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INTRODUÇÃO 

Passamos por um momento onde o consumo desenfreado e o descaso com o meio 

ambiente, refletem uma sociedade sem o conhecimento básico para evitar essa situação. Não existe um 

enfoque holístico por parte das pessoas, onde o homem, a natureza e o universo se relacionam, e tem como 

referência, a esgotabilidade dos recursos naturais, e de que o homem é o principal responsável por isso 

(BARBIERI 2005). Desse modo, busca-se reverter essa transformação para um lado que vise o cuidado e o 

respeito com o meio em que se vive.  

Partindo dessa premissa, o design aparece como ferramenta estratégica para inserir e 

adaptar novos métodos projetuais, como uma publicação digital, que atende aos processos sustentáveis de 

produção. Além de conferir um material objetivo onde se possa identificar, instruir e informar, na qual prenda 

a atenção dos leitores e proporcione uma mudança de postura em relação ao tema abordado, pois à adoção 

de ferramentas de sustentabilidade, influenciam diretamente a melhoria da imagem de uma instituição, 

resultando na procura de inovações tecnológicas que busquem o mínimo de impacto. 

Portanto, a finalidade prática deste trabalho foi propor um livro-revista digital, com 

características das duas publicações e estudos de design aplicados visando minimizar os impactos 

causados ao meio ambiente, como proposta de solucionar os problemas de usabilidade e portabilidade que 

frequentemente fazem parte de um livro-revista digital. 
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OBJETIVOS  

 Implementar o design por meio de uma publicação digital que contemple os 

aspectos ambientais e a viabilidade econômica, bem como sua portabilidade; 

 Elaboração de um projeto gráfico que vise enfatizar e organizar a informação de 

modo a ter um significado único e fácil de ser transmitido e assimilado. 

 

METODOLOGIA 

O estudo foi dividido em três etapas principais, sendo na primeira determinada a 

problemática enfrentada no campo do design gráfico, que é associar os projetos a um processo produtivo de 

baixo impacto ambiental. Na segunda etapa foram explanadas as teorias de fundamento e de foco, ou seja, a 

revisão de literatura, onde foram levantados tópicos que seriam relevantes no decorrer do estudo, tais como: 

(i) impactos ambientais causados pela produção gráfica usual, eco-eficiência em um projeto de design; (ii) 

fundamentos do design editorial, semiótica, teoria da cor, legibilidade e leiturabilidade na tela do 

computador, diferenças da publicação digital e impressa;  (iii) análise de similares e definição de requisitos e 

parâmetros. Na terceira etapa, foram apresentadas as fazes iniciais do processo criativo do livro-revista 

digital. 

Para a classificação da pesquisa, tomou-se por base a taxonomia apresentada por 

VERGARA (2005) que a qualifica em dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, o 

projeto permeou a pesquisa aplicada. Quanto aos meios, a metodologia utilizada foi permeada por análise 

bibliográfica que apresentou um embasamento ecológico, gráfico e editorial. O processo projetual foi obtido 

através de uma macroanálise da situação, compreendida por etapas, resultando em uma microestrutura, que 

descreveu as técnicas empregadas em cada fase das etapas anteriores (BONSIEPE, 1994)  

Na etapa de problematização, o problema foi delimitado, com base nos dados de eco 

eficiência e sustentabilidade, que foi realizado anteriormente (BARBIERI, 2005). Fundamentando-se nestes 

dados, foram detectados problemas como: (i) dificuldade em adequar os processos gráficos de impressão a 

um modelo sustentável; (ii) falta de investimento, desconhecimento de processos e métodos ecológicos por 

parte dos parques gráficos e desinteresse em tecnologias editoriais que minimizem os impactos ambientais. 

Nas técnicas analíticas foram compiladas informações relevantes sobre técnicas 

editoriais e elementos do design gráfico (WHITE, 2005), que forneceram subsídios para definirmos o produto 

a ser desenvolvido. Nesta etapa, tomou-se a idéia de BONSIEPE (1984), utilizando-se das técnicas de análise 

diacrônica e sincrônica, onde foi feito o levantamento histórico do produto que está sendo estudado, no caso 

o livro-revista. E a posteriori foi traçado um paralelo com o universo do produto e seu contexto no cotidiano.  

Visando a legibilidade e a leiturabilidade, foram feitas análises de similares onde as 
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informações adquiridas, serviram de parâmetros e diretrizes no processo construtivo do projeto editorial. Os 

similares analisados foram: o livro-revista Bak (13ª edição); a revista Istoé ( 2067ª edição) em sua versão 

digital e a revista Artz Mania (5ª edição).  

Na elaboração dos requisitos, foram pautados fatores ergonômicos, funcionais, bem 

como o baixo custo na sua fabricação entre outros. A etapa que consistiu na geração de alternativas 

fundamentou-se em BONSIPE (1984), Portanto foram avaliados os critérios prioritários como funcionalidade, 

unidade e dinamismo que conferem eficiência a uma publicação digital (BRINGHURST, 2005). A última etapa 

da metodologia trata da realização do projeto, onde gerou-se uma solução, tendo em vista a problemática 

abordada. Consequentemente funciona como parâmetro construtivo a outros estudos e projetos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com HASLAM (2006) um projeto editorial de qualidade deve adequar-se ao 

público de maneira coerente, tendo sempre o princípio de que faz parte de um produto, e este por sua vez, 

deve atender expectativas, alcançar seus objetivos e obter um diferencial. O diferencial em uma publicação 

não remete apenas a quantidade de elementos dispostos e integrados ao conteúdo. Embasando-se nesta 

teoria as alternativas desenvolvidas ficaram em conformidade com o padrão de leitura em tela e os 

elementos básicos constituintes como tipografia (BRINGHURST, 2005), cores (BANKS; FRASER, 2007) 

dentre outros, foram abordados de maneira similar nos três processos. Contudo, o padrão de grades, 

imagens, posicionamento de textos, elementos gráficos, comportaram-se de maneira singular em cada 

alternativa. 

 

 
Fig.01 – Alternativas desenvolvidas (Capa e miolo). 

Fonte: O autor, 2009 
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SELEÇÃO DE ALTERNATIVA 

As alternativas foram submetidas a uma avaliação por meio de um quadro comparativo 

(BONSIPE 1984) onde analisaram-se os critérios prioritários como funcionalidade, unidade e dinamismo que 

conferem eficiência à publicação. 

 

Peso Critérios Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

5 Funcionalidade    

3 Unidade    

4 Dinamismo    

Somatório 26 32 36 

 

Valores Alternativa Escolhida 

 
Eficiente 

(3) 

 
Mediano 

(2) 

 
Ineficiente 

(1) 

   
 

 

 

ESPECIFICIDADES DA ALTERNATIVA ESCOLHIDA 

Buscando uma solução visual eficiente, o projeto gráfico da alternativa escolhida integra 

a facilidade de leitura a um visual minimalista, proporcionando a assimilação direta do conteúdo. A utilização 

de elementos potenciais como boxes, fios e cores no projeto, representaram mecanismos de navegação e 

que buscaram auxiliar a leitura em tela, visto que o ambiente digital se difere do impresso pela grande 

dispersão do olhar (HASLAM, 2007). O tradicionalismo da mídia impressa faz com que seja necessária a 

utilização de recursos para que o usuário se sinta mais familiarizado com a leitura em mídia digital. Sendo 

assim, foram utilizados elementos como textura de papel no livro-revista a fim de suprir a necessidade de 

similaridade ao livro impresso. No tocante, o padrão tipográfico, bem como o espaçamento horizontal e 

vertical ficou adequado a este ambiente de leitura, favorecendo a informação e a transmissão do conteúdo. 
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Fig.02 – Aplicação do projeto editorial proposto, a fim de facilitar a legibilidade. 

Fonte: O autor, 2009 
 

 
Fig.03 – Ambiente de visualização. Tecnologia de paginação digital inserida no projeto. 

Fonte: O autor, 2009 
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Com base nos dados e artigos coletados, percebeu-se o quão positivo são os resultados 

de uma publicação digital em comparação à impressa. A facilidade ao acesso e o diferencial produtivo 

transformaram esse livro revista digital em algo inovador, com a responsabilidade de se passar o conteúdo 

de forma clara e objetiva servindo de viés para a difusão do conhecimento das práticas ambientais, e 

inclusão digital no Estado do Amazonas.  

 Tendo em vista os custos, a estratégia de responsabilidade ambiental empregada, 

como o processo produtivo digital, gera ganhos tangíveis sob a forma de valor agregado ao produto, pois o 

processo gráfico usual é eliminado. Os ganhos intangíveis podem ser bem maiores devido à adoção de 

ferramentas de sustentabilidade, pois elas influenciam diretamente a melhoria da imagem institucional, a 

reputação corporativa e a procura de inovações tecnológicas que busquem o mínimo de impacto possível. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em meio aos custos dos processos de produção usuais, dificuldade ao acesso a 

publicações de conteúdo específico e principalmente aos impactos ambientais causados, os livros digitais 

aparecem como uma alternativa de comunicação, não para substituir os livros convencionais, mas sim para 

incentivar a leitura e a busca por informações aonde quer que estejam. Por isso, se faz necessário a 

elaboração de um projeto gráfico que vise enfatizar e organizar a informação de modo a ter um significado 

único e fácil de ser transmitido e assimilado tornando a leitura em mídia digital mais abrangente. 

No entanto, deve-se reconhecer que a informação impressa e o livro-revista digital, não 

competem entre si, mas se complementam pelo fato de contribuírem com a cultura e a disseminação da 

informação. Em meio a todo esse avanço que vivemos hoje, é costume deixar de lado os processos básicos 

da produção de uma peça gráfica, como as pesquisas, esboços e todos aqueles rabiscos, que eram 

fundamentos  para a e editoração e elaboração de um projeto. Daí a necessidade de se elaborar um projeto 

editorial, para conceber-lhe coesão, unidade e persuasão. Claro, a tecnologia valoriza o conteúdo. Mas não 

garante o principal, responsabilidade dos projetistas: A leitura.  
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