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O ED5 conquistou o prêmio UK Publishers Association 

– ABC International Excellence Award na Feira do Livro

de Londres, passando a ser a primeira representante

da América Latina a obter tal reconhecimento

internacional na categoria Consórcio de Livros

Acessíveis, concorrendo com a britânica Kogan Page e 

a argentina Ediciones Godot.



Editoras premiadas



O que é 
necessário para 
atender à LBI?



LBI – Lei 
Brasileira 
de Inclusão

LEI Nº 13.146, DE 6 DE 
JULHO DE 2015.

Institui a Lei Brasileira 

de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa 

com Deficiência).

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument


O que é 
formato 

acessível?

• Art. 68. O poder público deve adotar mecanismos
de incentivo à produção, à edição, à difusão, à 
distribuição e à comercialização de livros em formatos
acessíveis, inclusive em publicações da administração
pública ou financiadas com recursos públicos, com 
vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito de 
acesso à leitura, à informação e à comunicação.

• § 1º Nos editais de compras de livros, inclusive 
para o abastecimento ou a atualização de acervos de 
bibliotecas em todos os níveis e modalidades de 
educação e de bibliotecas públicas, o poder público
deverá adotar cláusulas de impedimento à 
participação de editoras que não ofertem sua
produção também em formatos acessíveis.

• § 2º Consideram-se formatos acessíveis os arquivos
digitais que possam ser reconhecidos e acessados por 
softwares leitores de telas ou outras tecnologias
assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura
com voz sintetizada, ampliação de caracteres, 
diferentes contrastes e impressão em Braille.

• Art. 55 [...] § 1º O desenho universal será sempre
tomado como regra de caráter geral.



No escopo da LBI...

Basta atender aos 5 critérios 
básicos
e considerar a prática do
desenho universal

Vários formatos atendem 
parcialmente os critérios básicos. É 
possível, inclusive, criar formatos 
próprios que estejam em 
conformidade com a LBI



TAC –
Abrelivros
(exclusivo 

para materiais 
didáticos)

1) A Abrelivros e Editoras se comprometem com 
medidas para desenvolver os canais de solicitação 
de livros acessíveis, além de fomentar o seu 
consumo por meio da divulgação da sua 
existência e disponibilidade.

2) Editoras aderentes se comprometem a entregar 
livros nos formatos solicitados, observadas as 
adequações referentes aos prazos das empresas 
produtoras de livros acessíveis.

3) Atendimento provisório antecipado para 
solicitações.

4) Observação da capacidade de atendimento 
simultâneo de fornecedores.



TAC - SNEL

Celebrado em 2017, passa a orientar diversas questões 
a respeito da oferta de livros acessíveis:

• Plataforma setorial de solicitação de livros acessíveis 
https://livroacessivel.org.br/

• Prazos de atendimento - até 60 dias a partir da 
solicitação:

I. 1 (um) dia, para os livros de texto com tiragem 
inicial igual ou superior a 10.000 exemplares; 15 
dias, para os demais livros de texto;

II. 30 dias, para os livros em que imagens 
correspondam a menos de 30% do conteúdo; e 
60 dias, para os livros em que imagens 
correspondam a mais de 30% do conteúdo.

III. Preço não superior ao preço da obra regular

https://livroacessivel.org.br/


O que é necessário 
para atender aos 
editais de governo?



Produção 

acessível no 
PNLD

DOCX linearizado

- texto em ordem

- marcação de hierarquia básica

- texto preparado para posterior produção braile

- cuidado com encoding

- cuidado com espaços, subscritos, sobrescritos e outros 

elementos que tragam “significado” semântico ao texto

- indicação de pontos de inclusão de imagens ou as próprias 

imagens com no mínimo 72 dpi e no máximo 96 dpi

- não há necessidade de descrição de imagens

- fórmulas em equation ou como imagens

- não está claro se fórmulas como imagens devem conter os 

respectivos textos alternativos (faz sentido que sim, para 

garantir a reprodução do conteúdo no formato braile)

- deve-se usar, preferencialmente, a paleta de estilos default do 

Word

Duas etapas

#1
DOCX linearizado
PDF “acessível”
Capa em CDR

#2
ePub3 acessível



ePub3 acessível

baseado em normativa (anexo do edital)

1. fluidez da leitura

2. objetividade

3. simplicidade

4. navegabilidade

5. estética

São cinco principais objetivos da normativa consolidada.

Duas etapas

#1
DOCX linearizado
PDF “acessível”
Capa em CDR

#2
ePub3 acessível



Produção acessível no PNLD
Norma consolidada para produção de ePub3 acessível no PNLD 2018 e 2019

Marcações 

RECOMENDADAS

a. links internos

b. cores

c. estilos de fontes 

(tipologia)

d. boxes e destaques

Créditos DEVEM
ser deslocados 
para o final do 

livro, com 
referência de 

origem

Marcações OBRIGATÓRIAS
a. títulos e subtítulos

b. descrições de imagens 

(exceto em casos 

ilustrativos) - modelo 

DIAGRAM

c. legendas de imagens

d. glossários

e. notas de rodapé

f. páginas (com criação de 

lista de navegação)

g. tabelas

a. referências baseadas em 

posição (acima, abaixo 

etc.)

b. apagar conteúdos 

(textos) incompatíveis 

(e.g. “não escreva neste 

livro”)

DEVEM ser adaptados



Produção acessível no PNLD
Norma consolidada para produção de ePub3 acessível no PNLD 2018 e 2019

DEVEM ser marcadas 
a granularidade para 
highlight no nível das 

frases ou pausas 
fonéticas

O sumário digital DEVE conter, no 
mínimo, as mesmas informações 

do sumário impresso
a. DEVEM ser adaptados pulos 

na sequência (e.g. H1 para 

H3)

b. PODEM ser incluídos mais 

elementos de navegação

c. PODEM ser adaptados 

conteúdos cuja ocorrência 

no miolo impossibilite a 

marcação direta no sumário 

(e.g. título inexistente, título 

de uma história em 

quadrinhos etc.)

a. siglas
b. abreviaturas
c. palavras homógrafas
d. unidades de medida
e. palavras estrangeiras 

(cabe ao autor da obra 
fornecer informações para 
casos complexos, como 
leitura de termos chineses, 
árabes, gregos etc.)

f. termos em destaque 
(pintados, circulados etc.)

DEVEM ser feitas correções 
fonéticas pertinentes ao 

conteúdo e que comprometam o 
entendimento

a. exercícios incompatíveis 

com as necessidades do 

aluno (e.g. caça-

palavras)

b. conteúdos de páginas 

duplas

c. frases nas fronteiras das 

páginas, garantindo 

fluência na leitura

PODEM ser 
adaptados



Produção acessível no PNLD
Norma consolidada para produção de ePub3 acessível no PNLD 2018 e 2019

DEVEM ser 
encurtados todos os 

links

DEVEM ser embarcado os áudios 
em todos os livros

a. as tecnologias previstas na 

normativa ePub3 (PLS, SSML, 

CSS) não estão implementadas 

em nenhum reader, ficando 

impossível garantir o controle 

fonético do item (8). 

a. criar lista (final do 

livro) com os links 

encurtados e seus 

respectivos originais

PODEM ser criados sumários 
específicos

São OPTATIVOS os 
ajustes fonéticos nos 

casos meramente 
estéticos

a. para tabelas/quadros (lot)

b. imagens (loi)

c. áudios de mídias externas 

(loa)



Produção acessível no PNLD
Norma consolidada para produção de ePub3 acessível no PNLD 2018 e 2019

Para a homologação 
DEVEM ser utilizados

Nos livros de Biologia 
DEVEM ser 

diferenciadas letras 
maiúsculas e 

minúsculas quando 
forem semanticamente 

diferentes (e.g. 
genética)

a. validador semântico 
epubcheck

b. Readium ou outro a ser 
criado/fornecido pelo 
MEC

c. verificação manual

É RECOMENDADA a 
inclusão das 
fórmulas no 

formato MathML

a. PODEM ser incluídas fórmulas 

como imagens

b. DEVEM ser criados textos 

alternativos (descrições) para 

todas as fórmulas

c. não pode haver ambiguidade

d. somente quando necessário 

deve-se diferenciar letras 

maiúsculas e minúsculas



Por que ePub3?

Baseado em uma

norma aberta

Leva em

consideração a 

questão da 

acessibilidade no 

nível normativo e 

estrutural

Possui uma

instituição

extremamente

forte que dá

suporte e o 

desenvolve

(W3C/idpf)

Possui leitores

para todas as 

plataformas (e.g. 

Readium, Edge)

É apoiado pelos

maiores players do 

mundo: 

Google, Microsoft, 

Apple, IBM, Pearson, 

HarperCollins, 

Macmillan, Santillana, 

BBC e outras

empresas de grande

porte (459 no total)



Tinta-braille
A partir do PNLD 2019

Deve seguir as 

normas publicadas 

pela CBB (Comissão 

Brasileira do Braille)

tinta-braille [...] "As obras deverão 

ser impressas em braille e em tinta 

concomitantemente, sendo a 

impressão em tinta exatamente 

igual ao conteúdo do braille, com a 

mesma disposição de textos e 

elementos nas páginas."

Papel 120g, 34 

colunas e 28 

linhas

Margens de 20 

mm para a 

tinta, cor preta, 

fonte sem 

serifa, corpo 20 

pt

Qualidade da 

impressão aderente 

à ABNT NBR 

9050/04

1º e 2º anos 

impressão face 

única

3º, 4º e 5º anos 

impressão 

interponto

(ambos os 

lados)

Encadernação 

espiral ou 

brochura 

(preferencialmen

te espiral 

segunda Normas 

de Produção 

Braille da CBB)

Incluir 

descrições, que 

devem ser 

sucintas -

mesmo padrão 

proposto pelo 

Diagram



O que é tinta-braille?

A tecnologia foi pensada pela primeira vez pelo MEC no edital de livros PNLD 2019.

Consiste em produzir livros no formato braille com a respectiva tinta na mesma página, respeitando:

• a escrita (caixa-alta e caixa-baixa), 

• quebras de páginas, 

• quebras de linha, 

• destaques (itálicos) e 

• títulos (em negrito na tinta).

Essa abordagem é extremamente eficiente do ponto de vista pedagógico, pois permite que uma pessoa que ainda não 

domina o braille possa ser acompanhada por outra, que faz o uso da tinta pareada com o braille para um efetivo aprendizado. 

Indiretamente, a pessoa que não apresenta deficiência visual, também pode aprender o braille.



Um estudo de caso: 

PNLD 2019: 

como avaliar se o 

material recebido está

em conformidade?



Estrutura 
do ePub3



mimetype



container.xml



Conteúdo
opf



Conteúdo
opf



Conteúdo
MP3



Conteúdo



ePub Reader



ePub Reader



ePub Reader



ePub Reader



ePub Reader



ePub Reader



ePub Reader



ePub Reader



ePub Reader



ePub Reader



ePub Reader



ePub Reader



ePub Reader



epubcheck

Validador oficial para editais 

PNLD



epubcheck

Validador oficial para editais 

PNLD



epubcheck

Validador oficial para editais 

PNLD



epubcheck

Validador oficial para editais 

PNLD



epubcheck

Validador oficial para editais 

PNLD



Simulando 
erros de 
validação



Simulando erros de validação



Simulando erros de validação



Simulando erros de validação



Simulando erros de validação



Simulando erros de validação



Simulando erros de validação



Simulando erros de validação



Critérios

Verificação da consistência da descrição de imagens segundo 

parâmetros do Diagram Center.

Verificação de substituições fonéticas.



2019 – PNLD BRAILLE

PRODUÇÃO EM BRAILLE 2018/19 – ED5

• 300+ títulos adaptados

• 80.000+ páginas originais convertidas

para 300.000 páginas Braille

• 5 milhões de páginas braille impressas

em 2 meses



Tendências mundiais 
e novos formatos



Tecnologia – Desenho Universal - UNICEF

O que é o projeto

Status atual – Protocolos de produção – Requisitos de usuário

Pilotos no Uruguai, Paraguai e Kenya



BRISTOL BRAILLE THECNOLOGY - CANUTE (UK) -

http://www.bristolbraille.co.uk/

Tecnologia – Tablet Braille

VEJA O VÍDEO DE DEMONSTRAÇÃO:

http://www.bristolbraille.co.u

k/canute.mp4

../VIDEOS/Mídia1 (1).mp4
http://www.bristolbraille.co.uk/canute.mp4


MELISSA MALZKUHN (EUA - GALLAUDET UNIVERSITY –

MOTION LIGHT LAB)

http://www.motionlightlab.com/

Tecnologia – Linguagem de sinais - AVATAR

VEJA O VÍDEO DE DEMONSTRAÇÃO:

https://www.youtube.com/watch?v=uSjrWBcQ

4oM&feature=youtu.be

../VIDEOS/Mídia2.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=uSjrWBcQ4oM&feature=youtu.be


O futuro...

DESENVOLVENDO PROCESSOS PARA PRODUZIR 

LIVROS DIDÁTICOS DE LINGUAGEM DE SINAIS E 

DESIGN UNIVERSAL;

INVESTINDO NO DESENVOLVIMENTO DE 

OUTRAS TECNOLOGIAS DE ACESSIBILIDADE 

EDUCACIONAL – COMO O EDUPUB, COMO 

FERRAMENTAS EDUCACIONAIS ACESSÍVEIS PARA 

O ENSINO DA MATEMÁTICA. 

VISANDO AO DESENVOLVIMENTO DE LIVROS E 

RECURSOS EDUCATIVOS CADA VEZ MAIS 

COMPLETOS E UNIVERSAIS.



Tecnologia – Desenho Universal – O LIVRO MULTILINGUAGENS



Livros são para todos e isso
significa que podem ser 
desenvolvidos, desde sua
concepção, para todos os tipos de 
leitores, incluindo aqueles que 
leem de modo não convencional. 

roberto.maluhy@ed5.com.br

pedro.milliet@ed5.com.br

mailto:roberto.maluhy@ed5.com.br
mailto:pedro.milliet@ed5.com.br

