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A utilização de determinadas cores em mapas pode interferir na maneira como as pessoas que 
possuem Visão Normal de Cores (VNC) ou que possuem Deficiência na Visão de Cores (DVC) interpretam o 
significado dos símbolos cartográficos. Entretanto, a literatura afirma que é possível utilizar cores que 
alcancem acessibilidade à estes dois grupos de indivíduos em uma única representação cartográfica. Até o 
momento, poucos estudos investigaram a maneira mais apropriada de representar o fluxo direcionado de 
veículos em mapas estáticos e, tampouco, dinâmicos por meio de cores que expressam ordem. Ademais, 
quando considerada a percepção visual de pessoas com DVC. Um estudo anterior revelou que os sistemas 
Google Maps, Waze e MapLink fazem uso de esquema de cores com percepção ordenada, porém 
apresentam ruídos que comprometem qualquer tipo de visão de cores. O objetivo deste trabalho foi projetar 
um esquema de cores que fosse possível atender aos indivíduos com VNC e com DVC, bem como avaliar a 
usabilidade e a carga mental de trabalho subjetiva de mapas que representam o fluxo direcionado de 
veículos. Isto foi feito para linhas de fluxo com representação estática, assim como dinâmica. Um total de 20 
indivíduos (10 com VNC e 10 com DVC) participaram de um experimento que envolveu o planejamento de 
uma rota. Parte do quadrilátero central da cidade de Presidente Prudente foi selecionado no projeto dos 
mapas para exibição em um tablet de 7”. A escala 1:5.000 foi adotada em concordância com a localização de 
origem e destino do participante para a tarefa proposta. Oito mapas de fluxo de veículos foram produzidos 
com a utilização de símbolos lineares em três classes (vermelho para fluxo pesado, laranja para fluxo 
moderado e amarelo para fluxo leve) para representar a intensidade do fluxo, bem como a localização e a 
extensão. Sobre as linhas de fluxo estiveram os símbolos pontuais estáticos com as mesmas cores e efeitos 
de gradiente para representar a direção do fluxo. Posteriormente, esses símbolos pontuais receberam 
recursos de movimento e formaram um novo conjunto de mapas. Para promover acessibilidade aos mapas, 
o projeto de cada linha de fluxo fez uso da cor em consonância às suas três dimensões. A seleção das cores 
ainda foi apoiada pelo uso do simulador de visão de cores Color Oracle. O projeto dos símbolos dinâmicos 
considerou recomendações de projeto de símbolos que facilitem a percepção visual deste tipo de dinâmica. 
No experimento, as pessoas com VNC e as pessoas com DVC selecionaram rotas entre símbolos de origem e 
destino, e posteriormente foram solicitadas a desenharem essas rotas em papel. Os resultados do 
experimento apontam que os diferentes grupos de visão de cores obtiveram taxas de acertos semelhantes, 
tanto utilizando mapas estáticos quanto dinâmicos. Em contrapartida, as pessoas com VNC selecionaram as 
rotas mais rapidamente quando comparadas àquelas com DVC. Ao utilizarem os mapas dinâmicos, as pessoas 
com VNC obtiveram maior eficiência na tarefa do que os indivíduos com DVC. Por outro lado, as pessoas com 
DVC foram mais eficientes no uso de mapas estáticos. A carga mental de trabalho subjetiva global NASA-RTLX 
detectou que as pessoas com VNC tiveram maior carga na utilização de mapas estáticos, já as pessoas com 
DVC apresentaram maior carga na utilização de mapas dinâmicos. Contudo, o nível de satisfação pelos mapas 
dinâmicos foi superior nos dois grupos de participantes em relação aos mapas estáticos. Conclui-se que as 
cores utilizadas nos mapas foram legíveis aos diferentes grupos de visão de cores, e que as pessoas com DVC 
apresentaram desempenho inferior no planejamento de rotas com mapas dinâmicos. Futuros estudos 



X Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas                                                                                                 Curitiba, 06-08 de junho de2018 

podem investigar variações nos símbolos pontuais com característica estática e dinâmica, além de empregar 
outras cores na representação do fluxo de veículos, sobretudo às pessoas com DVC.  


