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apoio económico, pela força e pelo carinho que sempre me prestaram ao longo de toda 

a minha vida académica, bem como, na elaboração do presente projeto, ao qual por 

vezes, faltou vontade e motivação, sem o seu apoio teria sido impossível. 

 

A todos os meus amigos e colegas que, de alguma forma, contribuíram e 

auxiliaram ao longo de todo este percurso, pela paciência, atenção e força que me 

prestaram em momentos menos fáceis. Sei que aqueles a quem este agradecimento se 

dirige sabê-lo-ão, desde já os meus agradecimentos. 
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Resumo 
 

O presente relatório traz resultados do desenvolvimento de um projeto com 
base em pesquisas e estudos caso, na área de ilustração, focando-se num livro 
ilustrativo para um público alvo infanto/juvenil. 

Este contém, também, uma animação 2D que refere o livro e também três 
mascotes almofadas para um maior atracão do púbico alvo.  

Realizou-se um estudo intensivo do público alvo para um melhor 
conhecimento do mesmo.  
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Abstract 
 
 This report brings results from the development of a project based on research 
and case studies, in the area of illustration, focusing on an illustrative book for a 
target audience of children / youth. 
This also contains a 2D animation that refers to the book and also three pet cushions 
for a greater attraction of the target pubic. 
An intensive study of the target audience was carried out for a better knowledge of 
the same. 
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  Figura 24 — Página 5, “Já sou uma abelha responsável”                        
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Figura 40 — Página 21, “Já sou uma abelha responsável”                      
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Figura 43 — Página 24, “Já sou uma abelha responsável”                       
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1. Introdução 
 

Este projeto tem como base de motivação o facto de trabalhar com um público alvo 

mais jovem. Dentro deste contexto, existe a ambição de trabalhar um tema alusivo ao 

mel, com o intuito de proporcionar um misto de informações e enriquecer o 

conhecimento do leitor acerca deste tema, influenciando, um pouco mais, o ato de 

consumir mais mel, pela parte das crianças. Assim, para obter sucesso com o projeto 

em questão, contei com a parceria da Professora Ofélia Neves da Escola Superior 

Agrária que deu orientação na parte científica das abelhas e do mel; com a Professora 

Natividade Pires da Escola Superior de Educação que ajudou na orientação da história 

e também com a ajuda da aluna da Escola Superior de Educação, Joana Rodrigues que 

criou a história intitulada “Já sou uma abelha responsável”. 

 A escolha deste livro recai para um público alvo infanto/juvenil, incide, também, 

no meu interesse pessoal sobre esta área, sendo uma altura em que o mel e as abelhas 

não são devidamente valorizados. 

Este livro pode beneficiar com a influência do design, visto que, lhe atribui uma 

maior credibilidade, criando confiança com os novos leitores. As ilustrações, cores e 

texto, dar-lhe-ão uma presença no mercado. 

Este projeto é o escolhido para a unidade curricular de Projeto, sendo a cadeira que 

mais peso tem no nosso curso, uma vez que, tem como objetivo mostrar a maior parte 

das capacidades adquiridas ao longo dos três anos letivos que passámos na ESART. Esta 

é das primeiras cadeiras que proporciona aos alunos um contacto mais realista com o 

mundo do trabalho, uma vez que, este projeto é desenvolvido em conjunto com um 

cliente em dinâmica objetivas e baseadas em estudos e pesquisas.  

Para uma conclusão bem sucedida deste projeto é necessário que os alunos 

demostrem várias capacidades, tais como, consolidação e aplicação de metodologias, 

bem como a capacidade de aplicar competências para resolver problemas concretos.  

Com este objetivo de contexto real do mundo de trabalho e pelas razões 

anteriormente referidas na motivação, o meu trabalho terá como base a criação de um 

livro que conta a história de uma abelha muito preguiçosa. Esta abelha terá também 

como papel uma mascote (almofada) com as personagens principais e uma animação 

do livro. 

Neste projeto, como objetivos, pretende-se resolver o problema de défice de 

comunicação e atualização dos meios já existentes, para uma maior valorização do mel 

e das abelhas para as crianças.  

Como objetivos específicos, dá-se, desde logo, a criação de uma história para o livro. 

Posto isto, existe uma pesquisa sobre a decisão do tipo de design de ilustração 

adequado à história, e de seguida, inicia-se a criação das personagens presentes na 
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história. Dadas estas fases concluídas começa a fase dos primeiros esboços e 

ilustrações. 

 

Metodologias Geral 

Para este projeto é utilizada uma metodologia mista, ou seja, foi usado tanto uma 

metodologia intervencionista, que consiste em trabalho de campo, levantamento 

fotográfico, recolha de impressos, e uma metodologia não intervencionista, que se 

baseia em matérias abordadas e em estudos caso. Podemos observar um esquema 

alusiva a esta metodologia na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 — Esquema da metodologia utilizada para desenvolvimento deste projeto 
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2.1. A ilustração na comunicação de conceitos 
2.1.2. Ilustração editorial e didática 

 
Ilustração editorial 

Este capítulo trata o processo metodológico que envolve a elaboração de um 

projeto de ilustração editorial de design gráfico, pretendendo uma concretização 

paralela entre os dois. Apresenta também uma discussão acerca do relacionamento 

entre a arte, o design e a ilustração. 

Qual a relação entre a ilustração e o livro? Ou então, qual a relação entre o 

ilustrador e o designer? Mais que questionamentos conceituais, essas perguntas 

adentram o campo ideológico dessas profissões, por vezes sendo difícil definir por 

completo onde a atuação de uma acaba e de outro começa em um projeto literário. 

Tendo em vista tais indagações, uma contextualização histórica se torna 

necessário, demonstrando, através de fatos, a estreita relação profissional entre o 

designer e o ilustrador. Baseando-me na visão de Philip B Meggs e Alston W. Purvis do 

livro A Historia do Design Gráfico para desenvolver este capítulo, a evolução técnica e 

conceitual do design de livros e da ilustração editorial literária.  

Por muito tempo o papel de designer era compartilhado por outros 

profissionais das artes gráficas como o escriba, o tipógrafo, o ilustrador e o impressor, 

mas muito antes disso, antes mesmo de haver essa estratificação de funções, 

encontram-se as bases do que viria a ser a ilustração e o livro tal qual são como hoje. 

 

Ilustração didática   

Pensar na função social da Ilustração e do Design implica pensar em simultâneo 

a sua função educativa e cultural. Deste ponto de vista, o papel social que a ilustração e 

o Design podem desempenhar como meios de comunicação vai além do meramente 

visual, estas são questões que acompanharam esta investigação.  

Reafirmamos que neste trabalho pretende-se de forma prática desenvolver o 

carácter polivalente da Ilustração e do Design como ferramentas didáticas e 

pedagógicas, que têm como finalidade: derrubar barreiras de acessibilidade e 

possibilitar a adquisição de conhecimentos e competências. 
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2.1.3. Ilustração para crianças 

 

O desenho infantil veio adquirindo ao longo do tempo um papel fundamental na 

compreensão da criança e também na sua educação e aprendizagem.  

O referido desenho é essencialmente ideográfico, e daqui advém associarem-se 

outras características como a transparência, a humanização e a perspetiva afetiva. 

Assim, proporciona-nos conhecer o grau de conhecimento das crianças e entender o 

seu relacionamento com o mundo.   

Através da ilustração infantil, pretende-se auxiliar e complementar e contar uma 

história, para que seja possível imaginar e criar um espaço para a ação. 

As crianças dos nossos dias são bombardeadas com imagens, que podem produzir 

instabilidade emocional, fazendo com que não sejam capazes de distinguir o “certo” do 

“errado”.  

O papel de ilustrador infantil é, também, o de sensibilizar o público alvo, 

presenteando-o através do seu universo, com exemplos que o vão ajudar a entender as 

pessoas e os lugares que o rodeiam, para que as imagens animadas visionadas na 

televisão, nos jogos de computador e na internet, não sejam tidos como a única 

realidade das suas vidas.  

As imagens ilustradas ajudam a cativa-la e atraem a sua atenção para o universo 

dos livros. Um livro ilustrado, combina uma narrativa visual e/ou verbal no formato de 

publicação editorial. Os livros infantis são divididos por faixas etárias, de acordo com 

o desenvolvimento psíquico e motor da criança.  

Primeiramente, surgem os livros com imagens, mais tarde, começam a surgir, 

acompanhadas das imagens, as letras e as palavras básicas. Assim, a criança, começa a 

desenvolver as suas capacidades de leitura, inicialmente as palavras são lidas pelos 

pais e mais tarde pelas crianças, quando estas começam a aprender a ler e a escrever. 

Podemos assim dizer que a ilustração é uma forma pedagógica de acesso à narrativa. 
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2.2. Narrativas Gráficas Intermedia no âmbito da 

comunicação visual 

2.2.1. Desenho de personagens no âmbito da comunicação visual 

 

Compreender o Desenho 

Definimos o desenho como ato de esboço ou de representar alguma coisa, quer 

sejam objetos visíveis, quer seja algo que tenhamos intelectualizado ou imaginado. 

Contudo interessa-nos ir mais além e compreender o desenho, o seu significado, 

analisar e estuda-lo com algum pormenor e perceber como ele se adequa ás novas 

épocas e ás novas formas de comunicação.  

Derivado de o verbo desenhar, cuja etimologia tem raízes no latim designare, 

Desenho significa,  

 

1. Fazer uma representação gráfica com base no delineamento dos contornos, Traçar,  

2. Fazer a conceção da forma e da estrutura de determinada coisa, Arquitetar, Esboçar,      

e/ou planear,  

3. Podendo ainda apresentar e/ou descrever determinada forma,  

4. Representar palavras e tornar visível ideias e pensamentos, Descrever e Mostrar. 

 

Sendo assim, o desenho é uma representação gráfica da forma ou de algo referente 

a objetos, seres, ou conceitos, sobre uma superfície, geralmente de papel, por meio de 

determinados instrumentos como o lápis ou o pincel. No entanto, as definições do 

Desenho não se prendem apenas com a etimologia e com o seu significado. O próprio 

Desenho é definido pelas suas características representativas, os seus traçados, o seu 

rigor e a sua evolução enquanto ferramenta cognitiva cedeu-lhe novos conceitos 

associados. 

 

Desenho/criação de Personagens 

O primeiro paço para a produção de animação é a criação do personagem, sendo 

eles desenhos bidimensionais ou tridimensionais, resina ou qualquer outro material 

que permita esta modelagem, erga a animação ou movimentação de objetos. Para isso 

devemos levar em conta que enquanto no desenho 2D é possível se criar e animar 

qualquer personagem, a animação 3D tem as limitações de construção e movimentação 

de polígonos. Quer dizer que no papel aceita qualquer forma, enquanto o computador 
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precisa que esta forma seja inserida no espaço, quase como se fosse real. Podemos 

dividir os personagens em duas categorias: realísticos ou estilizados. 

Se for criada uma personagem realista, é preciso de fazer o design de acordo com 

sua natureza, mantendo principalmente suas proporções, características e forma. Os 

estilizados por sua vez são caricatos, nos dando muito mais liberdade e possibilidades 

de animação. Quando se constrói um personagem realista, seja ele humano ou não, o 

conhecimento da anatomia é fundamental. A proporção de um personagem 

humanizado é sempre medida pelo tamanho da cabeça. Um personagem humano 

realista tem entre 7 ou 8 cabeças de altura, enquanto um personagem caricato pode ter 

qualquer proporção, alguns possuem a altura de 2 ou 3 cabeças, alem de geralmente 

possuírem uma cabeça maior que o normal. O que torna o desenho mais agradável. 

 

 

2.2.2. A imagem animada no âmbito da comunicação visual 

2.2.2.1. Princípios básicos para animação tradicional 

 

Os princípios básicos da animação devem ser aplicados e no mínimo considerados 

em todos os tipos de animação. Caso contrario os personagens serão movimentados e 

não animados, perdendo todo impacto dramático e beleza. 

 

Antecipação    

Usada em quase todas as ações animadas, consiste em um movimento na direção 

oposta ao do movimento principal. É simplesmente a preparação para um ato que ira 

acontecer. Mesmo nas ações ao vivo, quase não existem movimentos sem antecipação, 

um jogador de futebol que vai chutar a bola, antes sua perna faz um movimento no 

sentido inverso ao chute. Isto adiciona a ação alem de maior intensidade dramática, 

maior clareza nos objetivos da ação e com isso melhor entendimento por parte dos 

espectadores. Sendo assim podemos usar a antecipação exagerada muitas vezes para 

que seu efeito dramático seja mais acentuado. 
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Valorização e exagero 

Toda expressão ou ação animada alcança maior eficácia quando for exagerada. O 

exagero nas expressões é fundamental para se comunicar uma ideia ou um sentimento. 

Como as expressões valorizadas ou exageradas, comunicam melhor o sentimento do 

nosso personagem. Em se tratando de animação, não devemos ter receio de exagerar, 

pois só assim teremos uma melhor apresentação visual das ideias. 

Perspetiva 

Se dois elementos estão no mesmo plano isto significa que estão um ao lado do 

outro. Caso aja diferenças de tamanho, pode determinar que o menor esteja mais atrás 

que o maior. 

Quando temos alteração de plano ou superfície determinamos não só a posição, 

frente e trás, como também tamanho. A variação de tamanho pode ser também no 

próprio objeto ou figura, determinando a perspetiva. Com a sobreposição também 

estabelecemos a posição e tamanho. 

Squash & Strech 

Se analisarmos uma ação ao vivo em Cameira lenta, notaremos que os corpos em 

movimento sofrem alterações em sua forma, hora se esticando hora se achatando. Esta 

é uma característica natural dos seres vivos e animados que transferimos aos objetos 

para imprimir maior graça e dinamismo no momento da animação. 

Animação sequencial  

Quando temos um personagem em movimento, a personagem não pode parar de 

repente, isto torna o movimento irreal e feio. Alguns elementos precisam ser 

movimentados mesmo depois que ele parou continuando o movimento. Se fosse um 

cavalo sua crina e seu rabo continuariam em movimento após a parada até se 

acomodarem e então parar. 
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2.2.3. Design Editorial e Merchandising para crianças 

 

Design Editorial 

O livro é um objeto que faz parte do quotidiano da sociedade. Qualquer pessoa 

entende o significado da palavra livro, mas as suas características não podem ser 

definidas sem uma correta especificação. 

Linden (2007) na sua obra Lire l’album classifica os livros infantis em seis 

categorias, de acordo com sua apreensão da relação texto, imagem e objeto: 

   

Primeiras leituras 

Denominação editorial que se vira especificamente aos leitores principiantes. A 

paginação assemelha-se às histórias ilustradas, imagens enquadradas junto ao texto, 

aproximando por vezes ao álbum. 

 

Álbum 

Livros nos quais a imagem encontra-se espacialmente preponderante em relação 

ao texto, podendo o restante estar ausente. A narração é realizada de maneira 

articulada: texto e imagem.  

 

Banda desenhada 

Histórias aos quadradinhos. As imagens estão organizadas em compartimentos de 

maneira sequencial. 

 

Livros animados 

Tipo de livros que utilizam por exemplo, sistemas de esconderijos, de dobras para 

trás, de “alavancas” que permitem a mobilidade dos elementos ou mesmo uma 

apresentação em três dimensões. 

 

Livros-objeto 

Objetos híbridos, situados entre o livro e o brinquedo, correspondem aos objetos 

que se assemelham aos livros ou livros que contêm um objeto a três dimensões. 
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Livros de atividades 

Livros que se assemelham como suporte de atividades, autocolantes, para colorir, 

construções, recortes, entre outras propostas criativas, podendo acolher materiais 

necessários para a atividade manual. 

 

Livro Digital 

Livro digital ou ebook, que como o próprio nome diz é um livro em formato digital, 

que pode ser consultado em suportes eletrónicos, como computadores, tablets ou 

telemóveis. 

 

 

2.3. O impacto das abelhas e do mel para a vida 

 

A abelha é um inseto parente das formigas. Pertence à ordem Hymenoptera da 

superfamília Apoidea, subgrupo Anthophila. A abelha Apis melífera destaca-se como 

representante de todas as espécies oriunda do Velho Mundo. 

As abelhas vivem em colmeias naturais ou artificiais. No seu interior existe uma 

rainha, uma abelhe adulta e fértil, mãe de todas as outras abelhas existentes na mesma 

colmeia. Na colmeia encontram-se cerca de 15000 abelhas obreiras, que usam cera 

para construir os favos, onde armazenam mel e pólen para alimentar tanto as larvas 

como os insetos adultos. Cerca de 1500 zangões cuja principal função é fecundar a 

rainha. Cada abelha tem em media, entre 28 a 48 dias de vida com exceção da rainha, 

que podem ter até 5 anos de vida. 

 A importância das abelhas no Ecossistema 

A vida das abelhas é crucial para o planeta e para o equilíbrio dos ecossistemas na 

sua procura de pólen para a sua refeição, estes insetos polinizam plantações de frutas, 

legumes e grão. Esta polinização é indispensável pois é através dela que cerca de 80% 

das plantas se reproduzem. Como alertava Einstein “se as abelhas desaparecerem da 

face da Terra, a humanidade terá apenas mais quatro anos de existência. Sem abelhas 

não há polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há animais, sem animais, 

não haverá raça humana.” 

As abelhas afetam a nossa vida diariamente sem que nós nos apercebamos disso. A 

nível alimentar, aproximadamente dois terços dos alimentos que ingerimos são 

produzidos com a ajuda da polinização das abelhas. Este é o reconhecimento de que, 

sem as abelhas, a segurança alimentar da Humanidade estava ameaçada. 
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O impacto do mel para a vida 

O mel define-se como uma substância líquida viscosa e açucarada produzida 

pelas abelhas melíferas – apis mellifera – a partir do néctar. A abelha reúne este 

néctar no seu aparelho digestivo, onde é processado e decomposto, através da 

adição de enzimas digestivas, salivares e água, em dois açúcares mais simples, a 

frutose e a glicose. O mel é então armazenado nos alvéolos dos favos da colmeia até 

à sua total maturação, sendo composto principalmente por água, açúcares simples, 

vitaminas e sais minerais como o ferro, o cálcio, o potássio e o fósforo. 

O uso do mel como poderoso curativo remonta às civilizações egípcias, gregas e 

romanas que o utilizavam em combinação com outras ervas e plantas medicinais 

para o tratamento de feridas, doenças e infeções. A sua primeira referência como 

penso está inscrita no papiro de Smith, o mais antigo tratado médico, cuja datação 

se situa entre 2600 e 2200 a.C., onde era misturado com argila e linho. 

 Existem ainda menções de Aristóteles e Dioscórides que descreveram o mel 

como sendo eficaz em feridas profundas e em decomposição. Durante séculos este 

saber tradicional permaneceu no tratamento de feridas e só com o nascimento da 

medicina moderna e da descoberta dos antibióticos, este conhecimento medicinal 

foi retirado da prática comum. 
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2.3.1. O ecossistema das Abelhas 

 

Face a todos os estudas que têm vindo a ser realizados nas últimas décadas, tornou-

se uma preocupação crescente a procura de medidas com o intuito de preservar as 

populações de abelhas e consequentemente, os seus serviços de ecossistema. Goulson 

et al. (2015) afirmam que estas medidas se prendem essencialmente com: 

 
• aumento da abundância, diversidade e continuidade das comunidades florais;  

• disponibilização de locais para nidificação;  

• redução da exposição a pesticidas;  

• prevenção da introdução de abelhas não nativas,  

• prevenção de parasitas e patogénios;  

• desenvolvimento de programas de monitorização.  

 

O aumento da diversidade florística em locais perturbados é referido por muitos 

autores como sendo a forma mais prática de aumentar a diversidade de polinizadores. 

Contudo, nem todas as plantas atraem a mesma diversidade e abundância de abelhas.  

Da mesma forma, o número de plantas atrativas para as abelhas num determinado 

local também contribui para a diversidade e abundância de abelhas nativas no mesmo 

local. A cor das flores também tem sido um aspeto estudado nos últimos anos no que 

se refere a sua atratividade para os polinizadores. As abelhas aparentam ter uma 

preferência por flores azuis e roxas, embora este fator de seleção não seja suficiente 

para se estabelecer e manter uma associação planta-abelha estreita apenas com base 

na cor das flores. 

A instalação de ninhos artificiais, além de servirem para estudar as comunidades de 

abelhas solitárias, nomeadamente a sua diversidade, distribuição, interações tróficas e 

preferências de nidificação e florais, podem potenciar as populações de abelhas 

aumentando a disponibilidade de locais de nidificação para abelhas que nidificam em 

cavidades pré-existentes.  

Hernandez et al. (2009) referem que a criação e gestão de espaços verdes em zonas 

urbanas pode depender da tipologia do espaço-alvo. Por exemplo, as hortas 

comunitárias e jardins botânicos podem ser ideais para o desenvolvimento de habitats 

de abelhas, se as organizações que as gerem estiverem interessadas na conservação 

destes polinizadores. A criação de parques públicos nas cidades, além de serem 

atrativos para o público em geral, podem oferecer habitats adicionais para as 

comunidades de abelhas. Os jardins privados, por outro lado, não são dependentes do 

planeamento urbano da cidade e podem por isso ser criados e geridos como o 

proprietário desejar, criando uma oportunidade única de proporcionar recursos 

alimentares e de nidificação para diferentes espécies de abelha. 



André Migue Birra Almeida 

12 

2.3.2. Benefícios do Mel e do Pólen para a saúde 

 

Principais propriedades do mel 

Os primeiros resultados percecionados da eficácia do mel na era moderna estão 

citados em observações experimentais na Nigéria (1988), Tailândia (1992) e França 

(1993) onde foi possível verificar a facilidade de remoção do tecido morto, a melhoria 

na taxa de cicatrização e a rápida limpeza do leito das feridas. 

O mel também é um ótimo anti-inflamatória e antibacteriana, dos múltiplos avanços 

no estudo das suas características a capacidade anti-inflamatória resultantes da 

aplicação tópico do mel na ferida foi facilmente identificada, por observação direta, 

através da redução do edema e do exsudado das feridas, traduzindo-se numa ação 

calmante quando aplicado.  

A drenagem de todo o edema fornece um meio rico em troca de substâncias como 

vitaminas e sais minerais, cruciais para o desenrolar do processo de cicatrização, 

providenciando energia e oxigénio à ferida, facilitando igualmente a mobilização do 

tecido de epitelização pelo seu leito. A aplicação tópica  do mel, através da sua 

viscosidade e alto teor de água, cria uma barreira protetora à entrada de 

microrganismos, suprime a ação inflamatória da ferida e possibilita que o processo de 

fagocitose das bactérias pelos glóbulos brancos se inicie, produzindo assim um efeito 

de “limpeza natural” da ferida. 

No que respeita à sua acidez, o pH do mel foi avaliado entre 3,2 e 4,5 devido 

presença de ácido glucónico, formado pela interação entre a glucose e a enzima glicose 

oxidase. Estimasse que o pH é ótimo para a proliferação bacteriana esteja entre 7,2 e 

7,4 pelo que o ambiente ácido do mel se torna benéfico para o impedimento de 

crescimento de microrganismos patogénicos e no combate aos biofilmes. Reconhece-

se igualmente que a acidificação das feridas aumenta a sua taxa de cicatrização. Deste 

modo, a ação do peróxido de hidrogénio com a amónia provoca a acidificação do meio, 

melhorando a taxa de cicatrização da ferida.fi 

No entanto o mel também tem ação antioxidante, em diferentes tipos de méis foi 

comprovado a sua capacidade de ação profilática e antioxidante. Acredita-se que o seu 

alto potencial anti-inflamatória e a presença de peróxido de hidrogénio na sua 

constituição são os fatores determinantes desta sua propriedade. O mel torna-se assim 

capaz de prevenir o crescimento bacteriano, neutralizar os detritos provenientes da 

fagocitose das bactérias e efetuar uma limpeza eficaz dos radicais livres que potenciam 

a inflamação dos tecidos na ferida.   

Vantagens e Desvantagens do uso do mel 

Como principais benefícios da aplicação tópica de mel na ferida destaca-se a criação 

de uma barreira protetora do leito da ferida prevenindo as infeções cruzadas, a 

capacidade de debelar rapidamente as bactérias através do seu efeito osmótico e 



 “Já sou uma abelha responsável” 

 

13 

ambiente ácido, a redução do edema, da dor e do odor, sub-rogando o desbridamento 

cirúrgico e promovendo a rápida cicatrização. 

Quanto às essenciais implicações da aplicação tópica de mel na ferida, descrevem-

se o facto de que, o seu uso, em forma de gel, torna necessária a utilização de um penso 

secundário, que mantenha o produto em contato total com o leito da ferida, que a 

mudança do apósito de mel deve ser efetuada nas primeiras aplicações de forma 

frequente, para que se consigam assegurar as suas corretas concentrações na ferida e 

que se encontra ainda descrita a existência de uma sensação dolorosa, tipo picada, nos 

primeiros minutos após aplicação do apósito, podendo produzir, assim, algum 

desconforto e transtorno na pessoa com ferida crónica. 

 

Importa ainda referir que o mel é um produto de utilização recente havendo por 

parte dos investigadores/profissionais de saúde ainda algumas resistências na sua 

utilização. Apesar do reconhecimento da aplicação tópica do mel em feridas como um 

apósito com capacidade inibitória da proliferação bacteriana e fúngica, os objetivos dos 

seus principais estudos recaem sobretudo na avaliação do seu potencial de 

cicatrização, pelo que a finalidade desta revisão sistemática da literatura é então 

avaliar a sua eficácia no controlo da infeção em feridas crónicas. 

 

3. Componente Prática 

3.1. Análise do perfil do público destinatário 

 

Antes de dar início ao projeto pensamos na faixa etária para qual gostaria que o 

livro se destinasse, feitas algumas pesquisas pensamos em que o mesmo que destinaria 

a crianças que se encontrem numa faixa etária entra os 6 e os 8 anos. 

Quer texto, quer ilustrações foram tidas em conta em relação à faixa etária do 

público leitor, abrangendo um texto com vocabulário adequado e enriquecedor para as 

crianças, bem como as cores em tons mais vivos e cativantes para o leitor. 

  

3.2. História escrita 

 

“Já sou uma abelha responsável” 

“Na colmeia Simpatia há sempre muito trabalho e as abelhas andam 

permanentemente muito atarefadas. Com efeito, elas têm algo especial, são todas muito 

simpáticas e trabalhadoras!  

Tudo corria bem e, numa manhã, a colmeia Simpatia passa por um evento que vem 

aumentar a alegria e a felicidade: o nascimento de uma abelhinha! Dado que este novo 
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ser passava todo o seu tempo a zumbir e um enorme ruído pairava pelo ar, a abelhinha 

ficou conhecida por Zunzum. Mas… com o crescimento deste novo membro, algo de 

estranho saltou à vista das outras abelhas: esta abelha nascera teimosa, preguiçosa e 

com uma das suas antenas virada para baixo. 

As abelhas que viviam na colmeia, como eram todas muito laboriosas e tinham 

todas as antenas viradas para cima, acharam aquela abelhinha muito estranha e 

invulgar. Foram contar a algumas companheiras da colmeia, até que esta mensagem 

chegou aos ouvidos das abelhas operárias e, desde logo, se indignaram: “Não quer 

trabalhar e tem uma antena virada para baixo?! Não pode ser! TEM DE SER EXPULSA!”. 

A abelha rainha, ao aperceber-se deste tipo de comentário, faz chegar a mensagem 

às abelhas operárias de que todos os membros da família merecem um lugar na 

colmeia, independentemente de quais sejam as suas caraterísticas. Assim, afirma ainda 

que a abelhinha Zunzum apenas precisa de alguém ou de algo que a faça mudar de 

ideias em relação ao trabalho.  

Entretanto, quatro abelhas muito curiosas resolveram fazer uma visita à nova 

abelha da colmeia para a convencerem a mudar de ideias em relação ao facto de não 

querer trabalhar…, mas esta abelhinha era tão teimosa que não prestou atenção ao que 

as outras lhe disseram, afirmando que iria fugir da colmeia. 

Uma abelha mais atrevida questionou a Zunzum: 

- Porque não tens antenas iguais às nossas? 

- Se nasci assim, não posso ser como vocês. Não podemos ser todos iguais! 

- Mas as abelhas da colmeia Simpatia são todas iguais! E mais te digo, somos 

todas muito trabalhadoras! – disse uma das abelhas com um ar presunçoso. – Já 

pensaste na confusão que vais criar? 

- Confusão?! Eu?! – Exclamou Zunzum, com um ar muito espantado. 

- Sim, confusão… achas que as abelhas operárias te vão aceitar na colmeia assim 

preguiçosa? Na nossa colmeia o lema é sermos todas iguais e trabalhadoras! E tu… tu 

tens logo dois defeitos! 

- Dois?! – Questionou Zunzum. 

- Sim, és preguiçosa e tens uma antena virada para baixo. Já para não falar que 

também não tens riscas!  

É chegada agora a altura de contar como tudo se terá passado… 

Certo dia, o Urso Titó andava numa das suas caminhadas matinais em busca do 

precioso mel, alimento que ele apenas trocava pelas bagas silvestres que colhia no 

outono, ainda distante! Tinha passado por dias muito difíceis em que o seu alimento 

fora escasso, deixando Titó bastante esfomeado… A dado momento, o urso deparou-se 

com uma linda e maravilhosa colmeia que brilhava aos seus olhos, ao fundo do bosque.  
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Em sua casa guardava frascos com água do rio onde se ia refrescando e tomando 

uns belos banhos. Mas… o pior é que o Urso não sabia que a água daquele rio estava 

contaminada. Naquele dia, o calor era tal que Titó colocou um frasco de água no saco… 

Devagarinho e com pezinhos de lã, aproximou-se da colmeia Simpatia, mas como as 

abelhas já o tinham visto, prepararam, de imediato, uma armadilha para o apanhar. 

Sem desconfiar de nada, o Urso caiu em flagrante na armadilha das abelhas, vertendo 

o conteúdo do frasco que levara no saco para a colmeia, tendo caído a maior parte da 

água contaminada em cima da abelha que estava à espera de um novo ser. Pondo mãos 

à obra, as abelhas procederam à limpeza imediata do seu espaço de habitação e de 

trabalho, como era seu atributo, sem terem dado conta das consequências que a água 

derramada poderia trazer para a abelhinha que estava prestes a nascer… 

Tempos depois, já Zunzum nascera há algum tempo, Titó decidiu tentar criar 

amizade com as habitantes da colmeia. As abelhas ignoraram a presença do Urso, 

continuando os seus trabalhos. Mas este não desistiu e, todos os dias, levava um frasco 

de água para as abelhas beberem. De início, desconfiadas, não beberam. Mas, um dia, a 

sede era tanta que se viram obrigadas a beber daquela água.  

Algumas abelhas adoeceram de imediato, deixando a abelhinha Zunzum, desde 

logo, em alerta! A cada dia que passava, o número de abelhas doentes aumentava. 

Apenas uma não adoeceu, a Zunzum porque, como não trabalhava e passava os dias a 

passear, bebia água fresquinha num riacho que estava ali perto.  

Intrigada e desconfiada com tal acontecimento, Zunzum decide ajudar as abelhas 

da colmeia. Abdicando das suas horas de sono matinais, no dia seguinte, acordou bem 

cedinho e foi procurar o Urso.  

Mas Zunzum era tão preguiçosa que sempre que podia parava para descansar. 

Numa das suas paragens em cima de uma linda planta do jardim de uma casa, ao olhar 

para as janelas da casa, avistou uma criança que estava muito doente sentada num 

cadeirão, num quarto acolhedor e de cor amarela. Curiosa, a abelhinha aproximou-se 

da janela e algo lhe chamou a atenção… o menino tinha abelhas dentro de um frasco.  

 - Olá! – exclama Zunzum. 

O menino olha para ela, mas nada diz. E Zunzum repete:  

- Olá! Não falas?  

O menino, sem acreditar que estaria a responder a uma abelha responde: 

- Olá, sim, falo! 

- O meu nome é Zunzum. – diz a abelha apressadamente. E o teu qual é?  

- Eu chamo-me Alecrim. – responde o menino.  

- Alecrim! Alecrim é nome de flor, uma flor que nós, abelhas, gostamos muito! 

- Porquê? – interrogou o menino. 
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- O Alecrim é uma planta onde as minhas irmãs da colmeia vão tirar o néctar 

para fazer o mel. E desta planta ainda podem tirar o pólen para alimentar as crias. É 

que se as crias não tiverem pólen, podem apanhar muitas doenças.  

Zunzum fica pensativa por momentos… “Espera lá, eu não ajudo as minhas irmãs, 

mas foi graças a elas que eu nasci…”.  

- Então a tua mãe não se alimentou de pólen! – Exclamou o menino. 

- Porque dizes isso? – interrogou a abelha.  

- Porque tu nasceste sem riscas e com uma antena virada para baixo. 

A abelhinha tinha de regressar à colmeia, mas prometeu ao menino que voltaria 

para o visitar. Ao aproximar-se da árvore onde estava a colmeia, reparou que esta tinha 

sido destruída e que a sua mãe e todas as suas irmãs tinham desaparecido. Muito triste, 

sentou-se a chorar.  

No dia seguinte, apareceu o Urso e ao reparar em Zunzum que tanto chorava, 

decidiu dirigir-se a ela. 

- Olá, o meu nome é Titó. E tu como te chamas? – Apresentou-se o urso. 

- Eu chamo-me Zunzum. – Respondeu a abelha, muito chorosa. 

- Porque estás a chorar?  

- Porque as minhas irmãs beberam água de uns frascos com água que um urso 

trouxe e ficaram muito doentes. Como fiquei preocupada, decidi ir procurar o Urso que 

trouxe aquela água, mas como sou preguiçosa parei e distraí-me enquanto conversava 

com um menino doente, e quando voltei… a colmeia estava destruída e foram todas 

embora e agora estou sozinha e não sei para onde foram.  

- Mil perdões! Eu sou o Urso que trouxe essa água, mas não sabia que estava 

contaminada, só percebi isso quando voltei ao rio e reparei num cheiro estranho… Não 

queria fazer mal às tuas irmãs! Perdoa-me!  

- Só te perdoo se me contares de onde trouxeste essa água e se me ajudares a 

encontrar a minha família. Mas, primeiro, preciso de ir a um sítio! 

A abelha aproveitou um pouco de mel que ainda restava na colmeia e guardou-o 

numa folha que transformou em saco. Dirigindo-se ao Urso, ordenou-lhe: 

- Segue-me! 

Quando chegaram à casa do Alecrim, o Urso perguntou: 

- O que estamos aqui a fazer e quem é aquele menino?  

- Aquele menino chama-se Alecrim e é meu amigo. Conheci-o enquanto ia à tua 

procura. Mas ele está muito doente e eu decidi trazer-lhe este bocado de mel para o 

ajudar a ficar melhor. Espera aqui que eu volto já! 

A janela da casa estava aberta e a Zunzum entrou: 
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- Olá, Alecrim, voltei como prometido! 

- Olá, Zunzum. Fico muito contente que tenhas voltado. – Respondeu Alecrim. 

- Não posso demorar porque tenho de ir procurar a minha família, mas trouxe-

te este bocado de mel para te ajudar a ficares melhor.  

- Obrigado, Zunzum. É muito generoso da tua parte!  

- Agora tenho mesmo de ir. E prometo voltar! – Disse Zunzum, apressadamente. 

Já estava a ir embora quando Alecrim a chamou: 

- Zunzum! Zunzum! Olha… apareceu-te uma risca no corpo! 

Zunzum sorriu e dirigiu-se ao urso.   

- Missão cumprida! Podemos ir. – Afirmou Zunzum.  

- E agora? Vamos procurar a tua família? – Questionou o urso. 

- Sim, eu preciso de a encontrar. Fui muito injusta com as minhas irmãs 

operárias, sempre fui muito preguiçosa e nada trabalhadora. Nunca pensei que se não 

fossem as minhas irmãs eu não estaria aqui. Por isso, quero encontrá-las e ajudá-las a 

construir uma colmeia nova e trazer de volta a Colmeia Simpatia!  

- E eu posso ir contigo? – Perguntou Titó. 

- Porque não haverias de poder?  

- Porque eu fui o causador da doença das tuas irmãs e de elas serem obrigadas 

a mudar a colmeia de árvore.  

- Se tu as ajudares como me ajudaste a mim, tenho a certeza de que te vão 

perdoar. Mas… tens de prometer que não voltas a levar água contaminada para elas 

beberem.  

- Mas se não avisarmos os outros animais que a água daquele rio está 

contaminada devido à poluição, eles vão ficar doentes como ficaram as tuas irmãs e a 

tua mãe.  

- Tens razão! Vamos fazer um cartaz para metermos junto ao rio para não 

beberem água de lá! Que dizes?  

- Boa ideia!  

- Mas depois vamos logo procurar a minha família! – Disse Zunzum. 

Quando terminaram o cartaz, foram logo colocá-lo junto ao rio e depois Zunzum 

insistiu:  

- Vá, já podemos ir procurar a minha família!  

- Sim, vamos!  
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O Urso e a abelha percorreram tudo, deram voltas e voltas e voltavam sempre ao 

mesmo sítio. Zunzum, já desesperada, começou a chorar pensando que nunca mais 

voltaria a encontrar a família.  

- O que foi isto? – Perguntou Titó.  

- O quê? – Disse Zunzum.  

- Este zumbido, não ouves? 

- Sim! Cala-te, deixa-me perceber de onde vem.  

Os dois seguiram o som até que… PUMBA! Caíram num buraco. Uma armadilha feita 

pelas abelhas para apanharem o Urso, caso ele voltasse.  

Gritaram, gritaram, mas a voz do Urso era tão alta que não deixava que as abelhas 

ouvissem a voz de Zunzum. Por uns instantes, Titó calou-se e a voz da abelha chegou 

aos ouvidos das abelhas da colmeia e, de imediato, perceberam que a sua irmã tinha 

caído na armadilha com o inimigo.  

Assustadas, pensando que a irmã tinha sido levada pelo Urso, ficaram todas numa 

grande agitação e não ouviram a Zunzum explicar que o animal era amigo dela e que ia 

ajudar a construir a colmeia nova.  

Zunzum dirigiu-se às irmãs e tentou acalmá-las: 

- Ele é meu amigo e veio ajudar-nos.  

- Ele não é nosso amigo. A água que ele nos levou deixou-nos doentes e por causa 

disso tivemos de abandonar a colmeia. – Disse uma das operárias. 

- Mas ele não teve culpa. Ele foi buscar a água ao rio e, como está poluído, a água 

fica imprópria para beber. Mas, tal como todos os outros animais, Titó não sabia! 

Deixem-no ficar! – Pediu Zunzum.  

- Só pode ficar com uma condição! Terá de nos trazer todos os dias dois potes 

de água potável. Quanto a ti, Zunzum, não nos faças arrepender desta decisão… 

- Eu prometo que não se vão arrepender por lhe darem esta oportunidade.  

E assim foi, Titó não falhou um dia com os potes de água e Zunzum transformou-se 

numa abelha muito trabalhadora, mostrando assim às suas irmãs e provando à sua mãe 

que merecia o seu lugar na Colmeia Simpatia.  

Quando a nova colmeia ficou pronta, a abelha rainha dirigiu-se à Zunzum e 

agradeceu-lhe por todo o esforço e dedicação que ela mostrou em ajudar as irmãs. Mas, 

a abelha apenas sorriu e pediu licença à sua mãe para sair pois precisava de ir a um 

sítio.  

Dirigindo-se à casa do Alecrim, deparou-se com ele a brincar no seu jardim.  

- Fico muito contente por já não estares doente! – Exclamou Zunzum.  
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- O mel que me trouxeste foi milagroso, tomei durante dois dias e fiquei logo 

melhor! Obrigada! – Disse Alecrim.  

- Eu é que tenho de te agradecer por me teres feito pensar nas minhas irmãs e 

no quão injusta eu estava a ser com elas! Hoje sou uma abelha ainda mais feliz, pois 

passo os meus dias a trabalhar com as minhas irmãs e todas gostam de mim! Ajudei-as 

a construir uma nova colmeia e, a partir de agora, vou ajudá-las a buscar o pólen para 

alimentar as crias! Até um dia, Alecrim, desta vez não prometo voltar porque vou estar 

sempre muito ocupada a trabalhar. 

- Zunzum! – Chamou Alecrim.  

- Sim? – Respondeu Zunzum. 

- A tua antena… já não está voltada para baixo! Até um dia, querida amiga!  

 

3.3. Desenvolvimento Conceptual e definição de 

condicionantes 

3.3.1.2. Caracterização da personagem principal 

 

O público alvo, para o qual pretende-se direcionar este livro, é compreendido entre 

os 6 e os 8 anos. Tendo em conta este aspeto, começou-se por fazer uma breve pesquisa 

pela internet e em livros com ilustrações dirigidas a estas idades. Foram desenhados 

diversos esboços, abrangendo vários estilos, tendo sido um pouco complicado acertar 

com o estilo com o qual existisse uma maior identificação e o mais indicado para o livro 

em questão. 

 

Personagens criadas  

 

Depois de ter concluído este esboço para a personagem 

principal, ficou-se a perceber que este não era apropriado 

para o trabalho, não iria criar impacto na historia.  

Tendo em conta o publico alvo, a personagem não iria 

mostrar as emoções desejadas.      

 

 

 

Figura  2 — Primeira personagem criada para teste. 
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Ao criar esta personagem, ficou-se a perceber que esta não era 

a indicada para o púbico alvo pretendido. Embora pudesse ser 

usada, não iria criar o impacto necessário, tendo a estrutura mais 

humana. 

 

 

 

 

Figura 3  — Segunda personagem criada para teste. 

 

Como esta personagem apresenta a não existência de 

membros, não foi a escolhida para a personagem final pois, seria 

mais difícil para o público alvo entender as emoções e 

expressões.   

 

 

 

Figura  4— Terceira personagem criada para teste. 

 

Personagem Final 

 

Quando dado por terminado o esboço, concluiu-se que, tendo esta personagem uma 

forma e um rosto simples, baseado num feijão básico, e de vários membros, torna-se 

mais fácil a utilização de expressões e emoções. 

  

Esta foi explorada no programa “adobe illustrator”, e ganhou vida com cores mais 

atrativas, formas circulares e rostos alegres e agradáveis. De seguida, deu-se à prática 

e exploração de várias expressões da personagem principal.  
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Figura 5 — Personagem final. 

 

Involução da personagem principal  

 

 

 

 

  

 

 

Figura  6 — Involução da personagem final.  

  

Resultado final 

Abelha Zumzum 

A personagem principal, a abelha Zumzum, como demostra a figura, tem a aparência 

de um feijão, escolheu-se essa forma para ser mais fácil a identificação da mesma, 

resultado de duas formas circulares distintas. Cores vivas para um maior destaque das 

personagens nas ilustrações.  

Esta personagem, como todas as outras, tem sombras de desfoque, para dar um 

efeito mais tridimensional e um maior realismo à mesma. Nesta história irá destacar-

se o facto da abelha zumzum ter nascido diferente das outras abehas. 

A abelha Zumzum nasceu com uma antena mais pequena que a outra e com apenas 

uma risca, e ao longo da história, com os bons atos praticados pela mesma, esta tornar-

se-á numa abelha igual as outras, responsável e trabalhadora.    
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Figura   7 — Resultado final da personagem final.  

 

3.3.1.3. Personagens secundárias 

 

De seguida, partiu-se para a exploração e criação das várias personagens presentes 

na história, nomeadamente, o Urso Titó, o menino Alecrim, uma várias abelhas 

Operárias e a abelha Rainha. 

 

Esboços das personagens restantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 — Esboços das personagens. 
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Resultado final das personagens secundárias 

 

 

 

 Figura 9 — Personagem concluída, Titó. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura  10 — Personagem concluída, abelha rainha. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 11 — Personagem concluída, abelha operaria. 
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Figura 12 — Personagem concluída, abelha Zumzum bebé. 

 

  

As personagens secundárias têm o mesmo estilo de ilustração que a personagem 

principal para terem uma maior coerência entre elas, usando cores vivas, olhos 

brilhantes para tornar as personagens mais vivas e mais felizes. Usando, também, 

sombras “desfoque” para tornar as personagens mais tridimensionais.  

A personagem do urso, apesar de, inicialmente, não ser uma personagem muito 

amigável, aos olhos das abelhas, este foi criado com uma aparência gentil e carinhosa. 

O urso Titó torna-se meigo, um pouco diferente de todos os outros ursos, pois ganha 

a intenção de ajudar e ser amigo das abelhas, sendo elas produtoras de algo delicioso 

para o Urso, como o mel.  

A abelha rainha tem um ar alegre e meigo pois esta é a personagem que mais lidera 

na história, tendo um ceptro real para a destacar como abelha rainha. 

A abelha operária tem a forma de uma abelha adulta, com os membros maiores que 

demonstra uma maior aptidão para trabalhos, como indica o nome, tendo caraterísticas 

de bondade.  

Seguindo para os primeiros planos ilustrados da história, mais propriamente dito, 

para a criação do esboço dos seus possíveis cenários, procurou-se pensar em planos de 

fundo mais apropriados para a ilustração do livro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “Já sou uma abelha responsável” 

 

25 

3.3.1. Princípios e estilos a seguir no projeto 

3.3.1.1. Planeamento e Narrativa Visual do livro em função da 

história 

 

Segundo Coutinho & Silva (2007), citado por Casarini & Farias, “para as crianças 

com menos de nove anos, o ideal são palavras com um tamanho menor que 24 pontos, 

o que pode implicar na melhor compreensão do conteúdo.” 

 

Figura 13 — Parâmetros gráficos referentes à tipografia propostos por Burt (1959). (Coutinho & 

Silva, 2007: 7) 

  

De acordo com os padrões estabelecidos por Burt (1959, apud Coutinho & Silva, 

2007), para idades compreendidas entre os 7 anos e os 12 anos, o tamanho de letra 

mais apropriado é   24 pontos. Para idades acima dos 12 anos, o tamanho de letra mais 

apropriado é 11 pontos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14  — Tipos de letra a usar. 



André Migue Birra Almeida 

26 

 

Depois de ter escolhido o tipo de letra apropriado para o publico alvo, e ter feito 

vários testes para as caixas de texto do livro ilustrativo, optou-se por fazer uma caixa 

de texto semelhante ao mel, para um maior destaque. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 — Caixa de texto do livro. 

 

 

3.3.1.4. Composição visual e gráfica 

 

Exemplos de planos ilustrados 

 

  

 

  

 

 

 

 

Figura 16 — Fundo do livro. 
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Figura 17 — Viários fundos.  

 

Estes planos ilustrados são baseados no tipo de ilustração usado para uma maior 

coerência. 

 

 

3.3.1.5. Livro 

 

O livro “Já sou uma abelha responsável” é composto por uma capa frente e verso, 

uma folha de rosto onde diz o autor da história e a pessoa que realizou as ilustrações 

da mesma, tendo também 40 páginas de ilustração com textos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 — Capa, livro, “Já sou uma abelha responsável” 
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Figura 19 — Folha de Rosto, livro, “Já sou uma abelha responsável” 

 

 

Figura 20 — Página 1,     Figura 21 — Página 2, 

livro, “Já sou uma abelha responsável”    livro, “Já sou uma abelha responsável”  
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Figura 22 — Página 3,         Figura 23 — Página 4,   

livro, “Já sou uma abelha responsável”       livro, “Já sou uma abelha responsável”   
    

 

Figura 24— Página 5,                    Figura 25 — Página 6,      

livro, “Já sou uma abelha responsável”         livro, “Já sou uma abelha responsável”   
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Figura 26 — Página 7,          Figura 27— Página 8,  

livro, “Já sou uma abelha responsável”    livro, “Já sou uma abelha responsável”     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 — Página 9,               Figura 29 — Página 10,   

livro, “Já sou uma abelha responsável”               livro, “Já sou uma abelha responsável” 
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Figura 30 — Página 11,               Figura 31 — Página 12,     

livro, “Já sou uma abelha responsável”             livro, “Já sou uma abelha responsável”        

     

 

Figura 32 — Página 13,         Figura 33 — Página 14,    

livro, “Já sou uma abelha responsável”                                             livro, “Já sou uma abelha responsável”       
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Figura  34— Página 15,       Figura  35— Página 16,   

livro, “Já sou uma abelha responsável”        livro, “Já sou uma abelha responsável”       

 

 

 

Figura  36— Página 17,        Figura 37 — Página 18,     

livro, “Já sou uma abelha responsável”           livro, “Já sou uma abelha responsável”    
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Figura  38— Página 19,         Figura  39— Página 20, 

livro, “Já sou uma abelha responsável”               livro, “Já sou uma abelha responsável”         

    

 

 

 

Figura 40— Página 21,        Figura 41— Página 22, 

livro, “Já sou uma abelha responsável”           livro, “Já sou uma abelha responsável”    
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Figura  42— Página 23,             Figura  43— Página 24, 

livro, “Já sou uma abelha responsável”                       livro, “Já sou uma abelha responsável”             

    

 

 

   Figura  44— Página 25,         Figura  45— Página 26,   

   livro, “Já sou uma abelha responsável”                        livro, “Já sou uma abelha responsável”             
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   Figura 46— Página 27,             Figura 47 — Página 28,   

   livro, “Já sou uma abelha responsável”                          livro, “Já sou uma abelha responsável”                 

    

 

Figura 48 — Página 29,          Figura 49— Página 30,   

livro, “Já sou uma abelha responsável”           livro, “Já sou uma abelha responsável”    
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Figura 50— Página 31,                                  Figura 51— Página 32,   

livro, “Já sou uma abelha responsável”                        livro, “Já sou uma abelha responsável”                    

      

 

 

Figura 52 — Página 33,        Figura 53— Página 34,  

livro, “Já sou uma abelha responsável”           livro, “Já sou uma abelha responsável”    
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Figura 54 — Página 35,      Figura  55— Página 36   

livro, “Já sou uma abelha responsável”    livro, “Já sou uma abelha responsável”                                           

 

 

Figura 56— Página 37,          Figura 57— Página 38,   

livro, “Já sou uma abelha responsável”           livro, “Já sou uma abelha responsável”    
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Figura 58— Página 39           Figura 59— Página 40  

livro, “Já sou uma abelha responsável”                       livro, “Já sou uma abelha responsável”                       

 

Depois de ter concluído as ilustrações do livro, iniciou-se a definição da impressão 

do mesmo, criando uma Blitz de 3 milímetros á volta de cada página, usando também 

papel de 300 de gramagem para a capa e contracapa, e a paginas de dentro com 130 de 

gramagem, dando um maior enriquecimento ao livro.   
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3.3.1.6. Animação 2D 

 

A animação 2D foi realizada na componente de Adobe After Effects, tendo em conta 

que, é um dos melhores e mais práticos softwares para a realização desta animação.  

Esta foi realizada com o objetivo de promover o livro “Já sou uma abelha responsável”, 

dando a conhecer a personagem principal e o ambiente em conta, e para uma maior e 

melhor promoção da mesma. 

Atividade realizada é composta pela personagem principal, balões de fala para dar 

vida à mesma, com movimentos constantes. A animação como duração 33 segundos, 

com música a acompanhar a mesma. 

  

 

Figura 60— Criação da animação no Adobe After Effects. 
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Figura 61— Criação da animação no Adobe After Effects, animação concluída. 
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3.3.1.6. Merchandising em narrativa intermedia 

 

Depois de ter sido proposto uma mascote no projeto final de curso, iniciou-se a 

realização de uma pesquisa sobre a composição da mascote, contudo, foi tomada a 

decisão de criar três almofadas como diversidade de escolha.  As almofadas são 

compostas por três desenhos diferentes, tendo cada uma 50 centímetros de largura, 50 

centímetros de altura em festo e 1 centímetro de valor de costura.  

 

 

Figura 62— Ficha técnica da mascote almofada.  
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Figura 63— Ficha técnica da mascote almofada. 
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Figura 64— Ficha técnica da mascote almofada. 
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Resultado final das mascotes 

 

Para uma melhor amostra das mascotes, optou-se por usar um mockup, para uma 

visão real da mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65— Mockup final da mascote almofada 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66— Mockup final da mascote almofada 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 — Mockup final da mascote almofada 3. 
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3.3.2. Protótipos 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 — Protótipo, almofada 1 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 — Protótipo, almofada 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 — Protótipo, almofada 3 
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Figura 71 — Protótipo, livro final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 “Já sou uma abelha responsável” 

 

47 

Conclusão 
 

       Concluiu-se com este projeto que, este livro infante/juvenil é um fator 

promissor para o aumento do consumo do mel no dia-a-dia das crianças. 

Este projeto tem, também, como objetivo mudar a visão que o público-alvo 

(infante-juvenil) tem em relação ao animal que produz o mel (abelha), tornando-a 

numa relação mais entusiasmante e amigável. 

 Foi utilizado, neste livro, uma animação em 2D, como ambição para uma maior 

atração gráfica e visual, e uma leitura desta obra mais apelativa e divertida.  

 Como complemento, para um maior alcance e aquisição do livro, criou-se 3 

diferentes protótipos de almofadas, com algumas das personagens desta história 

inspiradora, tornando, assim, o projeto mais dinâmico e comunicativo. 
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Anexos 
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