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A sustentabilidade é um dos assuntos mais discutidos no século XXI, devido ao déficit ambiental causado 
pelo uso indevido dos recursos da biosfera. A primeira parte deste estudo nos apresenta uma pesquisa 
sobre o consumo excessivo de embalagens plásticas utilizadas em produtos de limpeza, que são 
comumente adquiridas em supermercados e, após o uso, são descartadas no meio ambiente. Foi 
realizada uma pesquisa com 70 indivíduos para se entender como as pessoas administram o uso das 
embalagens plásticas, desde sua aquisição. Dos entrevistados, 49% assumem descartar 100% das 
embalagens adquiridas no lixo sem separação para a coleta seletiva, mesmo tendo consciência dos 
danos que isso causa ao meio ambiente. Como forma de amenizar o problema, o presente estudo oferece 
uma alternativa para a redução do consumo de embalagens plásticas, através de sua reutilização. O 
consumo de produtos a granel (sem embalagens) foi utilizado por décadas e, na pesquisa de campo, teve 
aceitação de 73% dos entrevistados. A solução apresentada neste estudo baseia-se na implantação de 
um sistema de dosagem de líquidos com interface ergonômica e esteticamente agradável dentro dos 
supermercados, proporcionando o consumo de produtos de limpeza líquidos em quantidades condizentes 
com a necessidade do consumidor. 

1.0. Introdução 

Com a agressão ao meio ambiente, causada por décadas de exploração dos recursos naturais, torna-
se patente a necessidade de revisão das formas de consumo por parte da sociedade. Atualmente, a 
palavra sustentabilidade vem sendo emprega de diversas formas, tanto no quesito conscientização, 
por parte dos cientistas e ambientalistas, como na intenção, por parte de muitas empresas e 
instituições, de criar uma imagem positiva perante a população. Para a Associação Brasileira de 
Embalagem (ABRE) (2009, p. 2), a sustentabilidade deve manter o equilíbrio nos âmbitos social, 
econômico e ambiental de nosso sistema, de forma a beneficiar a geração atual e as futuras. 

Além da extração inadequada dos recursos da biosfera, há um grave problema no descarte deste 
material, que, na maioria dos casos, poderia ser evitado. A Associação Brasileira de Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) (2013) constatou que, em 2012, foram enviados 
quase 24 milhões de toneladas de resíduos para destinos considerados inadequados. O trabalho de 
coleta de resíduos é de grande importância para a melhora deste cenário, mas torna-se muito 
dispendioso tendo em vista a grande quantidade de lixo gerada diariamente. Para Burle (2012), os 
serviços de coleta custaram R$ 7,16 bilhões aos cofres públicos em 2010. Outros R$ 12,04 bilhões 
foram gastos nos serviços de limpeza pública. 

Como forma de contribuir para a redução de geração de insumos, o presente estudo divide-se em 
duas grandes etapas: uma pesquisa de campo com consumidores de produtos de higiene e limpeza, 
que são, normalmente, distribuídos em embalagens plásticas, e o desenvolvimento de uma solução 
para o problema do descarte inadequado.  
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Como aponta Gil (2002, p. 18), quando se pesquisa problemas práticos, há chances de se conduzir o 
estudo a conhecimentos científicos. A pesquisa de campo, realizada com 70 indivíduos, apontou 
dados alarmantes, como o descarte das embalagens plásticas sem separação, mesmo as pessoas 
tendo consciência dos danos que este ato causa ao meio ambiente. Dos entrevistados, 96% 
compreendem que o descarte indevido de embalagens é prejudicial e, concomitantemente, 79% 
também admitem que a decomposição é lenta e pode causar a obstrução dos bueiros, o que gera 
pontos de alagamento nas cidades. 

Na segunda parte do estudo é apresentada uma solução para a redução do consumo deste tipo de 
embalagem, através do uso de métodos e técnicas de design. O design é uma ferramenta para 
solucionar problemas, podendo atuar através de geração de um novo produto ou serviço e 
contribuindo para a mudança comportamental da sociedade, pois é fonte geradora de inovação. 
Morris (2012, pg. 12) nos lembra de que para criar novas ideias não precisa ser um especialista ou 
designer, basta fazer uso da criatividade. 

O objetivo deste projeto é promover a reutilização das embalagens plásticas, através da 
disponibilidade de um sistema de dosagem de líquidos com interface ergonômica e esteticamente 
agradável dentro dos supermercados, proporcionando o consumo de produtos de limpeza líquidos em 
quantidades condizentes com a necessidade do consumidor. O consumo de produtos a granel (sem 
embalagens) foi utilizado por décadas e, na pesquisa de campo, teve aceitação de 73% dos 
entrevistados. 

2.0. Revisão de Literatura 

2.1. Sustentabilidade 

O homem conviveu durante séculos em harmonia com a biosfera, contudo, o desequilíbrio inicia-se 
com a fomentação do desenvolvimento industrial, em que é desconsiderada a possibilidade de 
recursos naturais serem finitos. Com a escassez dos recursos ambientais, há, certamente, a 
necessidade de mudanças nos hábitos de consumo da sociedade. Para Gomes (2010, p. 36), todo o 
setor agrícola e a produção de medicamentos de um país, dependem diretamente da biodiversidade.  

Além da extração indevida, o meio ambiente conta com o descarte incorreto de resíduos, conforme 
aponta um estudo feito pela ABREPEL (2012), em que quase 64 milhões de toneladas de resíduos 
sólidos foram geradas no ano de 2011, o que equivale a uma geração per capita de 383 kg /ano. A 
pesquisa aponta, ainda, que a produção de lixo cresceu mais do que o aumento populacional: 1,3% 
(lixo) para 0,9% (população). 

As empresas estão cada vez mais preocupadas em mudar sua gestão e assumir compromissos 
sociais e ambientas, seja pela consciência, por exigências regulatórias dos governos ou, até mesmo, 
por cobrança dos consumidores (BRASIL, 2013). Uma sondagem realizada pelo SEBRAE (2012, p.7), 
com 3,9 mil empresários, aponta que as micro e pequenas empresas já estão se estruturando para 
atender à forte tendência de legislações sustentáveis e de consumidores conscientes, que dão 
prioridade às marcas e produtos obtidos através de processo com menor impacto ambiental, 
voltando-se ao benefício social e econômico. 

Para Malaguti (2005, p. 19), deve-se considerar os impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos 
produtos, de forma a estabelecer as regras na relação com a natureza, prevendo sua capacidade de 
fornecimento e de recebimento dos rejeitos. O grande problema consiste no atual modelo econômico 
mundial, que faz frente ao incentivo do consumismo, fortalecendo a necessidade industrial, que 
recorre à extração e não administração dos recursos naturais. 

2.2. Embalagens 
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O papel da embalagem aumentou significativamente nas últimas décadas, tornando-se fator 
preponderante nas questões comerciais globais, mesmo mantendo suas funções primordiais durante 
séculos (GOMES, 2010, p. 58). Além de conservar, a embalagem tem a função de assegurar a 
qualidade do produto durante o transporte. Com isso, a embalagem tornou-se, também, uma 
ferramenta importante e indispensável para o marketing, promovendo o produto e divulgando a marca 
da empresa. Pereira (2006, p. 46) informa, que “dar ao produto uma boa, e se possível, uma ótima 
embalagem é o melhor investimento que uma empresa pode fazer nos dias de hoje. A embalagem 
desencadeia uma série de impulsos positivos no consumidor que tem repercussão direta nas 
vendas”. 

O outro lado do impulsionamento comercial causado pelas embalagens é a excessiva geração de 
resíduos. Para Boylston (2009 apud GOMES, 2010, p. 58) são muitos os problemas ambientais 
causados pelo excesso de resíduos de embalagens, sendo eles: 

1. Resíduos sólidos urbanos; 

2. Poluição das águas; 

3. Poluição do ar; 

4. Destruição das florestas; 

5. Esgotamento de matérias-primas; 

6. Consumo de energia; 

7. Problemas sociais; 

8. Alterações climáticas. 

Para o Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos (Plastivida) (2009), o peso das embalagens foi 
reduzido pela metade nos últimos dez anos. Mesmo assim, a melhora deve ser considerada paliativa 
e distante da solução ideal. A tendência de uso de embalagens plásticas pode aumentar 
gradativamente. O objeto de estudo deste projeto são as embalagens de produtos de limpeza 
doméstica, fabricadas em material plástico, que aparecem na quinta posição dos tipos de embalagens 
mais consumidos do planeta, como aponta a ABRE (2013).  

2.3. Saneantes 

Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (2012, p. 4), “todos os produtos usados na 
limpeza e conservação de ambientes (casas, escritórios, lojas, hospitais) são considerados 
saneantes”. O Conselho Regional de Química – IV Região (CRQ-IV) (2010, p. 10) apresenta mais de 
20 tipos de saneantes no mercado, entre eles podemos encontrar água sanitária, alvejante, 
amaciante, detergente, desinfetante e outros. 

O mercado de produtos saneantes para limpeza está em constante crescimento no Brasil. A 
Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins (ABIPLA) reforça que as vendas 
de 2012 aumentaram 3,5% em relação ao ano anterior, somando R$ 14,9 bilhões (ABRE, 2013). 
Esse tipo de informação reforça a necessidade da pesquisa voltada a soluções, que possibilitem 
mudanças no cotidiano dos indivíduos de forma a não interferir na sua qualidade de vida. 

 

2.4. Design 

Entendendo o design como processo e não apenas como aspecto, foi possível converter os 
problemas apresentados nas pesquisas como sendo problemas de design. Fazer design não é, 
apenas, trabalhar com o aspecto formal e estético dos produtos (CENTRO PORTUGUÊS DE 
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DESIGN, 1997, pg. 57), mas, também, transformar a necessidade do usuário em objeto físico para 
uso, que seja passível de industrialização em série. 

Para Bonsiepe (2011, p. 229), é imprescindível esclarecer que a pesquisa em design não é uma 
pesquisa de consumidores e que a atividade projetual nos dá rumos inesperados, gerando novos 
questionamentos, cujas respostas dependem de novos conhecimentos obtidos através da pesquisa. 
Para Morris (2010, p. 74), não são apenas as intensões dos designers, assim como as necessidades 
dos usuários, que dão características ao produto, mas, também, exigências normativas como 
legislação, regulamentação e segurança. 

Todos os tipos de sistemas, como ambientes (públicos ou privados), dispositivos de acionamento 
manual, mensagens, objetos e outros utensílios devem respeitar os conceitos do design universal, 
que pressupõem a usabilidade garantida destes sistemas por qualquer indivíduo (MARTINS; 
MERINO, 2011, p. 70). Desenvolver um produto que seja acessível a todos os perfis de usuário é 
uma ação extremamente complexa, mas é de responsabilidade do designer tornar o produto o mais 
inteligível. Combinar os conceitos de simplicidade com as regras de padrões visuais (Gestalt) é uma 
forma de gerar harmonia visual para o usuário (BAXTER, 2001, p. 26). 

 

2.5. Ergonomia 

As funções de um produto ou sistema são aspectos essenciais nas relações do usuário com os 
objetos industriais, as quais se tornam perceptíveis no processo de uso e possibilitam a satisfação de 
certas necessidades (LÖBACH, 2007). Baxter (2000, p. 47) confirma, ainda, que os produtos devem 
explicitar seus objetivos através de sua funcionalidade. O usuário possui determinadas capacidades 
para cada função, que devem ser respeitadas de forma a não ultrapassar os limites do indivíduo. 
Essa capacidade relaciona-se também com força, precisão, velocidade e alcance, exigidos em 
movimentos musculares (IIDA, 2005). 

Em produtos utilizados por grupos de pessoas, as relações individuais têm menor intensidade, 
chegando a não haver identificação alguma entre ambos (LÖBACH, 2007). Além destes aspectos, 
alguns produtos e sistemas (como o analisado no presente estudo) exigem conhecimento da atual 
tecnologia, não necessariamente caracterizado pela capacitação individual, mas sim, pela 
disponibilidade de informações acerca de sua usabilidade. 

 

3.0. Materiais e Métodos 

3.1. Metodologia Geral 

O presente projeto de pesquisa foi dividido em duas grandes etapas: a pesquisa, acerca do problema 
da geração de resíduos devido ao uso de embalagens plásticas em produtos de limpeza, e o projeto 
do produto, que visa à proposição de uma nova forma de comercialização de produtos de limpeza. A 
pesquisa de campo consiste no levantamento de informações acerca de um problema para o qual se 
queira uma resposta (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 71). Na segunda etapa, foram utilizadas 
técnicas e ferramentas de design para a geração de uma alternativa que solucione as demandas 
levantadas na primeira fase. 

3.1.0. 1° Fase: Pesquisa de campo 

Um projeto de pesquisa faz conexão entre os questionamentos, levantados inicialmente de forma 
empírica, às suas conclusões, enquadrando-se em uma sequência lógica (YIN, 2009, p. 10). 
Concomitantemente, Gil (2002, p. 20) complementa que o projeto de pesquisa deve alcançar metas 
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estabelecidas, que são obtidas através de um processo sistematizado, visando à investigação 
eficiente. 

Para a realização de pesquisa foi utilizado o método exploratório, que faz uso de procedimentos 
sistemáticos, que geram informações através de constatações empíricas (MARCONI; LAKATOS, 
2011, p. 71) e diminuem a distância entre pesquisador e objeto de pesquisa, explicitando o problema 
e possibilitando a construção de hipóteses (GIL, 2002, p. 41). 

3.1.1. Amostragem 

A técnica de amostragem utilizada foi a probabilística, que dá condições de ser submetida ao 
tratamento estatístico (MARCONI; LAKATOS,2011, p. 28). Para este estudo, foram abordados 70 
indivíduos, com idade acima de 18 anos, moradores da cidade de Birigui/SP. 

3.1.1. Materiais 

Para a realização da pesquisa foi desenvolvido um formulário com questões quantitativas e 
qualitativas. A coleta dos dados foi feita em locais diversos, desde o local da compra até o local de 
trabalho dos entrevistados. Para Marconi e Lakatos (2011, p. 100), o uso do formulário apresenta 
vantagens como possibilidade de o pesquisador explicar os objetivos da pesquisa, orientar o 
preenchimento e elucidar significados de perguntas que não estejam claras. A presença do 
pesquisador tem como objetivo evitar a subjetividade (GIL, 2002). 

Para melhor entendimento das etapas da pesquisa, assim como seu acompanhamento, Gil (2002, p. 
21) aconselha que se elabore um fluxograma esquemático (diagrama), que indique todos os passos 
da pesquisa. A seguir, é apresentado o diagrama da pesquisa de campo realizada para este estudo: 

Figura 1: Fluxograma da pesquisa (desenvolvido pelos pesquisadores) 

 

3.2.0. 2° Fase: Projeto do produto 

3.2.1. Metodologia de Design 

O uso da metodologia de design não garante bons resultados para o projeto, mas é de suma 
importância para nortear o designer na administração de ferramentas importantes, como as técnicas 
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de criatividade, a análise de similares e a definição do problema, entre outras. Também visa garantir 
que tópicos relevantes não sejam esquecidos no desenrolar do desenvolvimento. 

Contribuíram para a definição da metodologia de design os seguintes autores: Mike BAXTER, Bernd 
Löbach, Richard Morris, Alan Pipes, Philip Kotler e Gui Bonsiepe. Além de direcionamento, este 
levantamento proporciona visão dos parâmetros de trabalho do designer, como tempo e 
complexidade do projeto. Então, após a pesquisa de campo, foi possível definir a metodologia para 
geração de uma solução que atenda às necessidades apontadas: 

Figura 2: Fluxograma do processo de design (desenvolvido pelos pesquisadores). 

 

É importante lembrar que a análise do problema acontece em conjunto com a pesquisa de campo e o 
levantamento bibliográfico, sendo apresentada no decorrer dos tópicos “Revisão de Literatura” e 
“Resultados”. Além da pesquisa de campo e de literatura, outra forma de levantar informações que 
somem à geração de conceitos para um novo produto é a análise de mercado. Avaliar, 
comparativamente, os produtos encontrados no mercado, através de pontos de referência, é uma 
forma de obter informações para o estímulo da criatividade, de forma a proporcionar alternativas de 
produtos com diferenciais (LÖBACH, 2001, pg. 144). Para o Centro Português de Design (1997, pg. 
72), valorizar os pontos fracos e fortes dos produtos concorrentes encontrados no mercado é uma 
forma objetiva de análise. Baxter (1998, pg. 131) aponta os três principais objetivos da análise de 
concorrentes: 

 Descrever como os produtos existentes concorrem com o novo produto previsto; 

 Identificar ou avaliar as oportunidades de inovação; 

 Fixar as metas do novo produto, para poder concorrer com os demais produtos. 

Como o projeto visa dar uma solução diferente de qualquer outra encontrada no mercado, a pesquisa 
de similares foi realiza com referências indiretas, sobretudo para a associação de conceitos, a 
analogia e a análise de diferentes interfaces Usuário x Produto. Foram pesquisados, aleatoriamente, 
produtos e sistemas que disponibilizem condições diferenciadas de comercialização e consumo de 
materiais, que possam ser, também, utilizados sem necessidade de conhecimento em tecnologias 
avanças e sejam passíveis de adaptação às necessidades do projeto. Dentre elas estão: consumo a 
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granel e os sistemas de dosagem de líquidos (bombas de combustíveis, as cafeteiras, as choppeiras, 
os purificadores de água, as máquinas de sorvete italiano e outros). 

A similaridade nos sistemas apresentados anteriormente está na possibilidade de dosagem do 
material a ser consumido. Na maioria dos casos, os sistemas apresentam interface simples e intuitiva, 
auxiliando no processo de aprendizagem de manuseio do produto e aquisição da quantidade 
desejada. Parte dos sistemas pode ser operada com o acionamento de um botão, um gatilho ou uma 
alavanca, elementos que são utilizados há décadas pela sociedade. 

3.2.2. Definição do Briefing 

Para Richard MORRIS (2010, pg. 47), “o briefing de produto delineia as exigências gerais, os 
conceitos e as noções, o escopo inicial e as limitações”. Alguns critérios devem ser seguidos para que 
o produto chegue o mais próximo da obtenção do sucesso; a isso damos o nome de briefing, que, 
neste projeto, foi extraído das informações coletadas na pesquisa de campo, análise de similares e da 
própria experiência dos pesquisadores. Os itens resultantes são: 

 Possibilitar fornecimento de saneantes em quantidades de acordo com a necessidade do 
usuário; 

 Reduzir a fabricação e consumo de embalagens plásticas; 

 Auxiliar na redução dos impactos ambientais; 

 Ter sistema eletroeletrônico simplificado; 

 Ser diferente dos sistemas já utilizados; 

 Motivar a reutilização de alguns tipos de embalagens; 

 Ter longevidade no uso, evitando o modismo; 

 Possibilitar economia financeira para o consumidor; 

 Possibilitar controle do material comercializado (validade, lote, etc.); 

 Atingir públicos diferentes; 

 Possibilitar o fornecimento em maiores quantidades para estabelecimentos comerciais; 

 Ser intuitivo; 

 Proporcionar praticidade ao usuário; 

 Fazer uso de tecnologia simples e de baixa manutenção; 

 Ter formas minimalistas e agradáveis. 

3.2.3. Geração de ideias 

Como inspiração para novas ideias que pudessem agregar na solução dos problemas e no 
atendimento do briefing, foram pesquisadas, também, peças fabricadas em material polimérico, 
produtos com cores vivas e contrastantes, a fim de tornar o produto mais amigável. Para isso, foram 
criados painéis semânticos divididos em três categorias: formas agradáveis, cores vivas e 
empunhaduras ergonômicas. 
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Figura 3: Painel semântico com tema “Formas agradáveis”. (Desenvolvido pelos pesquisadores). 

 

 

Figura 4: Painel semântico com tema “Cores vivas". (Desenvolvido pelos pesquisadores). 
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Figura 5: Painel semântico com tema “Empunhadura Ergonômica". (Desenvolvido pelos pesquisadores). 

 

Após o uso das técnicas de criatividade, foram gerados os esboços, que, inicialmente, se dispuseram 
em condição mais quantitativa e menos qualitativa, isto é, na fase inicial da geração de ideias foi 
preciso gerar o maior número de conceitos para que se eliminasse parte dos bloqueios mentais e 
deixasse o cérebro em condições propícias para a proposição de uma grande ideia. “Um esboço de 
conceito pode ser definido teoricamente como uma coleção de pistas visuais suficientes para sugerir 
um design para um observador informado” (PIPES, 2010, pg. 19). 

Figura 6: Fase de ideação (Esboços próprios) 

 

Na sequência, foi realizada a fase de elaboração virtual em que os esboços são transformados em 
modelos paramétricos (CAD), que fornecem informações para diversas áreas, dentre elas engenharia 
e produção (STRAUB et al, 2004). A fase de elaboração consiste na configuração da alternativa 
escolhida de forma detalhada, sendo previstos encaixes, medidas e exatidão das formas. Como 
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forma de objetivar este estudo, os detalhes correspondentes à fase de análise da melhor alternativa e 
a ilustração foram suprimidos, deixando-se, assim, maior espaço dedicado à apresentação dos 
resultados. 

 

4.0. Resultados 

4.1. Pesquisa de campo 

A pesquisa foi realizada, em sua maioria, com pessoas do sexo feminino, totalizando um índice de 
91%, pois, para os pesquisadores, a probabilidade de experiência com uso de saneantes é maior 
neste grupo. Concomitantemente, foram selecionados indivíduos em uma faixa etária com melhor 
condição física para a execução do serviço de limpeza de suas residências, aumentando as chances 
de a pesquisa ser realizada com pessoas que realmente utilizam os produtos de limpeza. Neste caso, 
89% dos entrevistados tinha idade entre 26 e 60 anos. 

Dos entrevistados, 96% declararam utilizar produtos de limpeza (saneantes) diariamente. A figura 7 
apresenta a variedade de produtos consumidos pelos participantes da entrevista, sendo facilmente 
notado o alto índice de produtos comercializados em embalagens plásticas, que, no caso, equivalem 
a 97% destes itens. 

Figura 7: Frequência de respostas à pergunta “Quais produtos de limpeza você utiliza diariamente?”. 

 

A maior preocupação e, possivelmente, a fonte motivadora desta pesquisa, está relacionada aos 
dados da figura 8, em que são disponibilizadas as informações referentes ao descarte da embalagem 
após o consumo do produto. É patente a necessidade de mudança, pois 52% dos indivíduos 
assumem jogar as embalagens no lixo juntamente com os demais resíduos. Outro dado importante 
está na outra grande fatia do gráfico, em que 47% revelam separar para a coleta, mas é importante 
lembrar que na cidade de Birigui não há coleta seletiva. Neste caso, é possível afirmar que a 
separação para coleta seja feita para doação aos catadores de resíduos sólidos (papelão, alumínio e 
plástico). Sendo assim, o trabalho não é altamente eficiente, pois os consumidores não têm 
conhecimento do destino final dos resíduos. 
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Figura 8: Frequência de respostas à pergunta “O que é feito com a embalagem após o término do produto?”. 

 

As pessoas têm consciência do mal que o descarte indevido causa à biosfera. Na pesquisa, 96% dos 
entrevistados assumem ter conhecimento de que o descarte de resíduos degrada o meio ambiente, 
pois a decomposição é lenta e polui os rios. É salientando, ainda, de forma positiva, que 76% 
acreditam existirem alternativas para se reduzir o descarte de embalagens plásticas. A figura 9 
apresenta as alternativas apontadas pelos entrevistados, porém grande parte deles não tinha 
propostas para a diminuição da degradação, o que aponta pouco conhecimento da população em 
relação às alternativas já adotadas no mercado, intensamente lembradas pelos demais entrevistados. 

Figura 9: Frequência de respostas à pergunta “De que forma poderia acontecer esta redução?”. 

 

Como forma de reforçar a hipótese desenvolvida pelos pesquisadores durante o projeto para diminuir 
o consumo de embalagens, foi inserida uma questão na pesquisa, para analisar o comportamento 
dos indivíduos. Sendo assim, 73% declararam não se incomodar com o fato de levar o recipiente de 
volta ao mercado para coletar os saneantes, sinalizando positivamente para uma possível mudança 
no modo de comercialização deste tipo de produto. Para Negrão e Camargo (2008, p. 285), é 
possível desenvolver embalagens que não terão descarte imediato, podendo ser utilizadas pelo 
usuário. 

Quando questionados sobre o possível resultado dessa mudança de atitude, houve divergência nas 
respostas, mas, preponderantemente, houve propostas positivas, mesmo que diferentes do propósito 
central da pesquisa, que é voltada às questões ambientais. 
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Figura 10: Frequência de respostas à pergunta “O que esta atitude proporcionaria?”. 

 

Por fim, pode-se definir todos os itens abordados nos resultados da pesquisa como sendo 
informações para embasar o problema de design, munindo os pesquisadores, de forma mais segura, 
para a proposição de uma alternativa realmente sustentável. 

4.2. Resultado do projeto de design 

A maneira mais adequada, dentre as solicitações apresentadas no briefing, foi a de possibilitar o 
fornecimento do material sem a embalagem individual. A proposta atual visa o fornecimento a granel 
ou em doses predeterminadas, mas que possibilitem a reutilização da embalagem plástica. Para que 
este novo sistema seja inserido nos estabelecimentos comerciais, foi necessário o desenvolvimento 
de um produto destinado ao fornecimento de saneantes. 

Figura 11: Painel frontal do Dispenser (Imagem desenvolvida pelos pesquisadores). 
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O resultado formal do produto apresenta poucos detalhes, superfície lisa e cantos arredondados. A 
interface final tem como principal característica a simplicidade e objetividade, disponibilizando botões 
com dimensões ampliadas e cores contrastantes para facilitar o acesso por parte de qualquer usuário. 
Os botões contam, ainda, com o alto relevo, que auxilia no manuseio em locais com pouca iluminação 
ou por pessoas com problemas visuais. Cada botão tem a função de distribuir diferentes quantidades 
de produtos, que são indicadas na parte superior dos seus respectivos botões. 

Para diminuir o risco de baixa adesão ou dificuldades em administrar o sistema, sua interface 
apresenta pouco apelo tecnológico, sendo acessível a qualquer público e faixa etária. Também, como 
forma de garantir a usabilidade, foi inserida uma etiqueta adesiva na parte frontal do painel, cujo 
descritivo é auxiliado por imagens que dão informações sobre o manejo do dosador. Abaixo da 
etiqueta, encontra-se, ainda, um bocal para saída da etiqueta impressa, que tem suas informações 
relacionadas ao produto que está sendo comercializado, como data de validade, quantidade, preço, 
etc. 

A empunhadura do gatilho dosador foi projetada para evitar o acúmulo de impurezas, devido à sua 
superfície lisa e, para facilitar a inserção do material na embalagem plástica, foi disponibilizado um 
dispositivo tubular à frente do gatilho, podendo ser introduzido com facilidade no bocal das 
embalagens plásticas. O gatilho conta, ainda, com um botão que libera o material, assim que o 
usuário desejar. 

A apresentação do produto deve ser feita em interação com o ambiente externo para que se tenha 
melhor entendimento do resultado. Neste caso, o Dispenser está disposto em um ambiente comercial 
na seção de produtos de saneantes, paralelamente aos demais produtos comercializados em 
embalagens individuais. Além da interface do produto, fatores como a comunicação visual e 
acessibilidade auxiliam na divulgação do sistema. 

Figura 12: Maquete eletrônica do Dispenser instalado em ambiente comercial (Imagem desenvolvida pelos pesquisadores). 

 



Anais do 4º Simpósio Brasileiro de Design 
Sustentável     

 
 

 

Figura 13: Maquete eletrônica do Dispenser instalado em ambiente comercial (Imagem desenvolvida pelos pesquisadores) 

 
Para melhor entendimento do sistema, a figura 14 apresenta um croqui de instalação do Dispenser, 
assim como os componentes responsáveis pelo seu funcionamento. Com instalação simples e de 
fácil manutenção, o sistema é composto pelo painel frontal, que fica acessível aos usuários, a 
tubulação hidráulica, a bomba de sucção e o tambor. O painel é interligado a um tambor de 200 litros 
através de uma mangueira (podendo ser tubos) com uma bomba de sucção na extremidade. Esta 
bomba fica com parte introduzida no tambor, sendo acionada por um cabo conectado a um dispositivo 
eletrônico interligado ao painel. 

Ao pressionar o botão, o usuário envia o sinal para acionar a bomba, que transfere o produto até o 
gatilho, posicionado nas mãos do usuário. A mangueira flexível do gatilho dá possibilidade para que o 
usuário abasteça o vasilhame até mesmo dentro do carrinho de compras. 
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Figura 14: Instalação do sistema Dispenser. (Projetada pelos pesquisadores). 

 

5.0. Conclusão 

No presente estudo foi abordada a forma como os indivíduos administram o uso das embalagens 
plásticas após o consumo de produtos saneantes. As embalagens plásticas têm grande participação 
nos índices de resíduos sólidos descartados na biosfera, comprometendo não apenas a vida das 
gerações atuais, mas, também, das futuras. 

Como forma de redução do descarte de lixo no meio ambiente, o presente estudo apresenta uma 
solução que tem como proposição a mudança na maneira de comercialização dos materiais de 
limpeza. Neste caso, o usuário pode reaproveitar a embalagem, levando-a ao estabelecimento 
comercial e adquirindo o produto de acordo com sua necessidade (a granel). 

Conclui-se, então, que o presente projeto apresenta uma solução viável para contribuir com 
preservação do meio ambiente, sendo aceita por 73% dos entrevistados. Mas, como todo projeto de 
design, necessita de avaliação prática, como montagem de protótipos e simulação com os principais 
atores, pois, até o momento, o projeto encontra-se na fase de elaboração virtual. Outro fator 
preponderante para a inserção da presente solução no mercado é a mudança da legislação pública, 
que faz exigências ao uso de embalagens individuais para cada porção de saneante. 
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