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RESUMO

A PRIMAR, uma fazenda de aquicultura orgânica com vocação para pesquisas e 

desenvolvimento (P&D) de projetos inovadores em aquicultura estuarina, com amplo 

reconhecimento  de  seus  projetos  a  nível  nacional  e  internacional  perde,  com o 

falecimento  de  seu  idealizador,  o  biólogo  responsável  pela  P&D  na  empresa. 

Colaboradores da PRIMAR, amigos e familiares, assumem a gestão da empresa e, 

em retribuição aos serviços prestados à aquicultura brasileira por mais de 20 anos,  

vários  profissionais  da  área  oferecem  seus  conhecimentos  em  aquicultura  para 

manter o suporte tecnológico necessário à continuidade da PRIMAR.  Para gerir e 

dar continuidade  às  atividades  da  empresa,  a  nova  gestora  da  PRIMAR,  uma 

profissional do Design, inicia a aplicação de seus conhecimentos num processo de 

Design  Thinking.  Começa então  o  trabalho  de  resgate  dos  conhecimentos 

produzidos na PRIMAR sobre os animais cultivados, sua história, registros, planos 

de negócios, projetos futuros e  network.  Com a cooperação dos colaboradores e 

seus conhecimentos sobre os históricos dos cultivos de aquicultura, começa uma 

revisão  nos  formatos  dos  controles  e  registro  dos  procedimentos  rotineiros  de 

produção,  enquanto  novos  processos  de  comunicação  vão  sendo  construídos  e 

incorporados.  Os  projetos  de comunicação visual  são usados como ferramentas 

básicas de apoio aos procedimentos operacionais. Os três artigos científicos que 

integram o presente memorial descritivo, descrevem os processos, metodologias e 

resultados  obtidos  nas  interferências  do  Design  de  Informação  nas  rotinas  da 

PRIMAR.  As soluções geradas foram implantadas e uma pesquisa interna com os 

colaboradores demonstra a contribuição do Design de Informação na comunicação 

entre  os  colaboradores  e  no  entendimento  dos  procedimentos  das  rotinas  da 

PRIMAR.

Palavras-chave: Design. Ergonomia da Informação. Design de Informação. Design 

Thinking. Aquicultura.



ABSTRACT

PRIMAR  is  an  organic  aquaculture  farm  with  a  vocation  for  research  and  

development  (R  &  D)  of  innovative  projects  in  estuarine  aquaculture,  with  wide  

recognition of its projects at national and international level loses, with the death of  

its founder,  the biologist  responsible for R & D in company. PRIMAR employees,  

friends and family, take the management of the company and in return for services  

rendered to the Brazilian aquaculture for more than 20 years, several professionals  

offer their expertise in aquaculture to maintain the technological support necessary to  

continue the PRIMAR. To manage and continue the activities of the company, the  

new manager  of  PRIMAR,  a  professional  designer,  starts  the  application  of  her  

knowledge in the process of Design Thinking. Then starts a rescue of the knowledge  

produced in PRIMAR on aquaculture farming, its history, records, business plans,  

future  projects  and networking.  With  the  cooperation  of  the  employees and their  

knowledge of the historical of aquaculture farming, started a review of the control and  

recording formats, to the routine production procedures, while new communication  

processes were being built and incorporated. The visual communication projects are  

used  as  basic  tools  to  support  operational  procedures.  The  three  scientific  

manuscript  that  integrate  the  present  descriptive  memorandum,  describe  the  

processes,  methodologies  and  results  with  the  interference  of  the  design.  The  

generated solutions have been deployed and an internal survey of employees shows  

the contribution of design in communication between employees and understanding  

of the procedures of routines PRIMAR. 

Key-Words: Design. Information Ergonomics. Information Design. Design Thinking.  

Aquaculture.
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1. APRESENTAÇÃO

Instalada no Sítio São Felix, às margens do estuário da Lagoa de Guaraíras, 

em Tibau do Sul, no litoral sul do Estado do Rio Grande do Norte, a PRIMAR é uma 

fazenda de aquicultura orgânica, que possui cerca de 40 hectares de lâmina dágua 

de viveiros e apresenta condições ideais para aquicultura estuarina. A propriedade já 

possuía tradição em aquicultura e os primeiros viveiros destinados ao cultivo de 

peixes, datam do início da década de 50. Fundada em 1993, a PRIMAR iniciou sua 

produção com o cultivo convencional de camarões nativos e evoluiu ao longo de 10 

anos para a prática do monocultivo intensivo do camarão do Pacífico, o Litopenaeus 

vannamei.

Figura 1 – Vista aérea da Lagoa de Guaraíras e demarcação da PRIMAR

Fonte: Elaborado pela autora.

Em 2002 a PRIMAR alterou o rumo do seu desenvolvimento e iniciou a 

implantação  do  "Sistema  PRIMAR  de  Aquicultura  Orgânica"  de  acordo  com  as 

diretrizes do IFOAM - International Forum of Organic Associations and Movements. 

Em dezembro  de  2003  a  PRIMAR alcançou  a  certificação  orgânica,  pelo  IBD  - 

Instituto  Biodinâmico  (IBD  CERTIFICAÇÕES,  2015)  (ANEXO  1).  O  sistema  de 

cultivo  adotado,  propicia  práticas  de  manejo  de  baixo  impacto  ecológico, 

evidenciando preocupação e responsabilidade ambiental e social. 
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Atualmente  a  PRIMAR  adota  o  Cultivo  Multitrófico  Integrado  (IMTA  – 

Integrated  Multitrofic  Aquaculture), onde  a  produção  é  efetuada  pelo  manejo 

ecológico do ecossistema dos viveiros, de modo a beneficiar as espécies cultivadas, 

pela via natural  da cadeia alimentar.  Para o melhor aproveitamento dos diversos 

nichos  ecológicos,  os  viveiros  são  povoados  com  espécies  de  diferentes 

requerimentos  alimentares,  buscando  um  equilíbrio  e  sinergia  positiva  entre  os 

organismos. Camarões marinhos, ostras e cavalos marinhos, crescem num mesmo 

ambiente, criando um ecossistema natural que aumenta e protege a biodiversidade. 

Os recursos naturais são conservados de maneira sustentável, de modo a reduzir os 

impactos ambientais no entorno e interior da propriedade. 

Em  2014  começou  a  implantação  de  um  novo  projeto  na  PRIMAR,  o 

laboratório de reprodução de ostras, nativas do nordeste, Crassotrea gasar. Desde 

2015 a PRIMAR produz sementes de ostras para seu próprio cultivo e apoia um 

programa  de  ostreicultura  para  o  nordeste,  o  AquiNordeste,  promovido  pelo 

SEBRAE.

Figura 2 - Marcos históricos da PRIMAR

Fonte: Elaborado pela autora.

O  responsável  técnico  pelo  projeto,  Alexandre  Alter  Wainberg,  biólogo 

marinho e mestre em bioecologia aquática, pelo Departamento de Oceanografia e 

Limnologia  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  (DOL/UFRN),  tem 

como característica principal a paixão pela biologia e o caráter científico das suas 

abordagens. Sempre manteve forte vínculo com o universo acadêmico, participando 

de  eventos,  proferindo  palestras  e  contribuindo  com  textos  e  artigos  sobre 

aquicultura,  além  de  disponibilizar  a  PRIMAR  como  campo  de  pesquisa  para 

experimentos  em  aquicultura  estuarina.  Existem  mais  de  vinte  e  cinco  artigos 

acadêmicos,  trabalhos  de  graduação,  mestrado  ou  doutorado  desenvolvidos  no 
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âmbito da Primar (APÊNDICE 1). A propriedade recebe visitações constantes, em 

sua  maioria  estudantes  de  graduação,  mestrado  e  doutorado,  professores  e 

pesquisados de várias áreas, do Brasil e exterior. 

Em  julho  de  2015,  Alexandre  faleceu  e  deixou  uma  enorme  lacuna  na 

empresa  e  na  aquicultura  brasileira.  Personagem  atuante  no  setor  aquícola, 

reconhecido pelo seu pioneirismo e ideias visionárias sobre IMTA, Alexandre, em 

todos os  seus anos de trabalho com aquicultura,  imprimiu  na PRIMAR a marca 

singular da pesquisa e desenvolvimento (P&D) de organismos aquáticos estuarinos, 

sempre promovendo parcerias com entidades de ensino públicas e privadas, para 

desenvolvimento  de  novos  projetos  e  abrindo  a  propriedade  como  campo  de 

pesquisa  para  estudos  em  aquicultura.  Alexandre  Wainberg,  prestava  profundo 

respeito  à preservação ambiental,  ao interesse pelas pesquisas com organismos 

aquáticos, ao desenvolvimento de tecnologias e geração de novos conhecimentos 

na área da biologia marinha, o que transformou o projeto de produção aquícola da 

PRIMAR,  em uma história  ímpar.  A PRIMAR,  referência na  aquicultura brasileira 

(CASTELLO, 2015, pg 440), estaria fadada a findar sem o seu fundador. 

Mas os colaboradores da empresa, junto à família, amigos e profissionais 

ligados a Alexandre, decidiram cooperar conjuntamente e tentar manter a PRIMAR 

em operação. Contando com a colaboração voluntária de cerca de 40 profissionais, 

muitos  deles  mestres  e  doutores,  com  amplos  conhecimentos  em  aquicultura 

(APÊNDICE 2), a empresa pôde contar com o suporte de conhecimento tecnológico 

necessário à manutenção das suas atividades.

A autora, como designer formada pela Escola Superior de Desenho Industrial 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ESDI/UERJ), com pós-graduação em 

Design Estratégico, pela Faculdade do Rio Grande do Norte (FARN) e mestranda 

em Design de Interação Humano-Computador  pela  Universidade Federal  do  Rio 

Grande do Norte  (UFRN),  assume cuidar  da gestão da PRIMAR.  Motivada pela 

experiência  profissional  de  mais  de  30  anos  de  atuação  como  designer,  tendo 

atuado  em vários  projetos  de  Sinalização  Ambiental,  Sinalização  de  Segurança, 

Branding,  Gestão  de  Marca  e  Design  Estratégico,  começa  a  gerenciar  a 

reorganização da empresa, de forma a possibilitar à PRIMAR dar continuidade às 

suas atividades.

Manter operando uma empresa de produção aquícola com mais de 20 anos 
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de existência, foi viabilizada pela junção de alguns fatores:

A.  REGISTROS  –  A  produção  dos  cultivos  da  PRIMAR  e  a  produção 

intelectual de Alexandre, se encontravam registradas e organizadas em arquivos, 

planilhas  e  pastas,  virtuais  e  físicas,  viabilizando  a  reconstrução  do  histórico  da 

empresa, dos cultivos e das ideias de Alexandre Wainberg;

B.  PLANO  DE NEGÓCIO  E  PROJETOS  FUTUROS  –  Alexandre  deixou 

estruturados  alguns  planos  de  negócios,  com  cenários  variados,  para  o 

desenvolvimento e ampliação das atividades da PRIMAR. São pelo menos 10 anos 

projetados,  com  expectativas  de  produções,  receitas,  despesas,  investimentos, 

projetos e pesquisas de novos organismos a serem cultivados e futuros negócios 

periféricos;

C.  NETWORK –  Alexandre  Wainberg  sempre  foi  uma  voz  atuante  e 

distoante no setor, admirado e reconhecido pelos que trabalham com aquicultura no 

Brasil e no exterior. Participava de várias listas de discussões, além de contribuir 

voluntariamente  com  artigos,  palestras,  em  eventos  públicos  e  privados,  que 

fizessem menção à aquicultura orgânica, preservação ambiental de áreas estuarinas 

e IMTA. Após seu falecimento, sua vasta rede de contatos foi acionada, solicitando-

se colaboração. Muitos profissionais retornaram oferecendo apoio e assim pode-se 

construir uma rede de conhecimentos, para dar suporte tecnológico à PRIMAR.

D.  DESIGN THINKING –  sob  o  gerenciamento  de  uma  designer,  com 

capacitação em Design Estratégico e mais de 30 anos de experiência em gestão de 

marcas e acompanhamento de várias empresas atuantes no mercado do RN, foi 

possível estruturar um plano de ação, rever os processos da empresa sob o prisma 

do Design Thinking, resgatar a história e remodelar a estrutura da PRIMAR.

Depois de adquirir conhecimento básico dos processos produtivos dentro da 

fazenda  de  aquicultura  orgânica,  a  designer  optou  por  estruturar  os  registros 

operacionais da PRIMAR de forma gráfica, utilizando a comunicação visual como 

principal veículo de informação dentro da empresa. 

Para deixar registrados os padrões de operações dos trabalhos dentro da 

fazenda, foram projetados e implantados nas rotinas de trabalho, gráficos, planilhas, 

desenhos e sinalizações. O Design de Informação passa a ser utilizado como agente 

transformador,  como  ferramenta  de  preparação  e  elaboração  do  conteúdo 

informacional, para nivelar e padronizar as condutas operacionais.
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Serão  apresentados  adiante,  três  artigos  científicos  que,  norteados  pelo 

Design  Thinking e usando como ferramenta o  Design de Informação,  apontam à 

forma com que foram resolvidas questões pontuais dentro da PRIMAR.
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2. INTRODUÇÃO

Este memorial descritivo tem a intenção de demonstrar que o Design Thinking 

como procedimento de abordagem aos problemas a serem enfrentados  pode, de 

várias formas, contribuir como agente facilitador na coleta e organização dos dados 

para o gerenciamento, nas rotinas de execução de tarefas e nos controles de uma 

empresa, no caso a PRIMAR. Que a participação dos usuários através de técnicas 

de Design Participativo, aliado ao Design da Informação, no tratamento dos dados, 

organização estrutural e redesenho dos seus elementos podem, com o envolvimento 

dos usuários e designer, otimizar os resultados operacionais da empresa. 

O levantamento dos dados existentes, foi o primeiro passo. Por conta da sua 

formação acadêmica e perfil voltado às ciências biológicas, Alexandre Wainberg era 

sistemático no registro de dados dos cultivos e atividades da empresa, nas suas 

produções  intelectuais  e  nas  referências  e  bibliografias  coletadas,  relativas  à 

aquicultura. 

Encontramos  os  registros  dos  dados  de  produção,  desde  o  início  das 

atividades da PRIMAR, em 1993. Planilhas de cultivos, com origem das larvas, data 

de povoamento dos viveiros, densidades, sobrevivências, produtividade final e vários 

outros  dados  (ANEXO  2),  além  do  registro  financeiro  de  receitas,  despesas  e 

investimentos, forneceram fartas informações sobre o histórico produtivo e financeiro 

da empresa.

Com vários artigos escritos para revistas e produções acadêmicas, além de 

planos  de  negócios  e  cenários  futuros  da  atividade,  a  produção  intelectual  de 

Alexandre, em mais de 30 anos dedicados a aquicultura, ficou registrada num banco 

de dados informatizado, com mais de 36 mil arquivos, 37 GB de informação, além de 

uma biblioteca com cerca de 2 mil volumes, sendo que 1,5 mil deles dedicados a 

aquicultura. Segundo registra o professor Graco Aurélio C. M. Viana, professor do 

DOL/UFRN e atual diretor do Centro de Biociências da UFRN, “a biblioteca de livros 

de aquicultura de Alexandre, pode ser considerada como um dos maiores acervos 

privados do setor na região”. 
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Figura 3 – Banco de dados da PRIMAR, em arquivos digitais, em sua biblioteca e no 

conhecimento dos colaboradores

Fonte: Elaborado pela autora.

Entender  como  funciona  a  PRIMAR,  seus  preceitos  básicos  e  seu 

direcionamento futuro, foi uma condição essencial para a remodelagem da empresa. 

Para registrar o conhecimento construído, resgatar os dados históricos da PRIMAR 

e identificar os principais gargalos da empresa, foi imprescindível envolver toda a 

equipe  de  colaboradores,  no  processo  de  reestruturação  das  informações  da 

PRIMAR.  Os  funcionários  foram  chamados  a  participar  do  processo  de 

reorganização  das  informações  da  empresa,  aplicando-se  técnicas  de  Design 

Participativo que, segundo Santa Rosa e Moraes (2012), permitem estruturar uma 

visão  mais  real  da  situação-problema,  ao  envolver  os  usuários,  individual  ou 

conjuntamente.  A descrição  das  técnicas  utilizadas  podem  ser  encontradas  no 

primeiro artigo científico deste trabalho, nas páginas 19 e 20.

Envolver  os  colaboradores  da  PRIMAR  no  processo  de  reconstrução  da 

empresa, se mostrava como a melhor opção no resgate do conhecimento construído 

desde  a  sua  criação.  Sem  a  presença  de  Alexandre,  biólogo  responsável  pela 

produção, boa parte do conhecimento produzido em 22 anos de atividade aquícola, 

estava depositado nos colaboradores.

A primeira etapa foi identificar as funções dos colaboradores e as áreas de 

atuação de cada um, assim como as tarefas executadas em cada função. O resumo 

deste levantamento pode ser identificado nas tabelas a seguir:
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Tabela 1 – Função, descrição e tarefas dos colaboradores

Fonte: Elaborado pela autora.

Tabela 2 - Função, descrição e tarefas dos colaboradores. Continuação

Fonte: Elaborado pela autora.
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Depois de levantadas as rotinas de todos os funcionários da fazenda, seguiu-

se com a identificação das ferramentas de controle existentes. Em geral, planilhas 

eletrônicas  de  dados,  que  eram  alimentadas  por  Alexandre  ou  pelo  gerente 

administrativo/financeiro da fazenda. Haviam também planilhas que eram impressas 

e os dados coletados eram preenchidos manualmente pelos funcionários.  Várias 

ferramentas  de  controles  começaram  a  ser  revisadas,  planilhas  eletrônicas  de 

dados,  foram rediagramadas ou totalmente  refeitas  e  outras  novas foram sendo 

criadas. 

Mas  o  diferencial  de  utilização  delas  é  o  dado  mais  relevante,  pois  elas 

passaram a ser armazenadas nas nuvens e compartilhadas com técnicos residentes 

em outros estados que, voluntariamente, se ofereceram para fazer a avaliação dos 

dados  de  qualidade  de  água,  controles  e  produção  da  fazenda.  Além  do 

compartilhamento  das informações  em nuvem,  fotografias  e  dados enviados  por 

correio  eletrônico  ou  pelo  Whatsapp  (aplicativo  multiplataforma  para  trocas  de 

mensagens de texto, imagens,  vídeos, documentos em PDF e ligações através de 

conexão com a internet), também se tornaram rotinas na fazenda. Questionamentos 

que  demandam  explicações  longas,  são  agendadas  reuniões  e  as  orientações 

transmitidas  através  de  videoconferências  pelo Skype  (software gratuito  de 

comunicação de voz e vídeo).

. Sem a presença de Alexandre, criador e mentor da PRIMAR, a geração de 

novos conhecimentos dentro PRIMAR poderia ter fim. Mas P&D está enraizado na 

cultura da empresa, é a sua vocação. A solução encontrada, foi abrir a PRIMAR para 

a troca de conhecimentos.  Identificar e  mobilizar  as competências que poderiam 

ajudar nos projetos, valorizando os saberes de cada indivíduo e estimulando sua 

participação.  O  filósofo  Pierre  Lévy  (2011)  chama  de  Inteligência  Coletiva  esta 

“inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em 

tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências”. Na busca 

por orientações técnicas relativas aos cultivos de aquicultura, foi sendo criada uma 

rede  de  suporte  tecnológico,  com  troca  de  informações  a  distância,  onde  os 

detentores  de  conhecimento  retornavam  aos  questionamentos  da  PRIMAR,  de 

forma voluntária e com grande agilidade. 

A  Internet  abriu  as  portas  para  o  desenvolvimento  desta  sociedade  da 

informação e do conhecimento. Estamos vivendo o que muitos têm chamado de a 
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“Era das redes” e podemos entender este procedimento adotado na PRIMAR, como 

a ”Inteligência Coletiva em Rede” que citam Cavalcanti e Nepomuceno (2007). Para 

os  supracitados  autores,  estas  redes,  quando  integradas  por  pessoas  com 

interesses comuns e abertas para troca de conhecimentos e experiências, essas 

comunidades geram oportunidades de colaboração sem precedentes, criando uma 

nova dimensão para inovação.

E mantendo o foco em processos que trouxessem inovação à PRIMAR, os 

problemas começaram a  ser  abordados  sob  a  ótica  do  Design  Thinking, que  é 

basicamente  resolver  os  problemas,  como  um  designer  desenvolve  um  projeto. 

Primeiro  identificando  o  problema,  depois  pesquisando  como  problemas 

semelhantes foram resolvidos, em seguida elencando e concebendo as soluções 

mais viável para resolver o problema, a seguir implementando possíveis soluções e 

por fim, testando e avaliando os resultados. Aprender com os erros, não demonizar 

os  fracassos  e  renovar  constantemente  as  ideias,  fazem  parte  de  todo  este 

processo. 

O designer enxerga como um problema tudo aquilo que prejudica ou 

impede a experiência e o bem-estar na vida das pessoas. Isso faz 

com  que  sua  principal  tarefa  seja  identificar  problemas  e  gerar 

soluções... ...Trabalha em um processo multifásico e não linear, que 

permite interações e aprendizados constantes.  Isso faz com que o 

designer esteja sempre experimentando novos caminhos e aberto a 

novas alternativas: o erro gera aprendizados que o ajudam a traçar 

direções  alternativas  e  identificar  oportunidades  para  a  inovação 

(VIANNA et al., 2012, p. 13).

Brown (2009) define bem ao dizer que o Design Thinking busca novos 

formatos de administrar restrições de forma criativa, mudando o enfoque de resolver 

um "problema" específico, para trabalhar em um "projeto" específico.

Segundo ele, o Design Thinking se constrói através de três etapas, que às 

vezes precisam ser repetidas mais de uma vez: 

1 - Inspiração - quando se identifica um problema ou uma oportunidade, que 

nos coloca em movimento;

2 - Ideação - é a etapa que se concebem soluções e são geradas ideias; 

3 - Implementação - quando se leva a inovação da sala de projetos, para 
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realidade.

E este processo também precisa lidar com algumas premissas, onde as 

ideias geradas precisam ser factíveis (possíveis), viáveis e atrativas (desejáveis), 

para serem implementadas com sucesso.

Definida a técnica de abordagem dos problemas, levantadas as informações 

a respeito dos recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos disponíveis 

para a PRIMAR, além da aquisição de conhecimentos sobre as rotinas de produção, 

foi possível identificar alguns gargalos de operação onde o Design Thinking poderia 

interferir de forma positiva na rotina da empresa. 

A primeira providência foi a colocação de painéis e quadros de aviso para 

expor e nivelar as informações. Foram fixados painéis nas áreas de passagem e em 

várias estações de trabalho, de forma a disponibilizar as informações a todos, nas 

áreas  de  operação  da  PRIMAR.  Depois  foram  elencados  os  conteúdos 

informacionais mais utilizados e que precisavam de otimização na sua estrutura de 

exposição de dados e leitura. Vários avisos, controles e planilha foram reestudados, 

reestruturados  e  refeitos,  os  resultados  finais  de  algumas  destas  peças  se 

encontram nos anexos deste trabalho.

Como recorte, será descrito a seguir o passo a passo da reestruturação de 

um dos itens de maior relevância no funcionamento da PRIMAR, a tábua de maré. É 

ela que gera todas as rotinas de produção da PRIMAR. As trocas de água para 

abastecimento  dos  viveiros,  o  acionamento  da  estação  de  bombeamento,  as 

despescas,  os  serviços  de  limpeza  e  manutenção  dos  viveiros,  são  sempre 

programados em função dos períodos de marés altas ou baixas, o que faz com que 

a consulta à tábua de marés seja diária e imprescindível. 

O conteúdo da tabela das marés é oriundo do site da Capitania dos Portos. 

Ele é extenso e de difícil leitura, como se pode verificar na figura 4.
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Figura 4 - Tábua das maré disponibilizada no site da Capitania dos Portos

Fonte: http://www.mar.mil.br/dhn/chm/box-previsao-mare/tabuas/

Eventualmente outras tábuas de maré eram utilizadas pelos funcionários da 

PRIMAR, que advinham de encartes turísticos, destinados aos visitantes da região 

onde,  para  caber  no  impresso pequeno,  o  tamanho  das  fontes  é  extremamente 

reduzido, comprometendo a leitura.
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Figura 5 - Tábua das maré de revista turística, em tamanho natural

Fonte: http://www.mapaguia.com.br

No caso das tábuas de marés, a solução encontrada para melhorar a leitura 

e compreensão, foi rediagramar as tábuas da Capitania dos Portos, ordenando a 

informação para caber numa folha A4 (21 x 29,7 cm), em várias colunas, conforme 

ilustra a figura 6. 

13



Figura 6 - Tábua das maré revisada, da PRIMAR

Fonte: Elaborado pela autora.

Além da diagramação, as marés de maior amplitude, acima de 2,4 m de 

altura, que ocorrem nas luas novas e cheias, ganharam destaque em amarelo, pois 

são momentos críticos nas rotinas de produção dos viveiros. Nestes dias as trocas 

de águas pelas comportas dos viveiros são intensas, entra muita água (na maré alta) 

e  sai  muita  água  (na  maré  baixa),  o  que  exige  a  atenção  e  presença  de  um 

colaborador nas comportas várias vezes ao dia. Também no período das grandes 

marés,  aumentam os riscos de rompimento de telas,  pela pressão das águas e 

rompimento dos taludes dos viveiros. Um pequeno vazamento de água causado por 

uma  perfuração  de  caranguejo,  pode  se  transformar  numa  grande  abertura, 

provocando  o  esvaziamento  do  viveiro  e  a  perda  da  produção.  Na  planilha,  os 

períodos marcados em amarelo, informam à equipe da PRIMAR que é necessário 

atenção  especial  em  todos  os  viveiros  em  produção.  As  tábuas  de  marés  são 

impressas mensalmente e disponibilizadas, em todos os painéis distribuídos pela 

fazenda.
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Figura 7 – Quadros de avisos da PRIMAR 

Fonte: Elaborado pela autora.

Procedimentos semelhantes ao redesign das informações da tábua de maré, 

se repetiram com vários controles e planilhas da PRIMAR, cujos resultados finais 

estão exemplificados nos apêndices de 4  a 13.  O objetivo  é sempre o  mesmo: 

identificar  a  essência  da  informação,  diagramar  de  forma  a  facilitar  a  leitura, 

apreensão e compreensão dos dados para nivelando da comunicação interna da 

PRIMAR,  com o  objetivo  de  facilitar  a  assimilação  dos  dados  pelos  usuários  e 

reduzir erros de interpretação no entendimento das tarefas.

Neste  memorial  descritivo  serão  apresentados  três  casos  que  foram 

transformados  em trabalhos  científicos,  o  primeiro  apresentado  em setembro  de 

2016,  no 12ª  edição  do  P&D  Design  -  Congresso  Brasileiro  de  Pesquisa  e 
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Desenvolvimento em Design, em Belo Horizonte e indicado para a publicação no 

periódico Strategic Design Research Journal, Edição Especial P&D 2016, o segundo 

será  apresentado  em  novembro  de  2016,  no  1o.  CONAERG  –  Congresso 

Internacional  de Ergonomia Aplicada,  em Recife  e o terceiro foi  apresentado em 

novembro  2015  e  publicado  no  IV  Ergotripdesign,  na  Universidade  de  Aveiro, 

Portugal.  Os  três  artigos  buscaram  no  Design,  soluções  para  melhorar  seus 

controles e/ou performances. São eles:

1.  DESIGN  PARTICIPATIVO  NO  PROJETO  DE  SINALIZAÇÃO  DOS 

CIRCUITOS DAS ÁGUAS PARA O LABORATÓRIO PRIMAR;

2. INFOGRÁFICO DE MANEJO E CONTROLE DE ESTOQUES DE OSTRAS 

VIVAS DA PRIMAR ORGÂNICA;

3.  ESTUDO  PARA  ORGANIZAÇÃO  DOS  ESPAÇOS  PARA  VISITAÇÃO 

PÚBLICA DO SITÍO SÃO FELIX.

Em  comum,  os  três  trabalhos  têm  o  olhar  do  Design Thinking sobre  os 

processos.  As abordagens,  metodologias adotadas e resultados obtidos,  seguem 

nas próximas páginas, onde os trabalhos se apresentam na formatação específica 

exigida para cada publicação.
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Resumo:  O  desenvolvimento  de  um  projeto  de  sinalização  de  um  complexo 
sistema  de  captação  e  filtração  de  água  estuarina,  para  um  laboratório  de 
reprodução de ostras, apresenta-se como um desafio, na medida em que precisa 
propiciar facilidade de leitura e compreensão de todos que necessitem opera-lo. 
A partir de um processo de design participativo, que reconhece nos usuários o 
conhecimento tácito e empírico das atividades de abastecimento das águas para 
o laboratório, este trabalho tem por objetivo expor a metodologia adotada para 
coleta  de  informações  e  construção  do  projeto  de  sinalização.  O  foco  é  na 
atuação do designer  e no seu papel  de  mediação,  interação e construção do 
Manual  de  Procedimentos  Operacionais  e  do  projeto  de  sinalização,  sua 
implementação e verificação de operação.

Palavras chave: Design participativo, Sinalização, Laboratório de ostras.

Abstract: A signage design project of a complex salt water filtering system to  
oyster's  hatchery  is  a  challenge,  since  it  must  be  suitable  for  readability  and  
understanding  of  all  the  users  who  needs  to  operate  it  correctly  .  From  a  
participatory  design  process  that  recognizes  the  user's  tacit  and  experiential  
knowledge of the supplies of water activities of the hatchery, this study aims to  
present the methodology used for gathering information and building signage  
project.  The focus is  on the designer's role and its mediation,  interaction and  
construction  of  the  Operating  Procedures  Manual  and  signaling  design,  
implementation and operation check.

Keywords: Participatory design, Signage project, Oysters hatchery. 
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 1  INTRODUÇÃO
Atualmente a aquacultura é uma atividade econômica em franco crescimento em 

todo mundo. Cultivos de organismos aquáticos, tanto de água doce como de água salgada, 
têm aumentado sua participação na produção mundial de alimentos nos últimos anos, para 
suprir as baixas nos estoques naturais dos rios e oceanos,  decorrentes das atividades de 
pescas extrativistas adotadas há séculos. 

No caso dos moluscos, o cultivo como atividade comercial de aquacultura é recente 
no Brasil, datando de 1990 (AVELAR, 2000), sendo o estado de Santa Catarina responsável 
pela produção de 3.670 toneladas em 2014 (SANTOS; COSTA, 2015). No restante da costa 
brasileira, a produção comercial de ostras, sururus, vongoles e outros moluscos é oriunda da 
pesca artesanal extrativista nos mares e manguezais.

A  mudança  de  paradigma  em  relação  à  aquacultura  sustentável  versus  pesca 
extrativista, é um assunto premente no cenário mundial, pois a aquacultura pode suprir a 
demanda de produção de pescados,  causada pela da redução dos estoques naturais dos 
oceanos.  A  atividade  de  aquacultura  nas  últimas  três  décadas,  apresentou  taxas  de 
crescimento anuais superiores a outros ramos mais tradicionais da produção de proteina 
animal, como a bovinocultura, suinocultura e avicultura. Produzir alimentos na água pode, 
no futuro, tirar a humanidade da fome (BICUDO, 2015). E dentro da cadeia produtiva da 
aquacultura,  os laboratórios de produção de larvas e sementes são fundamentais para a 
atividade.

O objeto de estudo deste artigo é a sinalização dos circuitos das águas do laboratório 
da PRIMAR, uma fazenda de aquacultura orgânica, instalada no Sítio São Felix, às margens do 
estuário da Lagoa de Guaraíras, em Tibau do Sul, no litoral sul do estado do Rio Grande do 
Norte. A PRIMAR cultiva camarões, ostras e cavalos-marinhos em viveiros de água salgada e 
conta também com um laboratório de reprodução de ostras, da espécie  Crassostrea gasar, 
nativa dos manguezais do nordeste brasileiro. Para abastecer de água salgada o laboratório, 
é necessário um complexo sistema de captação e filtração de águas estuarianas, no qual o 
usuário  responsável  pelo  manejo,  precisa  ter  claramente  identificada  cada  etapa  do 
processo.

 2  PROBLEMATIZAÇÃO
Para a reprodução de organismos de aquacultura marinha,  necessita-se  de águas 

limpas, sem sedimentos, geralmente captadas diretamente dos oceanos. O laboratório da 
PRIMAR  tem  uma  característica  peculiar,  quando  comparado  a  outros  laboratórios  de 
reprodução de organismos cultivados em águas salgadas ou salobras: a água captada não é 
oceânica, mas proveniente de um estuário. O estuário é um ambiente aquático de transição 
entre os ambientes terrestres e aquáticos. Ele sofre influência das marés e apresenta desde 
águas doces próximos da desembocaduras dos rios, como águas salobras na sua maior parte 
e águas marinhas, quando próximas aos oceanos (COSTA, 2010). A grande quantidade de 
sedimentos nas águas estuarinas, obriga ao laboratório PRIMAR a ter um complexo sistema 
de captação e filtragem das águas, para que cheguem sem sedimentos e cristalinas dentro 
laboratório. A água passa por 13 bombas hidráulicas de várias potências, 17 processos de 
filtragens e existem cerca de 60 registros para abertura e fechamento do circuito hidráulico, 
desde o momento da captura das águas estuarinas, até o seu uso dentro do laboratório. 

O processo de filtragem do circuito das águas para o laboratório PRIMAR, era de 
conhecimento de apenas um usuário – o chefe de manutenção da fazenda, responsável pelas 
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instalações  elétricas,  hidráulicas  e  toda estrutura  física  do circuito das  águas.  Quando o 
mesmo solicitou seu afastamento da empresa,  tornou-se necessário registrar  e  organizar 
todo o ciclo de operação do sistema das águas, para que as tarefas executadas por este 
usuário, pudessem ser repassadas. As informações para operar os circuitos das águas são 
complexas,  qualquer  equívoco  na  operação  com  os  registros,  pode  alterar  a  pressão 
hidráulica, estourar tubulações e danificar bombas. O manuseio deste sistema deveria ser 
registrado e devidamente sinalizado, de forma a possibilitar que outros usuários pudessem 
operar com desenvoltura todo o circuito das águas. 

 3  A ATIVIDADE DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO
Sinalizar  um  ambiente  significa,  basicamente,  fazer  com  que  o  ambiente  se 

comunique  corretamente  com  seus  usuários.  Para  que  um  determinado  espaço  ou 
equipamento expresse claramente a sua função, sua operação ou a ação esperada, precisa 
haver uma comunicação muito clara entre o ambiente/equipamento e o usuário, orientando-
o em relação à locomoção nos espaços, ou quanto ao comportamento esperado em relação 
a operação de máquinas e equipamentos. 
Os designers, pelos seus conhecimentos de tipologias, fontes, legibilidade de textos, técnicas 
de  processos  produtivos  e  conhecimentos  de  materiais,  são  profissionais  capacitados  a 
projetar a comunicação gráfica de informações em ambientes construidos. Cada projeto de 
sinalização tem suas características próprias, cabendo ao designer identifica-las e absorve-
las, assimilando todo o conhecimento possível sobre o funcionamento do ambiente a ser 
sinalizado, para poder determinar um plano de ação coerente e funcional, necessários à um 
trabalho de sinalização (CALORI, 2015). 

Alguns passos são essenciais para a construção de projetos de sinalização:
 Conhecimento detalhado das  plantas  (baixas,  de situação,  cortes)  das  áreas  ou dos 

equipamentos a serem sinalizados e suas funções de uso;
 Entendimento  da  circulação  necessária  e/ou  dos  movimentos  operacionais  e  suas 

sequências, necessários aos trabalhos a serem desenvolvidos;
 Escolha correta dos materiais de suporte da sinalização, que se alteram em função da 

utilização em área externa (que pode estar sujeita a intempéries, ambientes salinos, 
alta  insolação,  entre  outros  fatores)  ou  sinalização  de  áreas  internas  (na  qual 
iluminação, temperatura e dimensões podem afetar a leitura);

 Seleção  das  tipologias  apropriadas,  que  variam  conforme  a  necessidade  de  leitura 
(ações emergenciais, distâncias, tempo para leitura, etc);

 Desenhos técnicos, memorial descritivo e plantas de localização dos itens do projeto 
auxiliam  os  fornecedores  das  placas  de  sinalização  na  execução  e  posterior 
posicionamento dos itens do projeto, no momento da instalação. 
Calori (2015), destaca que os assuntos a serem abordados, variam de projeto para 

projeto, mas alguns princípios básicos no estudo da sinalização incluem:
 Limitações de tempo e orçamento;
 Metas de imagem e branding;
 Contexto formal e temático do espaço;
 Perfil do usuário;
 Características físicas do espaço;
 Identificação de vias de circulação e pontos de decisão;
 Códigos aplicáveis que afetam a sinalização. 
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Duas etapas importantes são as fases de mock-up e de prototipagem, para testar  e 
validar as soluções projetadas. O  mock-up é útil para simular as peças de sinalização, em 
material alternativo, diferente do original, em escala 1:1. Pode ser executado em papel e é 
adequado para verificar leitura, visibilidade e entendimento das informações por parte dos 
usuários, apresentando baixo custo de execução e alto grau de precisão na avaliação. Já o 
protótipo, pode ser elaborado em escala reduzida e confeccionado no material definitivo, 
pois tem como objetivo testar o material, acabamento, forma de fixação, harmonia com a 
estrutura  arquitetônica,  por  exemplo.  A  avaliação  prévia  do  projeto  e  os  ajustes  na 
sinalização, devem ser efetuados nas fases de mock-up e prototipagem, fazendo-se testes de 
usabilidade (ABC da ADG, 2000; MENEZES et al., 2011).

 4  MÉTODOS E TÉCNICAS
Sinalizar espaços e equipamentos destinados a um trabalho específico, é tarefa que 

exige  do  designer,  aprofundamento  dos  seus  conhecimentos  na  área  foco  do  trabalho. 
Compreender corretamente a atividade-fim o funcionamento da estrutura a ser sinalizada e 
o comportamento que se espera de cada usuário, é essencial para que se estabeleça uma 
comunicação correta entre espaço/usuário e equipamento/usuário.

Quando  a  sinalização  envolve  tarefas  complexas,  a  abordagem  do  design 
participativo, envolvendo os usuários, oferece técnicas que contribuem para o levantamento 
e análise de informações de forma precisa, permitindo o registro das ações específicas de 
cada  tarefa  executada  e  o  entendimento  a  respeito  do  conhecimento  tácito  e  modelos 
mentais dos usuários. Essas informações, portanto, são consideradas pelo designer durante a 
construção do projeto.  A partir  desse conjunto de informações e da análise realizada,  se 
torna possível determinar requisitos, especificidades, objetivos e restrições relacionadas ao 
sistema humano-ambiente.

Para  realizar  o  projeto  de  sinalização  descrito  no presente  trabalho,  adotou-se  a 
abordagem do Design Participativo. Participaram da pesquisa três técnicos colaboradores da 
PRIMAR (envolvidos na manipulação direta dos dispositivos e do ambiente do laboratório) e 
a gestora do referido laboratório – que tem formação em design e que atuou, também, na 
elaboração do projeto de sinalização.

O projeto de sinalização contou com a estruturação de um Manual de Procedimentos 
Operacionais (MPO), que além de indicar a sinalização de espaços e equipamentos, indica a 
sequência das ações para consulta permanente dos usuários que acionam o sistema.

 4.1  Técnicas participativas adotadas na pesquisa
Design  participativo é  uma abordagem do design que envolve  ativamente toda a 

cadeia de usuários e colaboradores que se envolvem na concepção do projeto de design, seja 
num projeto de design de produto, urbano,  serviço, gestão,  software  ou informação, por 
exemplo. Num projeto participativo, ”o usuário é envolvido desde a etapa inicial. Assim, não 
há uma separação entre o projeto e a sua avaliação. Desde o início, o projeto é focalizado nos 
usuários e tarefas. Dessa forma, os usuários fazem avaliações contínuas a cada etapa do 
projeto.” (IIDA, 2005, p. 65)

O trabalho do design participativo se estrutura em cima do processo de construção 
do projeto, numa abordagem ampla e aberta, na qual todos são convidados a cooperar. Os 
usuários  são  consultados,  buscando o  conhecimento que cada um tem do processo.  Ao 
designer  cabe então,  não o  projeto  de  design  em si,  mas a  coordenação do projeto de 
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concepção coletiva, com toda a riqueza de detalhes que este processo abarca, em direção à 
solução almejada.

As  técnicas  de  design  participativo  utilizadas  para  a  construção  do  projeto  de 
sinalização dos circuito das águas do laboratório PRIMAR, foram a Análise Contextual, Fly on  
the  wall  e  Day  in  the  life  (SANTA  ROSA;  MORAES,  2012).  Estas  técnicas  geraram  as 
nomenclaturas  dos  itens  e  equipamentos  que  foram  sinalizados  e  um  manual  de 
procedimentos  operacionais  (MPO),  com  cada  uma  das  etapas  do  processo  descritas  e 
detalhadas.

Como a captação das águas se dá a cada 14 dias, nas maré de lua cheia e de lua nova,  
o acompanhamento e desenvolvimento do projeto coincidia com estes períodos.

A técnicas para sondagem das informações foram como seguem:
Análise Contextual – Dentro do ambiente de trabalho, o usuário era acompanhado na 
execução de cada tarefas,  sendo estimulando a verbalizar  cada procedimento.  Os 
questionamentos  foram  feitos  em  tempo  real,  para  a  correta  compreensão  das 
sequências  das  tarefas  executadas.  A  observação  dos  postos  de  trabalho, 
posicionamento dos equipamentos  e formas de manuseio,  por parte do chefe de 
manutenção,  possibilitava  o  claro  entendimento  das  tarefas,  suas  facilidades  e 
dificuldades de execução. Durante o processo, eram realizados os apontamentos de 
cada tarefa, a medida que estas estavam sendo executadas. Ao final de cada etapa, as 
descrições anotadas eram relidas, para que mentalmente o processo fosse revisto e 
complementado  de  informações,  caso  fosse  necessário.  Este  processo  de 
falar/fazer/anotar se repetiu por pelo menos quatro vezes, nas mesmas sequências 
de  tarefas,  repetidas  em  datas  distintas,  para  confirmação  dos  procedimentos. 
Repetir  o  acompanhamento  do  processo  por  várias  vezes,  demonstrou  ser  de 
extrema importância, pois a cada acompanhamento de tarefas, um item novo, que 
não tinha sido abordado anteriormente, era incluído em um ou outro processo.
Fly on the wall (FOTW) – consistiu em assistir o colaborador executando as tarefas, 
sem  fazer  perguntas  ou  interferências  enquanto  estas  eram  executadas.  Este 
procedimento foi útil  em duas etapas distintas do processo. A primeira se deu no 
segundo acompanhamento das tarefas, 14 dias após a primeira análise contextual  
quando, acompanhando as anotações iniciais, pôde ser observado se a sequência de 
operações se dava conforme registrado pela análise contextual. Desta forma, várias 
ações  não  citadas  foram  incluídas,  e  algumas  ações  que  já  estavam  registradas, 
observou-se  que  não  foram  executadas.  Ao  final  de  cada  sessão,  eram feitos  os 
questionamentos  a  respeito  das  novas  ações  executadas  e  das  ações  que  foram 
suprimidas do processos e mais uma vez, todo o registro de operações era reescrito. 
A segunda etapa em que foi  utilizada a técnica do FOTW foi  quando,  na fase de 
mock-up  do  projeto  de  sinalização,  os  novos  colaboradores  foram  designados  a 
executar as tarefas, baseados na sinalização e sequências dos registros do projeto. 
Isto nos  possibilitou  perceber  se  os  itens  sinalizados  e  as  sequências  das  tarefas 
estavam  sendo  compreendidos  corretamente,  ou  precisavam  de  ajustes  para 
melhorar o entendimento.
Day in the life – foi a técnica utilizada para acompanhar o usuário, sem interferência 
alguma,  apenas  para  verificar  se  o  MPO  foi  executado  na  íntegra,  se  os  itens  e 
equipamentos  estavam  adequadamente  sinalizados  e  percebidos,  e  se  o  usuário 
conseguia executar as tarefas sem ajuda de terceiros.
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 4.2  Atores envolvidos
No caso da PRIMAR, para a sinalização dos circuitos das águas a serem tratadas e 

conduzidas do estuário ao laboratório, os atores envolvidos foram: a gestora da empresa e 
designer,  o  chefe  de  manutenção,  o  responsável  técnico  pelo  laboratório  e  dois  novos 
colaboradores, que trabalhavam no laboratório, no setor de microalgas.

 4.2.1  Designer
A designer  e  gestora  do  laboratorio  da  PRIMAR,  se  fundem numa unica  pessoa, 

formada em design pela Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro (ESDI/UERJ),  com pos graduaçao em Design Estrategico, pela FARN (antiga 
Faculdade do Rio Grande do Norte, atual UNI), mestranda em Design na UFRN (Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte) e com com atuação profissional há mais de três décadas na 
área de design gráfico, editorial e sinalização. 

 4.2.2  Colaboradores
Principal detentor do conhecimento e responsável pela construção de todo o circuito 

das  águas  que  servem ao laboratório  da  PRIMAR,  o  chefe  de  manutenção,  se  tornou o 
principal ponto de contato para obtenção de informação do projeto. 
O  responsável  técnico  pelo  laboratório,  com  conhecimentos  específicos  sobre  as 
necessidades  de  aporte  de  águas  às  rotinas  do  laboratório,  fornecia  os  parâmetros  de 
volume e frequência de água necessários ao laboratório.
Dois outros colaboradores, que também trabalhavam no laboratório PRIMAR, participaram 
ativamente do processo, pois como leigos no assunto, sinalizavam a compreensão, ou falta 
dela, quando o projeto de sinalização começou a ser estruturado.

 5  PROJETO E RESULTADOS
Com  o  conteúdo  informacional  coletado,  a  etapa  seguinte  foi  a  estruturação  do 

projeto de sinalização. O primeiro passo foi trabalhar a taxonomia da sinalização, estruturar a 
nomenclatura que designaria todos os equipamentos e itens que iriam constar no MPO. 

Como as etapas se dão em locais distintos, a cada localidade foi designada uma letra,  
conforme ilustra a figura 1:
Canal – C; Piscinão – P; Reservatórios – R1 e R2; Galpão – G; Laboratório – L.

Figura 1 – Planta geral da fazenda PRIMAR, identificando as localidades. Elaborado pelo autor.
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Figura 2 – Exemplos de placas de sinalização dos registros, identificando as localidades. Elaborado pelo autor.

Filtros (UV, Azud e de saco) ganharam números de referência, ou especificações do 
fabricante e de identificação dos mícrons (µ):

 Filtro UV1, UV2, UV3, etc; Azud 5µ, Azud 10µ; Saco Bag 5µ, Saco Bag 10µ; 

Figura 3 – Exemplos de placas de sinalização de filtros. Elaborado pelo autor.

As bombas d'água, ganharam referências às suas potências:
 Bomba de 0,5 CV; Bomba de 1,0 CV; Bomba de 3,0 CV; Bombas G1 e G2 (para as bombas 

grandes de 35 CV).

Figura 4 – Exemplos de placas de sinalização de bombas. Elaborado pelo autor.

As chaves para ligar e desligar as bombas, foram numeradas e nelas feita referências 
a potência da bomba a que ela liga.

 Chave 1 – Bomba de 1,0 CV; Chave 2 – Bomba de 3,0 CV.

Figura 5 – Exemplos de placas de sinalização de chaves de partida. Elaborado pelo autor.

Os registros foram numerados, iniciando a sequência em cada localidade:
 Registro C01, C02, C03, etc - ficam no Canal; Registro P01, P02, P03, etc – ficam no 

Piscinão; Registro R101, R102, R103, etc – ficam no Reservatório 1; Registro G01, G02, 
G03, etc – ficam no Galpão; Registro L01, L02, L03, etc – ficam no Laboratório.
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Figura 6 – Exemplos de placas de sinalização de registros do laboratório. Elaborado pelo autor.

Mock-up  de todos os itens foram impressos em papel e plastificados,  para terem 
maior durabilidade nos testes de sinalização. 

Figura 7A e 7B – Fotos dos mock-ups da sinalização. 

Com toda a sinalização posicionada, repetiu-se a técnica de análise contextual, para 
verificar as nomenclaturas e as etapas registradas no MPO e anotados os ajustes necessários, 
para posterior correções.

A cada 14 dias o projeto era revisto e este procedimento se repetiu por quatro vezes, 
até a elaboração da primeira edição do MPO.

O MPO foi estruturado dentro de páginas no formato A4 (21 x 29,7 cm), dando ênfase 
ao passos que deveriam ser dados na execução de cada tarefa e as páginas divididas de  
acordo  com  as  áreas  em  que  se  desenvolvem  cada  operação,  identificando  áreas  por 
diferentes  cores.  Cada  passo  fica  dentro  de  um  bloco  de  texto,  com  fundo  colorido  e 
numerado sequencialmente. A informação principal é escrita em caixa alta, negrito, corpo 
24, identificando o equipamento que deve ser acionado (registro, bomba, filtro). Ao lado 
desta  informação,  em caixa  alta,  normal,  corpo 24,  a  ação  esperada  (abrir,  fechar,  ligar,  
desligar). Informações complementares, explicações, textos mais longos, são apresentadas 
em fontes normais, caixa alta ou caixa alta e baixa, corpo 12, abaixo da informação principal.

Figura 8 – Exemplo de um bloco de texto. Elaborado pelo autor.

A seguir modelo das páginas de MPO.
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Figura 9 – Exemplo de páginas do MPO. Elaborado pelo autor.

O  usuário  do  sistema  de  captação  de  águas  (funcionário  do  laboratório),  foi 
entrevistado  ao  final  do  projeto  de  sinalização.  Ele  foi  inquirido  sobre  as  diferenças 
percebidas antes e depois da sinalização das estações de trabalho dos circuitos das águas e  
estimulado  a  responder  livremente.  Abaixo  são  apresentados  os  principais  aspectos 
apontados pelo usuário:

 Existem cerca de 60 registros hidráulicos a serem acionados nos percurso das águas. As 
placas de identificação, facilitaram a compreensão das operações e referenciamento, 
quando há necessidade de ajusta-los ou substituí-los, por exemplo;

 Como estes procedimentos de captação das águas para o laboratório são feitos a cada 
14 dias, quando orientado pelo MPO, à possibilidade de esquecer uma etapa dentro 
do processo tende a zero;

  Outras pessoas podem operar o sistema, quando o responsável precisar se ausentar, 
bastando seguir as instruções do MPO;

 Sugeriu fazer uma planta geral de localização de todos os registros;
 Se  referiu  a  possibilidade  de  inserir  novas  informações  no  projeto  de  sinalização, 

sempre que o usuário identificar algum item que possa facilitar e contribuir com o 
melhor manuseio dos equipamentos.

 6  CONCLUSÃO
Sinalizar  máquinas  e  equipamentos  de  um  ambiente  de  trabalho  e  oferecer  aos 

usuários  um roteiro dos  procedimentos  operacionais,  é  imprescindível  para  padronizar  a 
execução de tarefas, pois o registro impresso da sequência de operações e a identificação 
visual dos itens a serem acionados, normatiza todo o processo. 

A abordagem do design participativo empregada, junto às técnicas utilizadas para a 
construção deste projeto, foram fundamentais para a elaboração da sinalização e do manual 
de  procedimentos  operacionais.  A  participação  dos  usuários  em  todo  o  processo  de 
construção  da  sinalização  evitou  erros  do  projeto,  pois  quando  identificavam  quaisquer 
desvios,  a  correção  era  imediata.  Destaca-se  ainda  que,  em  um  ambiente  de  trabalho 
sinalizado  corretamente,  qualquer  novo  usuário  que  precise  executar  as  tarefas  pode 
encontrar na sinalização e no manual de procedimentos operacionais o suporte necessário 
para suas tarefas e todas as informações para o correto manuseio dos equipamentos.
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Cabe  destacar  que  este  projeto  de  sinalizaçao  deverá  manter-se  em  evoluçao 
permanente, para a melhoria contnua dos processos do sistema de captaçao das águas para 
o  laboratorio  da  PRIMAR  sendo  essencial  a  participaçao  efetiva  dos  usuários  na  sua 
construçao. 
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RESUMO

Registrar dados de manejo e controles de estoque de ostras vivas em planilhas eletrônicas, restringe 
o acesso das informações aos dispositivos computacionais de leitura, o quê se transforma em gargalo 
operacional, pois o excesso de umidade e sal no ar, danificam rapidamente equipamentos eletrônicos. 
O presente artigo vem expor a contribuição da ergonomia informacional na construção de um painel  
com  um infográfico  tátil,  onde  o  conjunto  de  dados,  representado  por  elementos  de  simbologia 
universal, torna as informações acessíveis a todos os envolvidos, inclusive aos que têm lacunas de 
alfabetização, nivelando a comunicação e o entendimento das tarefas de rotina. 

ABSTRACT

Recording management data and stock controls of live oysters in spreadsheets, restricts access of the  
information  to  reading  computer  devices,  what  becomes  operational  bottleneck,  because  excess  
moisture and salt in the air quickly damage electronic equipment. This article expose the contribution  
of  informational  ergonomics  in  building  a  panel  with  a  tactile  infographic,  where  the  set  of  data,  
represented  by  universal  symbology  elements  makes  the  information  accessible  to  all  involved,  
including those who have learning gaps, leveling communication and understanding of routine's tasks.

1. INTRODUÇÃO

O objeto de estudo deste artigo é o manejo do cultivo de ostras marinhas, numa fazenda de 
aquacultura orgânica, instalada no Sítio São Felix,  às margens do estuário da Lagoa de 
Guaraíras, em Tibau do Sul, no litoral sul do estado do Rio Grande do Norte. A PRIMAR 
cultiva camarões, ostras e cavalos-marinhos em viveiros de água salgada e conta também 
com um laboratório de reprodução de suas ostras, da espécie Crassostrea gasar, nativa dos 
manguezais do nordeste brasileiro. 

O  cultivo  de  moluscos,  como  atividade  comercial  de  aquacultura,  se  dá  desde  1990 
(AVELAR, 2000), no sul do Brasil, em Santa Catarina, sendo este estado, até o momento, o 
maior  produtor  nacional  de  molusco  (SANTOS,  2015).  Mas  as  espécies  cultivadas 
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comercialmente no sul,  são diferentes da espécie cultivada na PRIMAR em viveiros e o 
conhecimento sobre o cultivo da Crassostrea gasar, ainda é insipiente e foram encontrados 
com poucos registros na literatura.

Investir  no  cultivo  de  espécies  não  domesticadas,  requer  mobilização  de  recursos 
financeiros, humanos, tecnológicos e operacionais. O desenvolvimento de novas tecnologias 
de cultivos,  exige metodologia nos processos de produção e uma etapa importante é o 
registro preciso  de todos os  procedimentos de rotina,  pois  estes servirão de base para 
posterior análise, avaliação e validação dos resultados operacionais. 

Para  que  este  conhecimento,  advindo  da  coleta  rotineira  dos dados  de  cultivo,  não  se 
transforme em informação hermética, é importante compartilha-lo com toda a equipe que 
trabalha  no  cultivo  de  ostras.  Nos  serviços  de  campo,  muitos  dos  trabalhadores  são 
analfabetos ou com formação de primeiro grau incompleta. Para estes, a leitura de uma 
planilha com muitos dados, seria um esforço infrutífero.  Para disponibilizar  informação a 
qualquer tempo, sem necessitar de nenhum dispositivo eletrônico de leitura, a solução se dá 
com a construção de um painel, com informações visuais, que possam ser assimiladas por 
todos os colaboradores. O presente estudo descreve a construção de um infográfico tátil 
interativo que representa os viveiros onde estão localizados os estoques de ostras, com a 
identificação dos lotes, das datas de manejo, densidades e outras informações importantes 
para o controle dos animais cultivados, utilizando desenhos, números e símbolos, em lugar 
de  apenas  textos  e  tabelas.  Neste  formato,  a  compreensão  dos  dados  se  dá  rápida  e 
efetivamente. Com o nivelamento das informações, a comunicação relativa as tarefas de 
rotina são facilitadas, eliminando-se ruídos e erros de interpretação, beneficiando todas as 
atividades envolvidas na produção.

2. CONTROLE DE ESTOQUE DE ANIMAIS VIVOS

Para gerenciar a produção de qualquer empresa, são necessários vários controles: contas a 
pagar, contas a receber, folha de ponto de pessoal, extratos bancários, tesouraria, caixa, 
estoques, etc. 

Os  controles  dos  estoques,  são  essenciais  para  gerir  as  quantidades  de  insumos  ou 
produtos  disponíveis  para  utilização  dentro  da  empresa  ou  para  vendas.  A gestão  de 
estoques pode ser efetuada de várias formas: 

 utilizando sofisticados sistemas informatizados de gerenciamentos de estoque; 
 de forma mais trivial, numa simples planilha eletrônica com registros de entrada e 

saída; 
 em apontamentos feitos manualmente com lápis e papel. 

Independente  da  forma como são  efetuados  os  controles,  eles  precisam existir  e  estar 
documentados, para possibilitar o gerenciamento da empresa.

Diferente  de  um objeto  inanimado numa prateleira,  animais  vivos  crescem,  adoecem e 
podem morrer. A contagem de animais vivos precisa ser feita com regularidade e com um 
mesmo  padrão  para  registro  das  informações.  E  em  geral  no  momento  da  contagem 
também são feitas biometrias, para coletar dados que identifiquem a curva de crescimento 
dos animais e identificar as taxas de sobrevivência.

A  maioria  dos  animais  aquáticos  passam,  quase  a  totalidade  do  período  de  cultivo, 
submersos,  fora  de  contato  visual  e  as  quantidades  são  muito  altas  para  contagem 
individual (ficam em centenas de milhares, por exemplo: 600 mil ostras, 300 mil peixes), em 
função disto os controles dos estoques são feitos por amostragens. 
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3.  CULTIVO DE OSTRAS EM VIVEIROS

Existem no Brasil registros e informações de cultivos de ostras em mar aberto ou estuários, 
mas não localizamos em nossa pesquisa, documentação de ostras produzidas em viveiros. 
O cultivo de ostras, dentro de viveiros de camarão da PRIMAR, é dado como exemplo por 
Castelo  (2015)  como  sendo  uma  das  únicas  empresas  no  Brasil  a  adotar  o  cultivo 
multitrófico integrado,  onde vários organismos são cultivados num mesmo ambiente.  Os 
primeiros registros de produção de ostras na PRIMAR datam de 2005. Nesta época,  as 
sementes adquiridas em Santa Catarina, eram cultivadas em pequenas bandejas flutuantes, 
egressas do cultivo de camarão arraçoado, onde eram usadas para depositar o alimento do 
camarão. 

Figura 1 – Sementes de ostras sendo colocadas em bandejas flutuantes.

Num  segundo  momento,  tentando  melhorar  o  cultivo,  foram  colocadas  mesas,  com 
superfícies de telas, onde as ostras eram criadas sobre as telas, submersas nas águas dos 
viveiros.

Figura 2 – Mesas com superfície de tela, para acomodar as ostras dentro do viveiro.

Atualmente, as ostras são cultivadas em travesseiros de telas com flutuadores, presos por 
cordas a uma linha central, denominada long line. Várias long lines são dispostas em um 
viveiro que, atualmente, acomoda cerca de 300 mil ostras, por viveiro.
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Figura 3a – Travesseiro com flutuante.          Figura 3b - Long-lines dentro do viveiro.

As sementes de ostras são levadas para a área de produção com 2mm de comprimento e 
levam entre 12 e 18 meses para chegar ao tamanho comercial, com 80mm. As sementes 
chegam  aos  viveiros  aos  lotes,  numerados  cronologicamente,  que  precisam  ser 
acompanhados  individualmente,  para  ter  identificado  os  resultados  parciais  e  finais  do 
cultivo de cada um destes lotes. 

Figura 4 – Ostras em diferentes fases de crescimento.

Em cada etapa de seu crescimento, as ostras ficam acomodadas em 5 tipos diferentes de 
telas, que são identificadas pelo tamanho das suas aberturas em milímetros: 1mm, 4mm, 
9mm, 14mm e 23mm. Adotamos o símbolo da cerquilha (#) para identificar as telas dos 
travesseiros, assim #9, significa travesseiro de malha 9mm.

Figura 5 – Travesseiros de telas de 4, 14 e 23mm.
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No primeiro momento do cultivo das ostras, quando as sementes saem do laboratório e 
entram nos viveiros de produção, elas ficam dentro de um berçário intensivo, uma estrutura 
chamada up-wheller,  que  consiste  num sistema de  direcionamento  de  fluxo  das águas, 
obrigando que a água, rica em alimentos (micro-algas) circule de baixo para cima, passando 
obrigatoriamente pelo fundo de tela dos tonéis,  onde as ostras ficam acomodadas. Elas 
permanecem nesta estrutura, até atingirem o tamanho de 6mm, quando passar a ficar nos 
travesseiros flutuantes. 

Figura 6 – Up-wheller com 8 tambores.

A cada  etapa  do  crescimento,  corresponde  a  um travesseiro  de  malha  diferente,  como 
também a densidades de ostras por travesseiros vai se alterando no decorrer do cultivo. 
Abaixo a tabela que orienta as densidades/malha:

 Tabela 1 – Densidade por malha.

MALHA DENSIDADE

#1 (up-wheller) 20.000

#4 2.000

#9 500

#14* 250

#14* 150

#23 100

#23 75

Periodicamente as ostras são retiradas das águas, para serem lavadas com água doce, 
banhadas em águas hiper salinas (para tratamento preventivo de organismos incrustrantes) 
e classificadas, para manter os estoques organizados por tamanhos, já se preparando para 
a etapa de comercialização.

Figura 7a – Peneira de classificação de ostras.          Figura 7b - Ostras classificadas.
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Durante  todo  o  cultivo,  é  feito  o  acompanhamento  do  crescimento  e  da  taxa  de 
sobrevivência das ostras, além do posicionamento dos travesseiros e long lines dentro

dos viveiros.  O controle dos estoques de animais vivos é complexo,  o crescimento das 
ostras não é uniforme, vários fatores influenciam na baixa dos estoques, como variações 
bruscas  de  temperatura  e  clima,  organismos  invasores  (fitos  e  zooplanctons),  má 
acomodação das ostras nos travesseiros, vandalismo e roubo.

Outro gargalo a ser considerado, é o fato de alguns trabalhadores de campo não terem bom 
desempenho  com  leitura  de  texto,  mapas  e  planilhas,  o  que  dificulta  trabalhar  com 
planejamentos escritos, ou deixar as tarefas descritas num quadro de aviso, por exemplo.

4. INFOGRÁFICO

A palavra infográfico é uma abreviação de “informação gráfica”. Embora o termo seja atual,  
o recurso de representar visualmente uma história ou um conjunto de informações na forma 
de grafismo, é utilizado pelo homem desde a pré história e um bom exemplo disto são as 
pinturas  rupestres,  feitas  nas  paredes  das  cavernas  há  cerca  de  40  mil  anos  atrás. 
(CANELAS, 2014)

A capacidade humana de se comunicar simbólica, intelectual e artísticamente, atravessa os 
séculos. Nossa linguagem é cheia de sinais, imagens e símbolos, como por exemplo os 
números  que  usamos  para  cálculos  matemáticos,  que  expressam  quantidades.  Temos 
símbolos de compreensão universal, outros de conotações especiais que vão além do seu 
significado evidente e convencional,  implicando em alguma coisa vaga, desconhecida ou 
oculta para muitos de nós. (JUNG, 1964)

A informação  visual,  que  usa  simultaneamente  os  recursos  de  textos,  gráficos,  figuras, 
imagens e símbolos, consegue carregar uma enorme quantidade de informação, instruir e 
deleitar  simultaneamente,  usando  de  recursos  da  ciência  e  das  artes,  para  gerar  uma 
comunicação na qual a compreensão e a retenção, sejam efetivas.

“O mundo a nossa volta está mudando. A Era da Informação mudou 
os  fundamentos  da  forma  como pensamos  e  nos  comunicamos.  
Hoje nós somos uma cultura que se desenvolve com aprendizagem 
e  compartilhamento  –  que  em  grande  parte  é  facilitado  pela  
crescente  onipresença  das  mídias  sociais.  Este  volume  de  
informação  precisa  ser  consumido  e  processado,  o  que  requer  
novos métodos de comunicação. Infográficos, sob vários aspectos,  
estão na vanguarda desta nova forma de pensar. A visualização de  
informações  é  o  que  nos  permite  ter  uma  visão  e  compreensão  
rápida  e  eficiente,  utilizando  o  incrível  poder  do  sistema  visual  
humano. Acessar e explorar este poder não é apenas importante,  
mas necessário, para navegar na vastidão de dados apresentados a  
nós diariamente.” (LANKOW; RITCHIE; CROOKS, 2012).

Estruturar  um  infográfico,  exige  conhecimento  das  melhores  práticas  do  design  de 
informação, de ergonomia informacional, do conhecimento de como se processa a captação 
de informações (percepção), armazenamento (memória) e sua utilização (decisão) (IIDA, 
2005), sem abrir mão das questões de equilíbrio e atratividade que, com ressalta Norman 
(2002), a estética influencia positivamente no desempenho de tarefas e na satisfação do 
usuário.

5. ERGONOMIA INFORMACIONAL

Pela definição da Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), existem três domínios de 
especialização da ergonomia: físico, cognitivo e organizacional. A Ergonomia Cognitiva se 
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detém  em  aspectos  como  percepção,  compreensão,  memória,  raciocínio,  motivação,  e 
comportamento,  que  influenciam  nas  interações  entre  seres  humanos  e  tarefas.  A 
Ergonomia  Informacional  cuida  de  fornece  os  métodos  para  que  a  transmissão  de 
informação  ocorra  de  forma  objetiva,  clara  e  eficiente,  se  inserindo  então  dentro  dos 
domínios da Ergonomia Cognitiva. Partindo dos conhecimentos das variáveis fisiológicas, 
psicológicas  e  cognitivas  do  ser  humano  é  possível  estruturar  a  informação  de  forma 
inovadora, com o objetivo de melhorar o entendimento das tarefas no ambiente de trabalho.

Na  definição  de  Design  da  Informação  dada  pela  Sociedade  Brasileira  de  Design  da 
Informação – SBDI (2006) diz que: 

“Design da informação é uma área do design gráfico que objetiva 
equacionar os aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos que 
envolvem os sistemas de informação através de contextualização, 
planejamento, produção e interface gráfica da informação junto ao 
seu público alvo. Seu princípio básico é o de otimizar o processo de 
aquisição da informação efetivado nos sistemas de comunicação 
analógicos e digitais.” 

Os conhecimentos de Ergonomia Informacional, embasam as escolhas para construção de 
sistemas  de  informação,  objetivando  facilitar  a  leitura,  entendimento,  aprendizagem  e 
apreensão das informações necessárias à execução e entendimento de tarefas a serem 
executadas  em  postos  de  trabalho.  Sistemas  digitais  ou  analógicos,  acessados  por 
dispositivos  computacionais  de  leitura  ou  painéis  físicos  com  informações,  ambos  se 
estruturam  em  cima  de  conhecimentos  sobre  percepção  e  cognição,  onde  se  busca  o 
formato apropriado à difusão da informação.

A comunicação humano-tarefa-máquina em suportes que não os computadores, segundo 
Moraes (2002), é da competência da Ergonomia e Usabilidade de Sistemas de Informação, 
que  se  detém  aos  sistemas  de  sinalização,  manuais  de  instrução,  avisos,  infográficos, 
elementos de linguagem visual, ícones, imagens relacionadas, uso de cor, etc. 

6. PROJETO E RESULTADOS

Para  a  construção  do  controle  de  estoque  de  ostras  vivas  da  PRIMAR,  uma  equipe 
multidisciplinar, formada por dois engenheiros de pesca, um técnico em aquacultura e uma 
designer, adotaram as seguintes premissas:

◦ os lotes seriam identificados por cores, tanto nas estruturas físicas (travesseiros 
de tela), quanto nas planilhas e representações gráficas;

◦ um mapa ampliado dos viveiros (não necessariamente em escala), seria utilizado 
como base para organização das cordas (long lines) e estas seriam numeradas;

◦ os  travesseiros  seriam  representados  por  retângulos,  cuja  imagem  está 
relacionada com o objeto real, com áreas para informações fixas (lote e malha) e 
áreas  para  preenchimento  das  informações  variáveis  (data,  quantidade  e 
densidade);

◦ os tambores do up-wheller, seriam representados por circunferências (também 
relacionadas à imagem real), com áreas para informações fixas (lote e malha) e 
áreas  para  preenchimento  das  informações  variáveis  (data,  tamanho  e 
densidade).

Simular graficamente os objetos reais com imagens correspondentes à sua representação, 
criando uma metáfora da realidade, permite várias possibilidades para o usuário relacionar 
dados com estas formas visuais (VANDE MOERE, 2011). Conforme ilustrado nas figuras 
abaixo,  o  berçário  intensivo  (up-wheller),  que  abriga  8  tambores  e  os  travesseiros, 
identificados pelas cores (lotes) com os 4 diferentes tipos malhas.
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Figura 8a – Representação do up-wheller.          Figura 8b - Representação dos travesseiros.

Nos travesseiros, a identificação dos lotes se dá através da fixação de lacres coloridos, 
correspondente às cores dos lotes.

Figura 9 – Travesseiro com lacre de identificação de lote 3 (azul).

Durante o tempo de cultivo, todas as ostras passam pela mesma sequência de up-weller e 
travesseiros: #1; #4; #9; #14 e #23. 

A  seguir,  planta  geral  da  área  de  viveiros  (cerca  de  40ha),  com  destaque  para  o 
posicionamento dos estoques de ostras vivas e a visão do infográfico montado, que espelha 
a realidade encontrada nos viveiros de produção de ostras. 

Figura 10a, 10b e 10c – Mapa dos viveiros e detalhe do lay-out dos infográficos do V11 e V5.
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A cada movimentação de repicagem e reposicionamento dos travesseiros, o infográfico é 
atualizado. Outro item que acompanha o infográfico é uma planilha, dirigida ao supervisor de 
cultivo de ostras, técnico em aquacultura, na qual os manejos ficam registrados numa barra 
de tempo, um cronograma para orientar os trabalhos de campo. As cores remetem aos lotes 

e na legenda, as simbologias ˜ , // e $ remetem às ações a serem executadas como sacudir, 

peneirar e salgar, respectivamente. Cada representação de travesseiro, corresponde a uma 
linha do cronograma.

Tabela 2 - Cronograma de manejo.

O manejo dos estoques é registrado manualmente na ficha abaixo. É com as informações 
de  descida  dos  travesseiros,  que  os  desenhos  que  representam  os  travesseiros  são 
preenchidos.

Tabela 3 - Ficha de manejo das ostras.

É também do infográfico tátil que se originam as informações a respeito das contagens dos 
estoques,  que são apontadas na tabela 4.  As contagens dos estoques são identificadas 
pelas cores de cada lote e o número inicial de sementes é o primeiro dado, para se ter 
imediatamente  a  noção  do  tamanho  do  lote,  se  é  grande  ou  pequeno.  A  contagem 
atualizada  é  comparada  com  a  contagem  imediatamente  anterior,  para  fornecer  dados 
percentuais  de  desempenho  e  sobrevivência  recentes,  assim  como  a  contagem  é 
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comparada com o numero inicial  de sementes, para compreensão da evolução geral do 
cultivo.  Cada  linha  na  contagem  de  estoque  corresponde  a  uma  representação  de 
travesseiro no infográfico.

Tabela 4 - Contagem de estoque por lote

7. CONCLUSÃO

Expor as informações de cultivo de ostras da PRIMAR em forma de infográfico, no lugar de 
planilhas,  se  mostrou  uma  poderosa  ferramenta  de  comunicação,  na  medida  em  que 
facilitou a compreensão e apreensão das tarefas de manejo. A complexidade dos dados 
planilhados ao ser substituída pela informação visual de símbolos, números e desenhos, 
tornaram as informações acessíveis até para os trabalhadores sem alfabetização. 

O uso de imagens relacionadas e de símbolos arbitrados, de fácil compreensão para todos 
os colaboradores, foi rapidamente incorporada às rotinas do trabalho de cultivo das ostras. 
As programações diárias, as orientações aos trabalhadores e a conclusão das tarefas ao 
final do dia de trabalho, hoje se dão fisicamente ao lado do infográfico, quando a informação 
verbal  é reforçada visualmente,  apontando-se para as imagens dispostas no painel.  Em 
decorrência do trabalho com a Ergonomia Informacional, a comunicação, compreensão e 
apreensão das tarefas de cultivo, ganharam clareza e precisão no seu entendimento.

38



REFERÊNCIAS

ABERGO. O que é ergonomia. Disponível em: <http://www.abergo.org.br/internas.php?
pg=o_que_e_ergonomia>. Acesso em: 20 jun. 2016.

AVELAR, Julio Lopes de. O Cultivo de Vieiras no Estado do Rio de Janeiro. Revista 
Panorama da Aquicultura, Rio de Janeiro, v. 10, n. 62, p.41-47, nov./dez. 2000. Disponível 
em: <http://www.panoramadaaquicultura.com.br/paginas/revistas/62/VIEIRAS.asp>. Acesso 
em: 20 abr. 2016.

CANELAS, Lucinda. Afinal, a pintura mais antiga do mundo não está na Europa. 
Público.pt. 11 out. 2014. Disponível em: <https://www.publico.pt/ciencia/noticia/a-mao-mais-
velha-do-mundo-poe-em-duvida-que-a-arte-tenha-nascido-na-europa-1672526>. Acesso 
em : 10 jun. 2016.

CASTELLO, Jorge P.; KRUG, Luiz C. Introdução às Ciências do Mar. Pelotas: Editora 
Textos, 2015. 440 p.

IIDA, Itiro. Ergonomia, projeto e produção. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2005. 

JUNG, Carl G. et al. O homem e seus símbolos. 5. ed. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 
1964. 

ILANKOW,  Jason;  RITCHIE,  Josh;  CROOKS,  Ross. Infographics:  The  power  of  visual 
storytelling. John Wiley & Sons, New Jersey, 2012.

MORAES, Anamaria.  Design e Avaliação de Interface:  ergodesign e interação humano-
computador / Organizadora: Anamaria de Moraes. Rio de Janeiro: iUsEr, 2002. 

NORMAN D. Emotion & Design: Attractive Things Work Better. Interactions, 9(4): 36–42. 
2002.
SANTOS, Alex Alves dos; COSTA, Sérgio Winckler da. Síntese Informativa da Maricultura 
2014. EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, 
Santa Catarina, fev. 2015. Disponível em: <http://www.epagri.sc.gov.br/wp-
content/uploads/2013/08/Sintese_informativa_da_maricultura_2014.pdf>. Acesso em: 20 
abr. 2016.

SBDI.  Sociedade  Brasileira  de  Design  da  Informação,  2006.  Disponível em: 
<http://sbdi.org.br>. Acesso em: 15 jan. 2016.

VANDE MOERE, Andrew; PURCHASE, Helen. On the role of design in information 
visualization. Information Visualization, v. 10, n. 4, p. 356-371, 2011. Disponível em: 
<http://infoscape.org/publications/ivs12.pdf> . Acesso em: 12 jun. 2016.

39



TRABALHO CIENTÍFICO III

ESTUDO PARA ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA VISITAÇÃO 

PÚBLICA DO SÍTIO SÃO FELIX

IV Ergotripdesign

Universidade de Aveiro - Portugal

2015

40



ESTUDO PARA ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA VISITAÇÃO 

PÚBLICA DO SÍTIO SÃO FELIX

KAFENSZTOK, Marcia
UFRN, aluna do Mestrado Profissional em Design

mkdesign@terra.com.br
LIMA, Veronica Maria Fernandes de 

UFRN, Professora Doutora do Mestrado Profissional em Design

RESUMO

Este trabalho estuda a área de visitação da PRIMAR, uma fazenda de aquicultura orgânica, 
que recebe com regularidade estudantes e professores de várias universidades, para visitas, 
estudos e pesquisas. Justifica-se esse estudo pela necessidade de analisar e classificar os 
espaços,  para  mais  tarde  organizá-los  e  sinaliza-los,  preparando  uma  comunicação 
adequada, para que o ambiente esteja adaptado à recepção dos visitantes.

ABSTRACT
This  paper  studies  the  PRIMAR  visitation's  area,  an  organic  aquaculture  farm,  which  
regularly receives students and teachers from various universities,  for  visits,  studies and  
research. This study is justified by the necessity of analyze and classify the area, in order to  
organize and prepar a visual communication, for adapt the farm to the visitor's reception.

PALAVRAS  CHAVES:  Sinalização,  Design  Ambiental,  Área  de  visitação.  Environmental 
Design, Sign Design

1. INTRODUÇÃO
Instalada no Sítio São Felix, em Tibau do Sul, no litoral sul do Estado do Rio Grande do 
Norte, a PRIMAR possui cerca de 40 hectares de área de viveiros e apresenta condições 
ideais para aquicultura estuarina (WAINBERG, 1999). A propriedade já possuía tradição em 
aquicultura e os primeiros viveiros datam do início da década de 50. Fundada em 1993, a 
PRIMAR iniciou sua produção com o cultivo convencional de camarões nativos. Evoluiu ao 
longo  de  10  anos  para  a  prática  do  monocultivo  intensivo  do  camarão  do  Pacífico,  o 
Litopenaeus vannamei.

Em 2002 alterou o rumo do seu desenvolvimento, dando ênfase à qualidade, e iniciou a 
implantação do "Sistema PRIMAR de Aquicultura Orgânica" de acordo com as diretrizes do 
IFOAM - International Forum of Organic Associations and Movements. Em dezembro de 
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2003  a  PRIMAR alcançou a  certificação orgânica pelo  IBD -  Instituto  Biodinâmico  (IBD 
CERTIFICAÇÕES, 2015). O sistema de cultivo adotado, promove práticas de manejo de 
baixo impacto ecológico, evidenciando preocupação e respeito ambiental e social.

O projeto de aquicultura orgânica do Sitio São Felix, é pioneiro no Brasil, sendo conhecida 
como a primeira fazenda de camarão orgânico do Brasil e a primeira empresa de produção 
de ostras orgânicas certificadas, no mundo. 

O responsável pelo projeto, Alexandre Wainberg, biólogo marinho e mestre em bioecologia 
aquática, tem forte vínculo com o universo acadêmico. A Primar é campo de pesquisa de 
inúmeros experimentos em aquicultura estuarina e conta, até o momento, com cerca de 
quinze trabalhos de graduação, mestrado ou doutorado, que foram desenvolvidas dentro da 
propriedade.

A propriedade recebe cerca de 50 pessoas /mês, em sua maioria estudantes de graduação, 
mestrado e doutorado,  professores e pesquisados,  do Brasil  e exterior.  No momento da 
visitação, ocorre um grande fluxo de pessoas, que chegam simultaneamente para conhecer 
o  local.  É  nesta  hora  que  a  relação  homem  /  meio  ambiente  /  ambiente  construído  / 
conhecimento, se faz presente, pois as visitas têm o objetivo de instruir, de trazer novos 
conhecimentos de campo, para estudantes, professores e outros, que estão conhecendo o 
local. É na recepção destas pessoas que a ordenação dos espaços, o design ambiental, se 
fazem prementes, sobre vários aspectos (estéticos, funcionais e cognitivos).
Atualmente na PRIMAR, o espaço destinado à visitação, não dispõe de nenhum tipo de 
sinalização  ou  orientação  aos  visitantes.  Além  da  falta  de  ordenação  do  espaço,  falta 
conforto e comunicação dos espaços para com os usuários. 
Um projeto que vise organizar os espaços, identificar e suprir as necessidades básicas dos 
usuários visitantes (como sentar, usar um banheiro, beber água, buscar um local sombreado 
ou abrigar-se do sol ou da chuva), é essencial para tornar a visita, além de enriquecedora 
em termos de conhecimentos, num momento bastante agradável.

Sendo assim,  o objetivo deste trabalho é  definir  as diretrizes para um futuro projeto de 
sinalização  da  área  de  visitação  da  PRIMAR,  para  que  o  visitante  possa  se  situar 
corretamente no espaço destinado a visita, ou ao trabalho de pesquisa de campo. O espaço 
precisa  fornecer  informação  sobre  os  roteiros  de  campo,  os  acessos  restritos,  os 
estacionamentos, banheiros, bebedouros e mapa geral do Sitio São Felix.

2. REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO 

Será feita uma interpretação comparativa, com os cinco elementos de análise utilizados por 
Lynch (1997) aplicados à área da PRIMAR. Embora estes elementos se refiram a áreas 
urbanas, eles serão aplicados à área de visitação da PRIMAR. 
O objetivo é identificar os espaços e suas referências, tanto para mapear a propriedade, 
quanto para usar os elementos como indicadores naturais de localização.

A seguir, os elementos de análise de Lynch (1997):

 Percursos - por onde o observador se movimenta;
 Limites - interrupção de continuidade da imagem urbana;
 Setores ou territórios - limites precisos e interligados por percursos; 
 Nós - locais estratégicos, pontos de concentração;
 Marcos (pontos de referência) - referencial externo, se destaca na paisagem
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Os percursos, são os caminhos, as ruas, as vias, por onde as pessoas se deslocam. Para a 
maioria das pessoas, os caminhos são considerados como o elemento predominante de um 
local. Os limites, são bordas entre dois tipos de áreas. São fronteiras laterais, impenetráveis 
ao movimento transversal. Não são necessariamente proeminente, uma lâmina dágua pode 
ser considerado como limite. 
Setores  são  áreas  relativamente  grandes,  que  tem  internamente  uma  determinada 
característica, que pode consistir de vários elementos: tipo de uso, topografia, atividades, 
tipo de construção, entre outros. Seus limites podem, ou não, ser facilmente definidos.
Os nós são pontos estratégicos que o observados pode referendar,  podem também ser 
cruzamentos de caminhos, ou pontos de concentração de pessoas ou atividades.
Por  fim  os  marcos,  são  referências  pontuais,  fora  do  observador.ão  elementos  físicos 
simples, que podem variar amplamente em escala. É um elemento que se destaca por sua 
característica física singular, única, memorável, facilmente identificável.
Ainda segundo Lynch (1997), os territórios são estruturados com nós, definidos por limites, 
penetrados por percursos e repleto de marcos. E podemos observar e correlacionar estes 
elementos para a área rural, foco deste estudo.

Os  métodos  de  análise  utilizados  para  o  ambiente,  são  provenientes  dos  conceitos  da 
morfologia urbana, que segundo José Lamas é “o estudo da forma do meio urbano nas suas 
partes físicas exteriores, ou elementos morfológicos, e na sua produção e transformação no 
tempo; um estudo da morfologia urbana ocupa-se da divisão do meio urbano em partes e da 
articulação destes entre si com o conjunto que definem” (LAMAS, 2015). 
Este estudo irá se apropriar destes conceitos adaptando-os a uma área rural, que é o foco 
do  trabalho.  Os  dados  serão  baseados  no  histórico  do  processo  de  ocupação  e 
desenvolvimento da área da PRIMAR, no estudo da tipologia dos elementos, nos mapa de 
uso e ocupação, e mapa de fluxo de visitação.
Outro conceito a ser  considerado é o que o arquiteto Norberg-Schulz  (1980)  chama de 
genius loci, o espírito do lugar. Que um local não é apenas a sua posição geográfica, mas 
algo mais que cada espaço tem de significante e que determina as suas características e 
sua verdadeira essência.

Mais um item importante deste projeto, é o respeito às preexistências ambientais. É preciso 
preservar o ecossistema local, sua fauna e flora, seus ciclos, suas características, buscando 
a preservação e o equilíbrio deste microcosmo, atendendo suas necessidades particulares e 
respeitando suas origens. As soluções devem surgir focando também estas observações.

Para  estruturar  a  pesquisa  deste  estudo,  serão  utilizadas  plantas  topográficas  da 
propriedade, sobre as quais iremos identificar os elementos de  Lynch (1997) (percursos , 
limites  ,  setores  ou  territórios  ,  nós  e  marcos).  Será  também  registrado,  através  de 
observação sistematizada, o que ocorre no momento da visitação, o comportamento dos 
visitantes, os tempos de cada atividade e os comentários e solicitações feitos nas visitas.

3. DESCRIÇÃO E DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE ESTUDO

A área objeto de estudo é o sítio São Félix, situado no distrito de Piau, Estrada RN 03, km 
10, município de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. Às margens da Lagoa de Guaraíras, 
região  com  vocação  natural  para  a  atividade  econômica  de  aquicultura  estuaria 
(WAINBERG,  1999),  que  na  propriedade  é  exercida  regularmente  desde  1993.  Desde 
dezembro de 2003 alcançou a certificação orgânica pelo IBD - Instituto Biodinâmico (IBD 
CERTIFICAÇÕES, 2015), adotando como prática o cultivo multitrófico integrado, que visa 
cultivar  num mesmo ambiente  aquático,  animais  de diferentes  níveis  tróficos  (diferentes 
necessidade alimentares).  Atualmente, produz comercialmente camarões e ostras,  e tem 
projetos em andamento para cultivar cavalo marinho (peixe ornamental), tainhas e macro 
algas.
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A propriedade possui cerca de 42 ha, distribuídos entre área alta (terreno seco, 5% da área 
total) e lâmina d´água (viveiros de cultivo, 95% da área total).

No terreno existem 6 prédios, situados conforme figura 1:

A - Galpão multiuso – 405 m2

B - MK Design – 36 m2

C - Residência – 180 m2

D - Depósito – 96 m2

E - Futura escola (em construção) – 240 m2

F - Estação de bombeamento – 72 m2

Figura 1 – localização dos prédios do Sitio São Felix. A área em azul, representa a lâmina d´água.

A PRIMAR é conhecida por apoiar e investir em P&D (pesquisa e desenvolvimento) na área 
de aquacultura. Como objeto de visitação, para apreciação do seu processo produtivo ou 
para o desenvolvimento de novas pesquisas, a PRIMAR é roteiro obrigatório para os cursos 
de  Aquacultura,  Engenharia  de  Pesca,  Direito  Ambiental  e  Zootecnia,  de  várias 
universidades  do  nordeste,  como  UFRN,  UFPB,  UFPE,  UFMA,  UFCE,  entre  outras 
entidades.

Tomando como referência o trabalho de Lynch (1997),  identificamos os elementos mais 
marcantes da propriedade, quando no momento da visitação:
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Percursos  –  o  visitante  percorre  a  pé  o  trajeto  demarcado  na  figura  2,  entre  o 
estacionamento e a estação de bombeamento. O percurso tem cerca de 750 m e leva 10 
minutos. O trajeto é bem demarcado, pois é rota obrigatória para o coração da fazenda, que 
é  a  estação  de  bombas.  Com  largura  média  de  5  m,  pelo  percurso  passam  carros  e 
caminhões de pequeno porte (até 4 toneladas). Os veículo a trabalho dentro da fazenda, 
normalmente não trafegam nesta área no momento das visitas.

Figura 2 – Percurso

Limites – Consideramos limites as áreas limítrofes da propriedade, assim como a separação 
entre área alta e as áreas de cultivo (lâmina d´água), conforme figura 3;

Figura 3 - Limites

Setores ou territórios - podemos identificar 4 setores distintos na propriedade, ilustrado pela 
figura 4:
 área de produção – onde são cultivados os animais aquáticos
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 áreas de laboratório e processamento – inicio e final do processo produtivo. No laboratório 
são produzidos os “filhotes” de ostras. A área de depuração, é a última instância do produto, 
antes de ser vendido. Do mesmo modo, a área de embalagem e congelamento do camarão, 
é a última etapa antes do produto seguir para o mercado; 
 MK Design - pequeno prédio, onde se concentram as atividades de design da MK Design, 
e onde se encontra o WC feminino, usado durante as visitações;
 Residência – local de moradia dos proprietários.

Figura 4 – setores ou territórios

Nós –  Podem ser  considerados  pontos  de  concentração  para  as  visitações,  a  área  de 
estacionamento, a área próxima ao depósito de materiais e futura escola, e a estação de 
bombeamento;

Figura 5 - nós
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Marcos (pontos de referência) – O galpão principal, se destaca na paisagem e pode ser 
considerado como ponto central das visitações. Uma mangueira centenária, localizada no 
percurso, também é marco para indicar a direção para os viveiros. A “croa” como é chamada 
uma área da propriedade com ligeira elevação em relação ao restante do terreno, também é 
usada como ponto de referência. O rio Piau, que margeia a propriedade ao norte, também é 
usado como marco.

Figura 6 - marcos

4. A PROPOSTA

Baseado no presente estudo, em cima dos roteiros já existentes, esta intervenção seria no 
sentido  de apontar  diretrizes  que ajudem a projetar  uma sinalização geral  para  a  área, 
indicando  as  áreas  de  pesquisa;  os  pontos  de  repouso;  as  áreas  de  concentração  e 
encontro dos grupos; os banheiros; o estacionamento de veículos e as rotas de visitação; 
além da proposta de equipamentos/mobiliários para atender a demanda de visitas.

As visitas vêm em busca de conhecimento. O espaço precisa estar preparado para receber 
os visitantes, instruindo-os desde a sua chegada.  Informar onde estão (no planeta terra, 
longitude/latitude,  no  Brasil,  no  RN),  as  características  climáticas  do  local  (estações, 
temperatura,  pluviosidade,  etc.),  fauna  e  flora  nativas,  as  vocações  de  atividades 
econômicas da região, os conceitos que norteiam a produção (orgânica), os cuidados com o 
meio ambiente, são conceitos que norteiam este projeto.

Outros enfoques importantes para o desenvolvimento da proposta:
 A preocupação  com o  genius  locci  (o  sentido  de  lugar)  –  a  opção  pela  aquacultura 
orgânica,  pela  preservação  da  natureza,  pela  exploração  comercial  com  baixo  impacto 
ambiental,  pelo  modelo  de  negócio  sustentável,  a  certificação  de  qualidade  orgânica,  o 
licenciamento ambiental, o respeito aos ecossistemas do local; 
 A valorização  das  atividades  diárias  da  produção,  do  manejo  sustentável,  do  cultivo 
multitrófico integrado, do consorciamento de culturas, como peças chaves no interesse das 
visitações; 
 O respeito às preexistências – preservação dos mananciais, das águas, do manguezal, da 
biomassa local, das árvores existentes, dos caminhos, dos prédios construídos; 
 O incentivo a vitalidade dos espaços através do uso misto – áreas comuns, de múltiplos 
usos,  os próprios viveiro que servem ao cultivo de vários animais aquáticos (camarões, 
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ostras, cavalos marinhos, algas, peixes), as áreas de processamento e de laboratório, que 
também tem múltiplos usos, a MK Design, um estúdio de design incrustado neste cenário;
 A preocupação com os visitantes e a intenção de promover espaços acessíveis/agradáveis 
(caminhos calçados, sombreados, e com mobiliário) ao caminhar, tornando assim a visitação 
um momento ímpar, unindo a aquisição de conhecimento à uma experiência positiva, a um 
modelo de produção aquícola sustentável

4.1. DIRETRIZES E AÇÕES PROJETUAIS
Para a definição do projeto de sinalização e identificação das áreas, é necessário definir a 
rota  principal,  a  rotina  da vista,  os  espaços construídos  utilizados  pelos  visitantes  e  as 
informações necessárias à correta comunicação com o visitante.

4.1.1. IDENTIFICAÇÃO DA ROTA PRINCIPAL
A maior  parte  das visitas,  faz  o  percurso que  vai  do estacionamento  até  a  estação de 
bombeamento, conforme mostra a figura 7.
Quando a visita é de acompanhamento de pesquisa de campo, ela é direcionada da área de 
estacionamento para o viveiro onde o experimento está sendo realizado.

Figura 7 – Percurso de chegada e roteiro principal de visitação

Assim que o veiculo chega com os visitantes, ele estaciona em local apropriado (conforme 
indicado na figura 7) e as pessoas desembarcam do veículo.
Uma pessoa da PRIMAR fica encarregada de recepcionar os visitante.  Dá-lhes as boas 
vindas,  faz  o  briefing,  que  consta  de  fornecer  aos  visitantes  informações  sobre  a 
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propriedade, sua história, sua vocação, a produção atual, as pesquisas em desenvolvimento 
e os projetos de futuro da PRIMAR. Este momento tem duração aproximada de 20 minutos, 
após o qual  se oferece água e uso do toalete,  antes de convidar  a todos para fazer o 
percurso até a estação de bombeamento. Este roteiro é feito caminhando a pé, leva cerca 
de 10 minutos e o guia do grupo de visitantes fica constantemente repassando informações 
sobre os conceitos de aquicultura orgânica e cultivo multitrófico integrado.

Na estação de bombeamento, os visitantes têm as últimas orientações quanto a renovação 
das águas dos viveiros, o uso da água pela maré, informações sobre os ciclos lunares e sua 
correlação com os episódios de despesca e tem a oportunidade de observar in loco várias 
das espécies cultivadas na PRIMAR.
Abre-se uma cessão de perguntas e a participação dos visitantes gera normalmente uma 
discussão envolvendo os procedimentos recém apreendidos.
Cerca  de  30  a  40  minutos  depois  de  começada  a  visita,  retorna-se  à  área  de 
estacionamento.
Os visitantes são convidados a assinar o livro de presença, enquanto água é oferecida mais 
uma vez, assim como o uso dos toaletes.
Cada  visita  leva  em  torno  de  uma hora  a  uma  hora  e  meia,  dependendo  do  grau  de 
envolvimento dos visitantes com os projetos em andamento na PRIMAR.

4.1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS NECESSÁRIOS ÀS VISITAS (já construídos e a 
construir)
Observando os roteiros de visitação e as solicitações frequentes dos visitantes, observa-se 
a necessidade dos seguintes espaços:
 Estacionamento para veículos (a determinar);
 Área de briefing coberta e com acentos, para abrigar do sol e da chuva (a construir);
 Toalete feminino e masculino (a construir);
 Bebedouro (a adquirir);
 Trilha demarcada (existente, a demarcar);
 Uma  parada  sombreada  e  com  acentos,  no  percurso  estacionamento/estação  de 
bombeamento (a construir);

4.1.3. IDENTIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
Duas classes diferentes de informações devem contemplar este projeto:
Informações espaciais (direcionais e de situação) – que possibilitem a correta locomoção 
dentro da área da PRIMAR;
Informações  programáticas  -  que  fornecem  ao  visitante  conhecimento  a  respeito  dos 
programas, conceitos e diretrizes que norteiam o manejo sustentável da propriedade, sua 
filosofia e suas bases de construção cognitiva.

É  essencial  levar  em  consideração  o  modelo  mental  que  os  usuários  fazem  ao  se 
locomoverem. Cada pessoa gera um caminho quando se projeta indo a determinado ponto. 
Conforme argumenta Norman (1998), por exemplo, conhecer o modelo mental que o usuário 
cria acerca do sistema que será desenvolvido, ou de sistemas similares, é a forma mais 
eficaz de aproximar o modelo conceitual do designer ao modelo mental do usuário e assim, 
projetar corretamente um sistema de sinalização e comunicação adequado ao usuário.
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5. CONSIDERAÇÕES
Este é um estudo exploratório que buscou identificar os espaços do Sitio São Felix, à luz do 
momento da visitação.  Classificar  os espaços,  ajuda a ter  um novo olhar  sobre a área, 
pensando  no  usuário,  que  é  o  visitante,  que  chega  em  busca  de  informação  e/ou 
conhecimento. Longe de se chegar a qualquer conclusão absoluta sobre o tema, o estudo 
teve como objetivo analisar as áreas e organiza-las, identificar as necessidade dos visitantes 
para,  num  estudo  mais  profundo,  preparar  mapas,  comunicação  adequada,  levantar 
estruturas  e  disponibilizar  mobiliários,  para  que  o  ambiente  esteja  preparado  para  a 
recepção dos visitantes.  E que ao usuário visitante seja proporcionado uma experiência 
ímpar, quando de sua estada na Primar.
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Final dos três artigos científicos.
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4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS IMPLANTADOS

Para demonstrar que as interferências do Design de Informação realizadas 

na  PRIMAR  foram  positivas,  fomos  validá-las  com  uma  pesquisa  interna  na 

empresa, que pudesse avaliar as mudanças efetuadas na comunicação interna da 

empresa.

Foi elaborada uma pesquisa com 15 questões, oito abertas e sete fechadas, 

para ser aplicada com os funcionários da PRIMAR (APÊNDICE 3). Cada participante 

era informado sobre o tema da pesquisa,  que englobava assuntos pertinentes à 

empresa, além de fornecer dados para este trabalho de mestrado. Os respondentes 

não  seriam  identificados  e  as  respostas  seriam posteriormente  agrupadas.  Eles 

eram  questionados  se  concordavam  em  responder  as  perguntas  e  quando  a 

resposta era afirmativa, a pesquisa começava.

Para a realização da pesquisa, uma pessoa de fora da empresa foi treinada 

para aplicar os questionários. A intenção era deixar os funcionários a vontade para 

responderem  o  mais  honestamente  possível  às  questões,  com  o  mínimo  de 

constrangimentos. A pesquisa foi realizada individualmente, com 8 funcionários da 

fazenda, com faixa etária variando entre 23 e 53 anos, numa sala de reuniões dentro 

da  PRIMAR.  Os  controles  e  planilhas  citados  na  pesquisa,  eram  apresentados 

impressos aos participantes, quando estes eram inquiridos a responder algo sobre 

eles. Estes impressos encontram-se nos apêndices deste trabalho, para consulta 

(APÊNDICES 4 a 13)

A  seguir  são  apresentados  os  resultados  de  8  questões  que  foram 

formuladas visando conhecer os sujeitos da pesquisa e dar sustentação à hipótese 

de que o Design de Informação contribui de forma positiva, quando aplicado nas 

comunicações  de  rotina  dentro  da  empresa.  Os  sujeitos  da  pesquisa  são 

identificados como Q1, Q2, … e Q8. 
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5. RESULTADOS E ANÁLISE

Metade dos funcionários da PRIMAR é antiga, tendo longa experiência nas 

tarefas de cultivo e a outra metade está há menos de 3 anos na empresa, conforme 

figura 8. 

Fonte: Elaborado pela autora.

A figura 9 registra que 50% da equipe tem escolaridade média e 50% tem 

deficiência de instrução básica.

Figura 9 - Grau de escolaridade

Fonte: Elaborado pela autora.

Todos  os  entrevistados  fazem  uso  de,  pelo  menos,  três  controles  e/ou 

planilhas, no seu trabalho diário, de acordo com a tabela 3.
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Tabela 3 - Controles/planilhas de produção utilizados no trabalho

Fonte: Elaborado pela autora.

A totalidade dos colaboradores não teve dificuldade de entender os controles 

e planilhas, conforme tabela 4. Entendemos a resposta “nem fácil nem difícil”, como 

a não compreensão imediatada das informações, que nesta questão demonstra que 

50% dos respondentes necessita de mais atenção pra absorver alguns dados. 

Tabela 4 - Facilidade x dificuldade em entender os controles e planilhas

Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com a tabela 5, a maioria dos controles e planilhas ajudam os 

trabalhadores  a  executarem  as  suas  tarefas.  Quando  sinalizadas  como 

“indiferentes”, alguns são porque o usuário não as utiliza (vide tabela 3) e outros 
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podem estar sinalizando a não compreensão da ferramenta.

Tabela 5 - Os controles e planilhas ajudam ou atrapalham na execução das tarefas?

Fonte: Elaborado pela autora.

Quando  questionados  sobre  sua  preferência  entre  os  antigos  e  novos 

controles, os novos foram os preferidos dos colaboradores, como registra a tabela 6. 

Esta  questão  deu  margem  a  interpretação  equivocada,  tanto  que  alguns 

respondentes  escolheram  2  opções,  em  vez  de  apenas  uma.  Mantivemos  na 

planilha conforme as respostas dadas.

Tabela 6 - Entre os antigos e os novos controles e planilhas, quais eles preferem?

Fonte: Elaborado pela autora.
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Em sua maioria, a percepção das mudanças nos controles e planilhas é de 

melhoria.  Aqueles  quem estão a  menos de um ano na empresa,  não tiveram a 

possibilidade de comparar. Como registra a tabela 6 acima e a tabela 7 abaixo.

Tabela 7- Percepção da mudança

Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com a figura 10, as opções de atrapalhar ou deixar confuso, não 

foram escolhidas por nenhum dos funcionários.

Figura 10 - Como os novos formatos ajudam no trabalho?

Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com a pesquisa, para os colaboradores que tiveram contato com 

as  planilhas  e  controles  anteriores,  as  mudanças  foram positivas,  auxiliando  na 

execução  das  tarefas.  Para  os  colaboradores  mais  novos,  que  não  usaram  os 

controles antigos, o que lhes foi apresentado, não se caracteriza como mudança, 

mas como ferramenta auxiliar de trabalho.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este memorial descritivo reflete um recorte dentro do escopo de controles e 

planilhas dos trabalhos de PRIMAR onde, utilizando o Design Thinking como técnica 

de  abordagem  dos  problemas,  sobressalta-se  a  importância  do  Design  de 

Informação  como  agente  capaz  de  transformar  dados  em  informação  de  fácil 

assimilação.

Após a implantação do PROJETO DE SINALIZAÇÃO DOS CIRCUITOS DAS 

ÁGUAS PARA O LABORATÓRIO PRIMAR e do  INFOGRÁFICO DE MANEJO E 

CONTROLE DE ESTOQUES DE OSTRAS, foi  possível  melhorar  a comunicação 

entre as partes envolvidas, no âmbito da execução das tarefas de bombeamento das 

águas para o laboratório e de manejo das ostras nos viveiros.  Os resultados da 

pesquisa obtida junto aos colaboradores da PRIMAR, confirmam que o Design de 

Informação interfere de forma positiva  na comunicação empresarial,  facilitando o 

entendimento  das  informações,  esclarecendo  os  procedimentos  e  auxiliando nas 

tarefas. O Design de Informação ao otimizar a experiência dos usuários na aquisição 

e apreensão dos conhecimentos relativos às rotinas da PRIMAR, se transforma em 

ferramenta auxiliar aos colaboradores, no desempenho assertivo das tarefas, pois o 

que  é  esperado  de  suas  ações,  se  encontra  disponibilizado  de  forma  clara.  A 

compreensão das informações ocorre eficientemente e como consequência, tende a 

promover o aprimoramento no desempenho das tarefas, aumentar os cuidados e a 

segurança com o trabalho, minimizar erros e possíveis prejuízos operacionais.

O Design de Informação aplicado aos manejos de produção, é algo inédito na 

PRIMAR  e  a  pronta  resposta  positiva  dos  colaboradores  aos  incrementos 

implantados, nos projetos aqui expostos, sinaliza que estas interferências somam 

benefícios à empresa e motivam à melhoria dos processos. 

O  ESTUDO  PARA  ORGANIZAÇÃO  DOS  ESPAÇOS  PARA  VISITAÇÃO 

PÚBLICA DO  SÍTIO  SÃO  FELIX,  embora  ainda  não  implementado,  estabelece 

premissas para uma comunicação sistemática, organizada e projetada para propiciar 

a  apreensão  da  história  da  PRIMAR  pelos  visitantes,  também  direcionando  às 

interferências a serem feitas na sinalização do ambiente de campo.

Como contribuição, a possibilidade que se abre com o presente estudo é o 

alargamento  da  aplicação  do  Design  de  Informação  que,  como  ferramenta  de 

preparação e elaboração do conteúdo informacional, contribui para a melhoria dos 
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resultados operacionais.
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