22 setores industriais, além de 200 grupos empresariais que atuam em 

todos os continentes. Mais informações podem ser obtidas em: www.cebds.org. 

 

5. Diagnóstico da situação-problema e/ou oportunidade  
 

 A Lei número 12.305/2010 (Brasil, 2010) instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) no Brasil, inaugurando um importante marco regulatório 

ambiental e estabelecendo princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e 

ações a serem adotados no país, visando à gestão integrada e ao gerenciamento 

ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Esta foi regulamentada pelo Decreto 

no 7.405/2010, também conhecido como Pró-Catador.  

  

 Os resíduos sólidos constituem um problema ambiental em qualquer sociedade 

que não esteja adequadamente atenta para as consequências de sua acumulação e 

que não adote medidas corretas de coleta, de transporte, de reciclagem e de 

destinação final adequada. 

  

 A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

considera que os resíduos sólidos têm destinação final inadequada quando são: 

a) lançados em lixões; 

b) queimados a céu aberto; 

c) dispostos em aterros controlados; 

 

Na destinação final adequada tem-se: 
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a) reutilização; 

b) reciclagem; 

c) compostagem; 

d) recuperação; 

e) aproveitamento energético; 

f) disposição dos rejeitos em aterros sanitários. 

 

 Segundo dados da ABRELPE (2015) registrou-se um aumento no volume de 

resíduos enviados para destinação inadequada, com quase 30 milhões de toneladas 

de resíduos dispostas em lixões ou aterros controlados, que não possuem o conjunto 

de sistemas e medidas necessários para proteção do meio ambiente contra danos e 

degradações. 
 

 Contudo além do cenário pesquisado ainda pode-se apontar outros problemas 

como:  

 

• Destinação dos resíduos das industrias; 

• O desconhecimento da legislação brasileira para o descarte dos produtos; 

• Localização de empresas e profissionais relacionados a área; 

• Custo de descarte; 

 

Oportunidade: 

• Trazer de encontro empresas interessadas no resíduo de outra empresa. (Ex. 

Lorena no descarte de lâmpadas, Figura 1) 

• Reduzir despesas com descarte de resíduos ou negociação do mesmo 

• Redução de custos com aterros 

• Encontro de profissionais, transportadores, aterros e/ou empresas de descarte 

• Compartilhar ideias e sugestões de negócios para reaproveitamento dos 

resíduos 
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6. Material e Método 

6.1. Plano de Desenvolvimento do projeto 
 

 As etapas abaixo fazem um breve relato de todo processo percorrido para que 

esse trabalho pudesse ser concluído. 

 

1) Incialmente foi realizado uma breve investigação de como funcionava o 

descarte dos resíduos sólidos das industrias com alguns profissionais da área. 

E por intervenção de um colega de trabalho se estabeleceu contato com o 

colaborador de uma empresa da região que ocupava um cargo de supervisão 

exatamente na área de interesse. 

 

2) Após realizar alguns contatos com o mesmo, foi possível agendar uma visita 

onde foi passado uma breve descrição dos procedimentos adotados pela 

empresa. Posteriormente foram disponibilizadas as informações sobre um 

grupo GPMAI – Grupo de Profissionais do Meio Ambiente do qual fazia parte e 

que continha reuniões mensais para discutirem coisas sobre o assunto. 

Questionado sobre a possível participação do autor deste trabalho em uma 

dessas reuniões, houve indicação do e-mail da coordenadora do grupo, pois 

somente ela poderia autorizar. 

 

3) As tentativas de contato, por diversas vezes com a coordenadora, não tiveram 

sucesso, mesmo com intervenção do secretário de meio ambiente de Lorena, 

SP. Após semanas insistindo e explicando do que se tratava, o colaborador 

conseguiu a aprovação para participar da reunião que aconteceria na cidade 

de São José dos Campos, SP em meados de 2016. 

 

4) Já no encontro, houve a conversa pessoalmente com a Coordenadora do 

projeto que autorizou o colaborador a fornecer os detalhes sobre o processo 

(porém sem informações ou dados das empresas) para dar início ao projeto. 

 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

35 
 

5) Após iniciar (levantar e estabelecer os requisitos; desenhar as alternativas; 

prototipar; levar para aprovação do usuário; e repassando algumas vezes pelo 

ciclo) foi liberado a versão teste da ferramenta. 

 

6) Informado a coordenadora chefe do grupo sobre a finalização e apresentação 

da ferramenta, a mesma se demostrou bastante receptiva e autorizou a 

liberação de mais informações. Assim se estabeleceu mais um ciclo de ajustes 

até a versão teste final. 

 

7) Com isso foi solicitado a apresentação e demonstração da ferramenta para os 

demais coordenadores e integrantes do grupo programada para o dia 29 de 

novembro de 2017.  

 

8) Devido o prazo de entrega deste trabalho para defesa não foi possível anexar 

o feedback do usuário. Deste modo, o mesmo será anexado posteriormente na 

próxima revisão na defesa como errata e incorporado na versão final de 

publicação. 

 

Agora, documentalmente falando, a ferramenta contemplou um levantamento 

teórico com base em pesquisa bibliográfica, a fim de identificar as técnicas do Design 

de Interação. Além de investigar metodologias de DI para o desenvolvimento de um 

novo produto e utilizar do Desing Thinking para representar as etapas do processo de 

desenvolvimento.  

Com o propósito de compreender as necessidades das empresas e municípios, 

serão realizados levantamentos com um grupo específico da região conhecido como 

Grupo de Profissionais de Meio Ambiente das Industrias do Vale do Paraíba (GPMAI).  

Este grupo é uma associação civil de direito privado de caráter ambientalista, 

sem fins lucrativos, sem vinculação político-partidária, ideológica, comercial ou com 

denominação religiosa, fundada em 30 de outubro de 1996 com duração 

indeterminada, e sede na cidade de São José dos Campos – SP tendo por finalidade 

e objetivos principais descrito por Morgado (2005) os itens abaixo:  
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• Realizar reuniões mensais, sediadas por diferentes indústrias da região, 

visando congregar profissionais atuando na área de gestão/controle ambiental 

nas indústrias do Vale do Paraíba - Estado de S. Paulo, visando o intercâmbio 

técnico e colaboração mútua na execução de suas atividades de trabalho; 

• Promover a troca de experiências e estudos-de-caso na área de gestão 

ambiental e tratamento de efluentes; 

• Reciclagem, reuso, minimização de resíduos, redução do consumo de energia, 

matérias-primas e água, educação ambiental e preservação/recomposição de 

áreas verdes e recursos hídricos; 

• Buscar expressar o pensamento deste segmento profissional junto a órgãos 

colegiados consultivos e deliberativos como Conselhos Municipais de Meio 

Ambiente, Comitês de Bacia Hidrográfica e outros, via indicação de 

representação própria, ou ocupando vaga por designação de outras entidades; 

• Discutir a legislação e normalização ambiental vigente, visando o seu efetivo 

entendimento/cumprimento, propondo modificações para seu 

aperfeiçoamento, quando cabível. Estudar as novas legislações e normas que 

afeta à indústria, ainda na fase de projeto, para colaborar na sua elaboração, 

através de moções aos parlamentares e órgãos normatizadores; 

• Colaborar com órgãos públicos na prevenção da poluição e preparação para o 

atendimento a   emergências ambientais; 

• Servir de fórum para divulgação e fomento de novas tecnologias para a 

produção mais limpa; 

• Colaborar com a administração pública, comunidade e sociedade civil para o 

desenvolvimento sustentável e preservação da Natureza; 

• Organizar seminários e eventos públicos sobre questões ambientais relevantes 

para o universo da indústria. 

• Fomentar a criação e intercâmbio em entidades congêres. 

 

 Após o levantamento teórico, a coleta de dados, a identificação do perfil e 

necessidades dos usuários seguiu-se para a etapa de análise dos resultados, e em 
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seguida para o desenvolvimento do produto, que segue o processo ilustrado na Figura 

2. 

 Esse modelo incorpora as quatro atividades do design de interação e os três 

princípios de design centrado no usuário descrito anteriormente. 

 Contudo, segundo Rogers, Sharp, Preece (2013) o modelo não pretende ser 

prescritivo, ou seja, não será sugerido que essa é a forma como todos os produtos 

interativos são ou deveriam ser desenvolvidos. 

 O modelo de estudo (Figura 6) será seguido até a concepção de uma 

ferramenta que satisfaça as necessidades do público alvo. Este será testado e 

analisado para averiguar o sucesso ou não do trabalho passando pela prototipação 

até seu desenvolvimento. 
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Figura 6 – Modelo de estudo. 

 
Fonte: do autor, 2017. 

 

7. Análise e proposta de intervenção/recomendação 
 
 Para tal análise, foi utilizado ferramentas da Engenharia de Software que 

permitiram criar um roteiro: 

• Como funciona? 

• Descrição sobre a atual solução utilizada; 

• O que é / Já foi feito? 

• Como é? 

• Está certo? Errado? (Avaliação do usuário) 

 

Pesquisa

•Investigação do Usuário (GPMAI)
•Investigação sobre a solução atual
•O que existe?
•O que é ?
•Já foi feito?
•Como é?
•Está certo / errado?

Projeto

•Descrição de funcionalidades
•Fluxo de navegação
•Mapa do site
•Wireframes
•Cronograma

Desenvolvime
nto

•Prototipação
•Teste
•Produção
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O GPMAI realiza reuniões mensais durante o período da manhã (dezembro: 

confraternização e janeiro: recesso)  

 

• 205 reuniões realizadas até junho de 2016. 

• Sempre em indústrias integrantes do grupo. 

• Frequência usual: Aproximadamente 40 a 50 participantes. 

• Reuniões incluem visita às instalações fabris, ETE e Central de Resíduos. 

• A indústria anfitriã faz apresentação do SGA e iniciativas ambientais. 

  
Identificação do perfil e necessidades: Foram realizadas inicialmente duas 

visitas técnicas iniciais a uma das empresas do grupo situada no município de 

Guaratinguetá / SP onde o colaborador, coordenador técnico responsável pelo 

qualidade e meio ambiente da empresa apresentou o funcionamento do grupo e as 

ferramentas utilizadas descritas mais abaixo. Entretendo devido regimento interno 

essa ferramenta não pode ser disponibilizada para inclusão no trabalho. 

 

Ferramentas:  

  

o Planilha de Excel com várias abas com informações diversas onde 

podemos destacar, catalogo de fornecedores, prestadores de serviços, 

legislações, produtos e suas classificações entre outros. 

 

o Grupo de e-mail fechado do Yahoo Groups onde as empresas inscritas 

recebem e compartilham informações para os outros integrantes do 

grupo. 

 

 Problemas identificados: A planilha é atualizada de forma manual e depende 

da disponibilidade de uma pessoa para coletar as informações fornecidas por outros 

usuários e compartilhar novamente a planilha com o grupo. Outro problema é o grupo 

de e-mail, a dependência do usuário ter que acessar sua conta ou grupo para adquirir 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

40 
 

novas informações que na maioria das vezes não tem uma classificação ou uma base 

de conhecimento para futuras consultas. 

 

 Por esses apontamentos o usuário identificou uma real necessidade de 

melhoria no processo. 

 

 Além do grupo GPMAI, foram propostos novos recurso, entre eles destaca-se 

o compartilhamento dos resíduos a serem descartados com potencial para se 

tornarem insumos para outras empresas. 
 

7.1.  Descrição de funcionalidades 
 

• Catálogo de resíduos e sua classificação; 

• Categoria de Resíduos (Vidro, Borracha, Orgânico, Resíduos de equipamento 

elétrico e eletrônicos (REEE), Químicos, Papel, Madeira, Tecido, Plástico, 

Metais, Resíduo de Construção Civil (RCC), Sucata) 

• Busca de resíduos (categoria e região); 

• Cadastro de prestadores de serviço e transportadoras 

• Busca de prestadores de serviço e transportadoras 

• Cadastro do perfil da empresa/município; 

• Busca do perfil da empresa/município; 

• Anuncio/oferta de resíduos; 

• Solicitação de resíduos; 

• Blog sobre legislação e dicas; 

7.2.  Fluxo de navegação  
 

Após terem sido observadas as necessidades do usuário de um ponto de vista 

mais abstrato, prossegue-se para o plano estrutural, onde se inicia a sua objetivação 

através da delineação de um fluxograma de navegação. 
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Figura 7 - Fluxo de Navegação.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: do autor, 2017. 
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8. Resultados 
 

8.1. Wireframes 
 
 

 
Protótipo da interface utilizado wireframes como sugestão a estrutura de 

ferramenta juntamente com o relacionamento entre suas páginas. 

 
Figura 8 - Pagina principal 
 

 
Fonte: do autor, 2017. 
 

A Página Principal (Figura 8) é aberta ao público geral, com destaque para o 

campo “Qual seu resíduo” onde o usuário poderá realizar uma pesquisar baseado no 

tipo de resíduo, e como retorno obter informações sobre empresas geradores e 

interessadas no mesmo. Mais abaixo alguns parceiros do projeto e notícias 

relacionadas a sustentabilidade e legislação. 
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Figura 9 – Página explicativa sobre o que é a plataforma. 

 
Fonte: do autor, 2017. 

A Figura 9 mostra a Página explicativa sobre o que é a plataforma, já ilustrada 

e explicada anteriormente na Figura 1, com uma área reservada para anúncios 

(Banner) de patrocinadores e/ou prestadores de serviços. 
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Figura 10 – Página explicativa de como funciona a ferramenta.

 

Fonte: do autor, 2017. 
 

Na Figura 10 foi apresentada a Página explicativa de como funciona a 

ferramenta, descrição de alguns casos de sucesso e possibilidade de registro de novo 

usuário para plataforma, também ilustrada e explicada anteriormente na Figura 1. 
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Figura 11 – Página explicativa para quem quer se tornar um anunciante/parceiro  

 
Fonte: do autor, 2017. 
 

Na Figura 11 foi apresentada a Página explicativa de como se tornar um 

parceiro e divulgar sua marca nas áreas de anuncio (Banner) distribuídos pelas 

páginas e possibilidade de registro de novo usuário para plataforma. 
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Figura 12 – Página com informações para contato.

 
Fonte: do autor, 2017. 
 

Na Figura 12 foi apresentado uma pagina com diversas possiblidades de 

contato com o administrador da ferramenta como: formulário de contato, pagina em 

redes sociais, telefones e WhatsApp, além de um chat online para esclarecimentos de 

duvidas, reclamações e sugestões. 
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Figura 13 – Consulta aos Resíduos. 

 
Fonte: do autor, 2017. 
 

Na Figura 13 foi apresentada como será exibido o resultado realizado na página 

principal (figura 6). Em destaque a observação informando que o usuário não possuir 

cadastro e/ou não estiver logado não poderá ter acesso às informações da empresa. 
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Figura 14 – Visualização do Perfil da empresa. 

 
Fonte: do autor, 2017. 
 

Na Figura 14 foi apresentada a visualização dos dados da empresa que 

realizou o anuncio. (Visível somente usuário logado, descrito anteriormente na figura 

11). 

Caso o usuário não possua cadastro o mesmo será direcionado a realiza-lo. 
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Figura 15 -  Página de Cadastro. 

 
Fonte: do autor, 2017. 
 
 

Na Figura 15 foi apresentada a pagina de cadastro para empresa que poderá 

utilizar-se do recurso de se cadastrar utilizando sua conta Google ou Facebook. 

Nesta pagina encontra-se também o termo de uso da ferramenta. 
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Figura 16 – Página de Login. 

 
Fonte: do autor, 2017. 

 
Na Figura 16 foi apresentada a página de login para acesso ao Painel de 

Controle onde o usuário poderá gerenciar todas informações e resíduos da empresa 

/ município.  
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Figura 17 – Dados cadastrais da Empresa. 

 
Fonte: do autor, 2017. 

 
Na Figura 17 foi apresentada o Painel de Controle do usuário após estar logado 

na plataforma. A empresa deverá concluir o cadastro fornecendo as demais 

informações. 

Destaque para opção “Exibir meu perfil no site” que permite que o usuário 

escolha se quer ou não divulgar suas informações no site. 
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Figura 18 – Resíduos  

 
Fonte: do autor, 2017. 

 
Na Figura 18 foi apresentada a pagina onde o usuário deverá informar os 

resíduos gerados pela minha empresa e/ou pelo que tenho interesse. É através destas 

informações será outras empresas localizarem umas às outras pela página principal 

(Home) ou pela consulta em Resíduos dentro do Painel de Controle. 
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Figura 19 – Meu perfil. 

 
Fonte: do autor, 2017. 

 
Na Figura 19 foi apresentada a pagina com informações de como minha 

empresa está sendo avaliada pelas outras empresas. Essa avaliação acontece após 

o usuário realizar algum tipo de negócio ou transação. 

Tela acessada através do Painel de Controle do usuário. 

 

 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

54 
 

Figura 20 – Página para consulta de empresas e/ou prestadores de serviço. 

 
Fonte: do autor, 2017. 

 

Na Figura 20 foi apresentada a pagina para consulta de empresas e 

prestadores de serviços.  
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Figura 21 – Página para consulta completa de resíduos através do Painel de Controle. (Tela acessada dentro do 

Painel de Controle do usuário). 

 
Fonte: do autor, 2017. 

 
Na Figura 21 foi apresentada a pagina de consulta de resíduos através do Painel 

de Controle (com usuário logado no sistema).  
 

8.2.  Etapa de desenvolvimento 
 

8.2.1. Prototipagem 
 

O protótipo é uma versão limitada do produto com o intuito de responder as 

questões específicas sobre a usabilidade ou adequação do produto aos requisitos de 

projeto. Além de servir como uma ferramenta de comunicação - assim como os 

wireframes - protótipos também têm o propósito de exploração e validação (Neto e 

Santos, 2002 apud Pazmino A. Z., 2014). 
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Para (Sharp, Rogers, Preece, 2013), os protótipos proporcionam uma 

impressão acerca da experiência do usuário já que permitem interagir e explorar a sua 

conveniência. 

Para CAELUM (2016) como exploração, os usuários ao interagirem com o 

protótipo de uma ideia ajuda a descobrir questões estruturais do produto, como 

características que ele deve ter e estão faltando.  

Como validação, o uso de protótipos permite avaliar interações-chave antes de 

construir todo um design baseado nessas interações, e a diminuir também o risco de 

erros de usabilidade. Além disso, prototipar e testar as opções possíveis evita os 

argumentos baseados em opiniões. 

Ou seja, protótipos são usados para experimentar e analisar aquilo que 

funciona, tanto para o designer, quanto para o usuário. Com isso o processo de 

desenvolvimento do produto final será mais assertivo. 

 

Algumas imagens do protótipo desenvolvido. 

 
Figura 22 – Tela meus dados. Tela do usuário que irá gerenciar as informações da empresa e município. (Protótipo) 

 
Fonte: do autor, 2017. 
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Figura 23 – Tela meus resíduos, onde o usuário pode realizar consultas. (Protótipo) 

 
Fonte: do autor, 2017. 

 

Figura 24 – Tela de cadastro dos meus resíduos. O usuário deverá cadastrar os resíduos dos quais deseja descartar, 

seja doação ou venda. (Protótipo) 

 
Fonte: do autor, 2017. 
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Figura 25 – Tela onde o usuário pode realizar consulta de empresas / prestadores de serviço. (Protótipo) 

 
Fonte: do autor, 2017. 

 
Figura 26 - Tela para o usuário realizar a avaliação da empresa/fornecedor (Protótipo). 

 
Fonte: do autor, 2017. 
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Figura 27 – Tela para o usuário consultar a avaliações da empresa / fornecedor.  (Protótipo) 

 
Fonte: do autor, 2017. 

 
Figura 28 – Tela para o usuário consultar os resíduos. (Protótipo) 

 

Fonte: do autor, 2017. 
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9. Conclusões  
 

As tecnologias avançam cada vez mais e proporcionam novas formas de 

interações humano-máquina. Entre as formas de interação se pode citar os aplicativos 

de comunicação entre usuários. Diante desta vasta gama de softwares é necessário 

saber inovar e descobrir como obter sucesso e se destacar diante os outros. 

O Design de Interação é a vertente do Design, que tem como finalidade projetar 

o comportamento do ser humano com os artefatos interativos, ou seja, o artefato pode 

ser um produto, um objeto, serviço ou ferramenta que é projetado para a realização 

de uma tarefa sob técnicas, métodos e práticas que objetivam avaliar a facilidade de 

uso e a utilidade do produto sob a perspectiva do usuário.  

Para o Design de Interação é relevante a questão da proximidade com o 

usuário, usabilidade, visão do sistema. Ao invés de pensar somente na plataforma, a 

ideia é dar uma atenção especial a interface e ao usuário. Ou seja, deve-se pensar 

nas pessoas, como elas vão interagir, em que circunstância isso vai acontecer entre 

outros. 

A relação das empresas e municípios com o ambiente tem sido bastante 

conflitante ao longo da história, e está sob pressão das políticas ambientais e do 

posicionamento proativo do mercado, cada vez mais, exigindo e desencadeando 

mudanças na conduta ambiental das empresas principalmente no âmbito sustentável. 

Nesse contexto, o uso da Design de Interação aplicado a tecnologia por meio do 

desenvolvimento de uma ferramenta digital surgiu como um forte aliado para alcançar 

uma resposta mais efetiva, socioeconômica e sustentável que concorra para o 

estabelecimento de uma conduta ambiental saudável, por meio de sua atuação como 

instrumento no processo de interação entre as empresas e municípios além da gestão 

dos resíduos sólidos. 

Como resultado obtido, após a disponibilização da ferramenta em ambiente de 

teste controlado para o grupo GPMAI, foi possível atingir o número de mais de 400 

fornecedores (empresas e prestadores de serviços), além de aproximadamente 150 

empresas cadastradas, contudo nem todas empresas se sentiram confortáveis em 

compartilhar informações sobre seus resíduos. No entanto, os números e a adesão 
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ao produto podem ser considerados como ponto positivo para o projeto. Foi uma 

ferramenta que propiciou que as empresas se enxergassem, compartilhando 

informações sobre processos, fornecedores, prestadores de serviços que utilizam, 

além de conhecerem os resíduos do parceiro e quem sabe gerar algum tipo de 

sustentabilidade com essas informações. 

Como plano futuro, já foram solicitados novos recursos a serem implementados 

à ferramenta e como desafio será desenvolvido um plano de negócio afim de gerar 

algum tipo de monetização com a utilização da ferramenta. 
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