
Campanha de educação ambiental da Semas: uma análise a partir do Design 

 

Resumo 

 

O presente projeto busca desenvolver um 

estudo sobre a temática do Design da informação 

e a relação com a Sustentabilidade, através da 

análise de peças comunicacionais com foco na 

Educação Ambiental. Com esse entendimento 

embasado cientificamente, o profissional da área 

de Design terá uma visão mais ampla e 

contextualizada do impacto das suas produções. 

Produzir objetos para milhões de pessoas 

não deve ser muito fácil, mas os designers e toda 

sua equipe possuem técnicas e metodologias de 

projeto, estando constantemente projetando 

artefatos que se integram a uma história e com 

essa visão criativa, ampla e significativa, cada 

projeto passa a dar testemunho de quem os criou 

e informações em toda sua estrutura.  E podemos 

imaginar que os designers apenas criam os 

artefatos, mas ao contrário, além de criarem se 

preocupam com o impacto que causará no meio 

ambiente, passando horas refletindo em seus 

projetos para que estes não virem tão 

rapidamente um lixo na natureza, mas que esses 

produtos ganhem um sentido social, através de 

uma educação pautada na sensibilização. 

Portanto, o designer além de criar belos 

artefatos possui um target que se distingue no 

processo de criação e criatividade 

compreendendo seus simbolismos, conteúdos e 

um ponto de vista global em preservação a toda 

uma geração presente e futura. 
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1. Introdução 

 

Saber e compreender a relação do Design da 
informação com a Sustentabilidade, através de 

um prisma analítico de tudo que é produzido para 
construir uma possibilidade de entendimento da 

Educação Ambiental, prima de um essencial 
entendimento a respeito de uma sensibilização, 
tanto dos profissionais que estão atuando na área, 

como aos iniciantes, orientando sobre um assunto 
muito difundido atualmente na sociedade 

globalizada onde a sustentabilidade é apresentada 
como uma premissa fundamental para a 

sobrevivência humana do planeta.  

Deste modo é entendida como aquela capaz 

de manter o progresso humano não apenas em 
lugares restritos e durante poucos anos, mas sim 
em todo o mundo até as gerações futuras, 

garantindo a existência dos recursos de qualidade 

necessárias ao seu desenvolvimento. 

O crescente aumento populacional, a 
industrialização e a urbanização, ao se basear em 

condições ambientais e sociais insustentáveis a 
longo prazo, têm levado a uma progressiva 



deterioração dos recursos naturais, assim, a 
garantia da sustentabilidade do desenvolvimento 

torna-se fundamental para propiciar a todos uma 
qualidade de vida, através de várias ações, 

inclusive a Educação Ambiental.   

Para Meiriédna Mota, dentro do Design estas 

ações também assumirão um papel crucial: 

 

"(...) a principal questão seria 

como os designers vão lidar com 

o aumento do consumo e 

consequentemente com o 

progressivo descarte de 

embalagens e o aumento de lixo 

de toda espécie, principalmente 

as de alimento, tendo em mente 

a crescente diminuição de seu 

impacto no meio ambiente." 

(MOTA, 2012, p.53) 

 

A maioria das pesquisas em Design 
atualmente está focada nos usuários e em suas 

relações com as interfaces das ferramentas de 
comunicação. Por isso a educação ambiental 
constitui um importante objeto de estudo para os 

designers, uma vez que estas campanhas devam 
ter o poder de persuadir os cidadãos a uma 

mudança de comportamento.  

É importante destacar que as campanhas de 

educação ambiental devem ser claras e 
esclarecedoras, e seus resultados sejam 

alcançados através de intervenções no 

planejamento de ações relacionadas ao Design. 

Sendo assim, a busca de analisar questões 
pertinentes em nosso tempo relacionadas ao 

desenvolvimento sustentável faz com que esta 
pesquisa se aprofunde na análise do que os 
órgãos responsáveis, como por exemplo, a 

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
(SEMAS), tem promovido de materiais 

informativos e quais os recursos naturais que se 
tem utilizado para se consolidar uma Educação 
Ambiental e como o Design da Informação pode 

contribuir no equilíbrio de texto e imagem ao 

traduzir essas informações ao público.  

Esta necessidade surge a partir de um 
aprimoramento das relações sociais com o meio 

ambiente e a preservação dos recursos naturais. 
Para que isso ocorra existe uma necessidade de 

entendimento do que seria Educação Ambiental e 
a Lei nº 9795/1999, art. 1º, da Política Nacional 

de Educação Ambiental, descreve precisamente o 
que necessitamos compreender como 

profissionais da área, bem como seres sociais:  

 

"Entendem-se por educação 

ambiental os processos por meio 

dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, 

bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de 

vida e sua sustentabilidade." 

(BRASIL, 1999) 

 

 

O modelo experimental utilizado para a 

realização deste artigo, baseado na observação da 
recepção através de mensagens em materiais 

impressos do SEMAS, foi proposto por 
Rodriguez Bravo (1997) e aplicado por Waechter 
(2004) em investigação realizada na cidade 

Barcelona – Espanha, durante os anos de 1998 e 
2002, para observação da recepção de mensagens 

em campanhas de educação ambiental. 

Para a aplicação deste modelo, alguns limites 

foram determinados por se tratar de um projeto 
de pesquisa vinculado a um curso de graduação. 

Outro ponto importante a ser destacado se refere 
ao tempo para a realização e ao número de 

sujeitos participantes das amostras. 

O levantamento de dados para embasamento 
teórico e a análise do material da Semas a partir 

de várias ações coordenadas pela orientadora do 
projeto para que se compreenda a relação do 

Design da Informação e Sustentabilidade com o 
foco na Educação Ambiental consta como o 
principal objetivo deste estudo. Para isto, foram 

realizadas visitas técnicas onde foi possível fazer 
um levantamento exploratório sobre a SEMAS, 

entrevistar a equipe responsável por seus projetos 
e a partir disto, escolher o material para o teste de 



recepção que foram os cartazes produzidos pela 
A3P, empresa vinculada responsável pela 

montagem das peças comunicacionais da 

secretária.  

A proposta da pesquisa é analisar como o 
Design da Informação compreende o termo 

Sustentabilidade e seus efeitos no contexto 
ambiental. A sua participação em todas as etapas 

como, análise e compreensão das peças 
comunicacionais pesquisadas e seu elo de ligação 
com a Educação Ambiental e a recepção do 

usuário em relação a tais informações. Ao 
analisar as peças comunicacionais e todos os 

processos que passa teremos uma compreensão 
mais apurada e significativa para o campo de 

estudo. 

 

2. Fundamentação Teórica 
 

De acordo com Moreno e Pol, a 

intervenção ambiental pode ser conceituada como 

“qualquer mudança das estruturas físicas de um 

lugar que direta ou indiretamente provoque – ou 

pode provocar – uma alteração no ecossistema, 

na estrutura e na interação social das 

pessoas.”(1999, p.11) 

Neste sentido, o foco da pesquisa, a 

Secretária Estadual de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (SEMAS), pode ser considerado 

como um órgão regulador, pois além de propor 

campanhas ambientais também pode regular e 

intervir, através de incentivos a busca de soluções 

para problemas ambientais e sustentáveis.  

Moreno e Pol explicam que “por gestão 

ambiental se entende aquela que incorpora os 

valores do desenvolvimento sustentável nas 

metas corporativas da empresa e da 

administração pública.”(1999, p.13) 

A SEMAS integra políticas, programas e 

práticas respeitosas com o meio ambiente em 

uma gestão contínua, implantando planos para 

redução, reuso, reciclagem e disposição adequada 

de resíduos, e educando a sociedade sobre a 

necessidade de reavaliar o consumo para que este 

seja realizado de modo consciente. 

Esta motivação aos cidadãos para a causa 

dos valores ambientais e sustentáveis é feita 

através de meios comunicacionais acessíveis aos 

cidadãos e através de projetos e parcerias de 

acordo com o perfil de cada município de 

Pernambuco. 

Em uma entrevista realizada no dia 25 de 

Abril de 2017, um dos educadores ambiental da 

Semas chamado Ivógenes, nos explicou como 

isso pode acontecer: 

 

Meire: Quando você trabalha, ou em Recife ou 

nas cidades do Sertão, nessas palestras quando 

você adapta o seu discurso por uma questão 

cultural, empírica e cognitiva, e tem também 

materiais que vocês usam diferenciados, porque 

naquela região é mais interessante falar de um 

algum tipo de ação diferente de outra? 

Ivógenes: Exato. Na secretaria temos várias 

gerências. A gestora de comunidades tradicionais 

Bernadete, me convidou para fazer parte da ação 

de comunidades tradicionais dentro do município 

de Taiba e Águas Belas, e lá tem um público 

indígena e quilombola. E aí a gente foi fazer o 

trabalho do programa do Ministério do meio 

ambiente que é o Programa de Educação 

Ambiental e Agricultura Familiar que é o 

PEAAF. Esse programa é justamente falando 

sobre as particularidades das comunidades 

tradicionais na sua produção agrícola. Porém, a 

gente tem um trabalho forte para tentar viabilizar 

a questão da agroecologia e a redução do 

agrotóxico. (...) A gente precisa se adaptar as 

particularidades para poder trabalhar e atender os 

anseios dessas pessoas. Mas o principal enfoque é 

justamente falar que hoje em dia as informações 

estão na palma da mão e dentro das palestras a 



gente fala muito sobre as atualizações. E aí eu 

tento buscar dentro das pessoas que são mais 

idosas, os agricultores ou agricultoras que são 

mais experientes e tento puxar as experiências 

delas, os exemplos delas. Quando eu era 

moleque, quem tinha telefone fixo em casa era 

considerada uma pessoa rica e todo mundo hoje 

em dia tem uma ferramenta de atualização. Então 

essa sensibilização é justamente para eles terem 

esse enfoque para poder eles se unirem e 

fortalecerem a comunidade deles, a associação 

cooperativa, e se mobilizarem na buscar de 

recursos ou programas ou projetos que busquem 

a melhoria da qualidade de vida dentro da 

comunidade deles.  

(...) 

De acordo com Ivógenes, o diálogo com 

os trabalhadores funciona da melhor maneira 

quando são incluídas as experiências de vida 

daqueles que possuem maior vivência na área da 

agricultura. O funcionário acredita que a 

importância da união dos trabalhadores dentro da 

comunidade é essencial para que haja melhorias 

na qualidade de vida.  

Moreno e Pol explicam de uma 

perspectiva psicossocial que “entendemos por 

comunidade como coletivo social e estruturado e 

coeso, que oferece uma serie de oportunidades 

possíveis a seus membros.” (1999, p.37) Desta 

forma, cada cidadão desenvolve um certo sentido 

de identidade comum ao próximo, a partir do 

momento em que sentir suas realidades como 

pessoas e como grupo. 

No Brasil, Marcos Sorrentino, et al. 

explica que para haver amadurecimento e 

qualificação da Educação Ambiental, existem 4 

desafios: 

1- “De fundamentação, 

explicitação e diálogos sobre 

conceitos, ideologias, utopias, 

filosofias, que animam as 

distintas práticas nesse campo; 

2- De políticas 

multissetoriais, que enfrentem 

os fatores impeditivos de sua 

realização e compreendam a 

importância dos distintos atores 

para sua formulação, 

implantação e avaliação; 

3- De desenvolvimento de 

uma pedagogia que compreenda 

sua dimensão política e dialogue 

com as diversas ciências do 

campo da educação, traduzindo-

as em práticas para o cotidiano 

escolar e não escolarizado; 

4- De apresentação e 

análise de experiências que 

emergem no campo, tendo-as 

como referência para a 

formulação, implantação e 

avaliação das políticas 

públicas.”(2013, p13) 

Em todas elas é necessário se defrontar 

com questões que colocam-se de forma prioritária 

no campo das políticas públicas de Educação 

Ambiental: 

1- “A produção 

participativa de documentos de 

referência e sua 

institucionalização na estrutura 

do Estado (...), o mesmo 

ocorrendo nos âmbitos 

estaduais, regionais e/ou 

municipais; 

2- 

Popularização/democratização, 

capilaridade e enraizamento das 

políticas públicas, por meio de 

Comissões Interinstitucionais de 

EA, Coletivos Educadores, Salas 

Verdes, escolas e da formatação 

de especialistas e educadores 

populares(...); 

3- Comunicação e 

Educomunicação, trabalhando-

se na implantação de 

instrumentos como banco de 

dados (...).”(2013, p.13-14) 

 

Além disso, vale lembrar que na Gestão 

Ambiental pretende-se desenvolver produtos e 

serviços com menores efeitos ambientais 



possíveis. "Busca a maior ecoeficiência e aplica 

as melhores e mais limpas tecnologias 

disponíveis.” (MORENO e POL, 1999, p.13) 

Em entrevista, Ivógenes nos explica como 

a SEMAS pode enfrentar estas questões que são 

colocadas a frente no campo das políticas 

públicas de Educação Ambiental, como nos casos 

que envolvem as diferentes culturas de cada 

município: 

I: (...) Eu tento construir minha palestra de forma 

construtiva, mas eles construindo a própria 

idealização deles, o pensamento crítico deles. 

Você tem que despertar que, se eles são 

agricultores, estão dentro de uma região onde tem 

uma potencialidade, porque sabemos que nenhum 

lugar é pobre, cada região tem suas 

potencialidades. Então porque não trazer essas 

atualizações para os cidadãos, para os 

contribuintes para que eles se desenvolvam e se 

tornem empreendedores? Hoje em dia as 

tecnologias sociais dentro do sertão estão muito 

fortes. Então quem tem acesso a informação está 

se desenvolvendo e crescendo como cidadão e 

como profissional. 

M: Então nesse processo é pra buscar que eles se 

atualizem em termos de conteúdo mesmo, ou em 

termos de conceito de como trabalhar o 

ferramental a prática do dia a dia deles? Também 

é com esse intuito? 

I: A sustentabilidade hoje, a gente está 

trabalhando de forma com que a gente atualize os 

nossos conceitos, e a educação ambiental é muito 

ampla. Não é só educar um cidadão a plantar uma 

árvore porque vai ter um ambiente harmônico 

que vai contribuir com o ciclo hidrológico. Tem 

outras questões que englobam a educação 

ambiental. Se eu moro dentro do semiárido e 

corto toda a minha caatinga e o solo fica nu, e já 

não tem água? Eu vou agravar uma situação que 

já existe que é a desertificação nos ambientes 

semiáridos. E de que forma eu vou poder buscar 

o poder público para atuar num problema 

ambiental que foi a gestão mal feita que não 

conseguiu resolver esse problema? Se esses 

agricultores não estiverem com as informações 

bem mastigadas, de que forma eles vão poder 

pegar essas informações buscar o poder público 

ou a iniciativa privada para poder melhorar ainda 

mais a sua produção ou então sair daquela 

dificuldade, ou de uma praga ou doença que está 

dando na sua linha produtiva. 

(...) 

I: O nosso secretário ele tem essa visão ampla, 

ele tenta todos os empreendimentos de 

sustentabilidade para o nosso estado. Ele 

conseguiu trazer um projeto que carbono zero em 

Noronha, ele trouxe um projeto de energias 

renováveis, que temos atualmente a energia 

eólica e a energia solar que estão sendo instaladas 

no interior do estado, no Sertão, o carro elétrico e 

bicicleta elétrica ele tem buscado. Ele é um 

secretário bem atuante. Tenta buscar parcerias em 

outros estados e outros países, sempre estar em 

eventos na área de meio ambiente e 

sustentabilidade para trazer essas políticas 

públicas que contemplem o nosso estado e traga 

desenvolvimento econômico, mas com 

sustentabilidade. O que seria sustentabilidade? É 

utilizar os recursos de forma consciente para que 

ele não acabe, mas pra conseguirmos esse 

resultado precisamos que a educação ambiental 

seja feita de uma forma correta em todos os 

âmbitos, em todos os públicos, tanto com o idoso, 

como com o jovem e a criança. 

 

3. Metodologia  

 

A primeira parte da pesquisa de campo 

aconteceu no dia 25 de abril, na qual, após uma 

entrevista com o educador ambiental, Ivógenes, a 

equipe identificou como problema de pesquisa 



quatro cartazes de uma campanha publicitária 

relacionados ao tema de Sustentabilidade e Meio 

ambiente divulgados pela Secretária Estadual de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), 

para serem observados como objeto de estudo no 

processo de recepção de mensagens. 

 

 

 
 

A segunda parte da pesquisa de campo foi 

realizada com pessoas aleatórias da cidade de 

Recife, na semana de 10 a 15 de julho de 2017. 

As planilhas foram alimentadas com os 

resultados da pesquisa dentro dos dias 17 a 22 de 

julho deste mesmo ano. Na ideia inicial foi 

planejado o uso da plataforma Evoc, mas por 

questões técnicas do mesmo, os resultados foram 

passados para o Word após a própria equipe gerar 

as semânticas. Isso aconteceu na semana entre os 

dias 24 a 29 do mesmo mês e ano. Do dia 31 de 

agosto até o dia 12 de setembro de 2017, foram 

gerados os primeiros gráficos, com a primeira 

revisão da planilha sendo realizada do dia 14 a 19 

de setembro.  

Do dia 21 de setembro ao dia 12 de 

outubro, aconteceu criação dos novos cartazes 

para a segunda etapa da pesquisa de campo, o 

teste experimental. 

Na semana do dia 20 ao dia 23 de 

Novembro, foi realizado o teste experimental 

com alunos do curso de graduação em Design 

Gráfico.  

De antemão foi identificado o que seria o 

Problema de Pesquisa, analisando o processo de 

comunicação resultantes das peças gráficas. 

Dentro deste processo, foram observadas a 

construção e montagem das peças, os atributos 

que foram utilizados, e a mensagem que chegaria 

ao receptor. 

Para isto, primeiramente foi elaborado um 

teste de recepção constituído de um questionário 

que visou recolher respostas dos possíveis 

receptores das peças produzidas pela empresa 

vinculada a SEMAS, a A3P, para transmitir as 

mensagens relacionadas ao meio ambiente e 

sustentabilidade. O referido questionário foi 

composto por perguntas abertas, por tratar-se de 

um procedimento qualitativo, permitindo que o 

receptor pudesse responder da forma mais 

aproximada suas compreensões sobre as peças. 

Seguindo esta linha, as informações 

recolhidas foram organizadas em planilhas onde 

foram identificadas as palavras-chaves que 

resumissem da melhor maneira as respostas dos 

sujeitos, possibilitando desta forma, a construção 

estatística de gráficos para melhor visualização e 

compreensão destas informações. 

As respostas foram estudadas de forma 

tanto individual como em conjunto, verificando 

deste modo, se a compreensão de cada receptor 



iria de acordo com cada peça, e avaliando os 

atributos que compõe a mensagem original, 

sendo eles imagem, cor (no fundo do cartaz e no 

texto), tipografia (posição de texto, tamanho, cor 

e tipo de fonte utilizada) e posicionamento dos 

elementos utilizados nos cartazes. 

A partir dos resultados do teste de 

recepção, foram criadas novas peças gráficas 

reorganizando os atributos que puderam causar 

algum tipo de confusão na leitura, de modo que a 

alteração nestas peças reconstruídas chegassem o 

mais próximo possível dos artefatos originais. 

 

 
 

Antes de partir para o teste experimental 

com os estudantes de Design Gráfico da 

Faculdade Ibratec, reuniu-se um pequeno grupo 

de cinco alunos também do mesmo curso para um 

pré-teste onde foi possível colher uma amostra de 

resultados sobre a modificação dos atributos 

avaliados no teste de recepção e se com esta 

modificação os objetivos de obter máxima 

compreensão das peças puderam ser alcançados. 

A estes alunos foi dado o tempo 

necessário para que realizassem o teste sem 

pressa e os materiais necessários foram 

disponibilizados pela equipe de pesquisa.  

Em seguida, a equipe partiu para o teste 

experimental com quatro grupos de 15 alunos, 

resultando um total de 60 alunos.  

Através de um balanceamento de dados 

de acordo com as respostas alcançadas no teste 

experimental, foram gerados os seguintes 

gráficos: 

Copo: 

 

  

  
 
 

1- Que apresente 
uma compreenção 
em linhas gerais

1 2

3 4

Todas Nenhum

2- Estabelecer a 
melhor relação 

entre imagens e 
textos:

1 2

3 4

Todas Nenhuma

3 – Tem a melhor 
escolha de cores 
que te ajuda na 
compreensão:

1 2

3 4

Todas Nenhuma

4 – Qual cartaz 
apresenta a melhor 
compreensão geral 

em relação a 
distribuição 

espacial dos textos 
e imagens:

1 2

3 4

Todos Nenhum



  

 
 

  

 Abajur 

 

  
 

    

  
 

  
 
 

4. Análise dos Dados 
 

5 – Apresentam uma melhor relação 
entre tamanhos entre imagens e textos, 
que mais te ajudam na compreensão?

1 2 3 4 Todas Nenhuma Abstenção

6 – Marque com um X os cartaz 
cujas informações combinadas de 
cores, tamanhos e distribuição de 

textos e imagens, mais te ajudariam 
a compreender melhor o conteúdo:

1 2 3 4 Todas Nenhuma

1- Que apresente 
uma compreenção 
em linhas gerais

1 2

3 4

Todas Nenhuma

2- Estabelecer a 
melhor relação 
entre imagens e 

textos

1 2

3 4

Todas Nenhuma

3 – Tem a 
melhor escolha 
de cores que te 

ajuda na 
compreensão:

1 2

3 4

Todos Nenhum

4 – Qual cartaz 
apresenta a melhor 
compreensão geral 

em relação a 
distribuição espacial 

dos textos e 
imagens:

1 2

3 4

Todas Nenhuma

5 – Apresentam uma melhor relação 
entre tamanhos entre imagens e 

textos, que mais te ajudam na 
compreensão?

1 2 3 4 Todas Nenhuma

6 – Marque com um X os cartaz cujas 
informações combinadas de cores, 

tamanhos e distribuição de textos e 
imagens, mais te ajudariam a 

compreender melhor o conteúdo:

1 2 3 4 Todas Nenhuma



Nas respostas registradas no teste de 

recepção, os baixos níveis de compreensão 

obtidos pelos participantes referentes aos 

atributos avaliados (imagens, cores, tipografia e 

posicionamento) pertenceram aos cartazes do 

Copo e do Abajur.  

De acordo com as respostas dos sujeitos e 

a partir das diretrizes do Design da Informação, 

foi possível realizar a manipulação dos novos 

cartazes. 

Avaliadas a reconstrução dos novos 

cartazes do Copo e do Abajur, e gerados os 

gráficos advindos dos resultados alcançados 

através do teste experimental, foram identificados 

que o cartaz Nº2 do Copo e o Nº1 do Abajur 

foram os que possuíram um nível de 

compreensão mais elevado por parte dos 

entrevistados, comparadas as montagens dos 

outros três modelos, incluindo a primeira versão. 

Para ilustrar as conclusões, seguem o 

cartaz original e o considerado melhor re-Design 

respectivamente, de acordo com o teste 

experimental, onde os atributos sofreram 

manipulações de acordo com as respostas dos 

entrevistados no teste de recepção: 

 

Copo 

 
Cartaz Original 

 

 
Cartaz Manipulado 

No cartaz do copo foram alteradas a 

tipografia, cor, posicionamento e a imagem. A 
mudança na tipografia teve como objetivo causar 

um maior impacto visual, e a alteração da cor 
para o vermelho faz um alerta a mensagem 
principal. A troca da tipografia, assim como o 

posicionamento facilitou mais a leitura de acordo 
com os entrevistados. A mudança na imagem de 

um copo de vidro para um copo plástico que 
aparentar ter sido usado, trouxe maior clareza a 
ideia do uso de descartáveis. 

 

Abajur 

 
Cartaz Original 

 



 
Cartaz Manipulado 

As mensagens por parte do texto escrito 

no cartaz do Abajur, sofreram alterações em suas 

posição e tamanho. A cor do plano de fundo foi 

alterada para que fosse mais fácil associar à ideia 

de escuridão, enquanto a mudança da cor branca 

do texto para a cor amarela recorda melhor a luz, 

de acordo com os participantes do teste de 

recepção. A imagem do abajur foi diminuída, e 

seu posicionamento também sofreu uma alteração 

mínima de modo que o ficou melhor identificar o 

objeto. 

O símbolo da A3P e do Governo de 

Pernambuco em ambos os cartazes (Copo e 

Abajur) sofreram alterações no posicionamento e 

no tamanho, de modo que ficasse em maior 

destaque.  

Com as modificações realizadas nas peças 

gráficas, tornou-se possível a melhoria nos 

índices de compreensão da mensagem final nos 

cartazes experimentais. 

 

Conclusões 

 

A partir da proposta da pesquisa de 

analisar como o Design da Informação 

compreende o termo Sustentabilidade e seus 

efeitos no contexto ambiental, conclui-se que nas 

alterações realizadas para a criação das peças 

gráficas melhoraram o entendimento dos sujeitos 

com relação ao objetivo da mensagem. 

Através da coleta de dados feitas através 

do teste de recepção e observação qualitativa 

sobre as respostas dos sujeitos entrevistados, foi 

possível que a construção dos novos cartazes 

atuassem da melhor maneira sem desviar o 

objetivo principal dos cartazes originais. 

Cada fase da pesquisa foi de suma 

importância e atuaram de maneira interligada. 

Sua estrutura permitiu que o processo fosse 

encaminhando para a fase seguinte, sempre 

auxiliados pelos dados coletados anteriormente. 

Espera-se que este estudo possa esclarecer 

possa esclarecer os caminhos para novos estudos 

no campo do Design de Informação, e refletir 

sobre como a união entre o Design da Informação 

e a Educação Ambiental pode melhor persuadir 

os receptores a tomar uma atitude sustentável. 
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