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A cartografia tátil confere a um ramo da cartografia dedicado à elaboração de mapas para pessoas 
com deficiência visual e tem o objetivo de viabilizar a comunicação háptica de informações espaciais. 
Dentre diversas aplicações, a cartografia tátil pode ser utilizada para sinalização de ambientes internos de 
uma edificação (indoor), por exemplo, edifícios públicos ou privados, assim como de ambientes externos 
(outdoor), a citar, parques e campus universitário, contribuindo para melhorar a sinalização para 
mobilidade de pessoas com deficiência visual. Diferentes técnicas têm sido utilizadas para fabricação de 
mapas táteis: artesanal, gráficos em relevo, papel microcapsulado, termoformagem e tecnologias de 
impressão em três dimensões (3D). Os estudos nesta área podem avançar na criação de normas para 
elaboração e popularização de mapas táteis com tecnologia de impressão 3D. Particularizou-se a 
participação de pessoas cegas como avaliadores nesta pesquisa, devido às limitações para impressão com 
contraste visual para pessoas com baixa visão, sendo 03 voluntários vinculados à Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) e 05 vinculados ao Instituto de Cegos da Bahia. O problema geral desta pesquisa de mestrado 
refere-se à demanda de convenções cartográficas normativas para desenvolvimento de mapa tátil de 
ambiente indoor; o objetivo geral - desenvolver mapa tátil indoor por meio da tecnologia de impressão 3D; 
e a hipótese refere-se à seguinte afirmação: a tecnologia de impressão 3D pode viabilizar o 
desenvolvimento de símbolos cartográficos para mapa tátil de ambiente indoor. Foram propostos 19 
símbolos com a intenção de associá-los ao significado do elemento espacial representado 
cartograficamente e são inspirados em modelos artesanais presentes no Catálogo de Símbolos e Materiais 
de Mapas Táteis para Mobilidade, elaborado pelo Laboratório de Cartografia Tátil (labTATE/UFSC), 
sugestões e adaptações de pesquisas anteriores, outrossim, propostas inéditas. Os símbolos de parede e 
assento foram representados com primitivas gráficas táteis lineares e os símbolos de UFBA/NET; NAPE; Sala 
de videoconferência; Auditório; Sala de Apoio; Sanitário; Masculino; Sanitário Feminino; Secretaria; Sala de 
Professores; Informação; Elevador; Eu estou aqui; Escada; Porta; Rampa; Jardim de Inverno e Copiadora 
foram representados com as primitivas gráficas táteis pontuais. A área de estudo refere-se ao piso térreo 
do pavilhão de aulas Glauber Rocha (PAF III) da UFBA e para representá-lo cartograficamente adquiriu-se 
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uma planta arquitetônica do ambiente na escala 1:50 e em um software de projeto auxiliado por 
computador – Computer Aided Design (CAD) denominado Google Sketchup 8 realizaram-se manualmente 
três tipos de generalização cartográfica: simplificação, seleção e deslocamento, priorizando-se as 
informações mais relevantes do ambiente indoor projetado na escala 1: 200. Realizaram-se, 
separadamente, as impressões do mapa e da legenda contendo símbolos táteis e suas respectivas 
denominações em Braille, conforme especificações da Norma Brasileira Técnica sobre acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos e utilizou-se Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) 
como material para o experimento. A pesquisa é exploratória e o método experimental utilizado têm os 
símbolos cartográficos como os objetos de estudo e as variáveis observadas são as formas geométricas 
(desenho) e os parâmetros dimensionais (tamanho). O teste de cognição tátil foi realizado individualmente 
com 08 pessoas cegas e seguiu um questionário composto por seis categorias de análise para cada símbolo 
conforme revisão de literatura: Sensação ao Toque, Detectabilidade, Elevação, Desenho, Dimensões, 
Intuitividade, classificadas como péssimo (1), ruim (2), regular (3), bom (4), excelente (5) e duas categorias 
de análise para avaliação da cognição do mapa: layout e Braille. A singularidade das formas geométricas 
dos símbolos pode facilitar a interpretação do mapa, entretanto, elaborar símbolos táteis intuitivos é 
desafiador, apenas 07 símbolos foram avaliados nesta categoria entre bom e excelente (escada, rampa, 
parede, assento, sanitário feminino, sanitário masculino e fotocopiadora). Os símbolos com dimensões 
maiores também foram avaliados como os que possuem os melhores desenhos, por exemplo, os símbolos 
de videoconferência, auditório e “eu estou aqui”, todavia, os símbolos que tiveram a detectabilidade 
avaliada entre ruim ou péssimo (fotocopiadora, “eu estou aqui”, informação, rampa, secretaria) ou são os 
menores símbolos representados ou a proximidade com outros símbolos interferiu na individualização de 
cada um deles. Em relação à sensação ao toque e à elevação todos os símbolos foram avaliados entre bom 
e excelente, porém, com ressalva para o símbolo de parede que poderia ser mais baixo do que os demais 
para favorecer a evidência dos símbolos pontuais.  Em relação à escrita Braille, todos inferiram que a 
sensação ao toque não é satisfatória, devido à aspereza dos pontos Braille e sobre o layout do mapa são 
destacadas algumas críticas que dificultaram a percepção dos símbolos e interpretação de informações: 
proximidade entre símbolos com espaçamento de apenas 2,3 mm; diferentes orientações do mesmo 
símbolo na legenda e no mapa; símbolos com detalhes semelhantes em si. A forma geométrica e o 
significado filosófico dos símbolos precisam ser previamente conhecidos pelo usuário para estabelecimento 
de associação entre o desenho do símbolo e o seu significado, sem este treinamento prévio a intuitividade 
provavelmente será indiferente para o usuário.   
 


