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A cartografia tátil confere “um ramo específico da Cartografia que se ocupa da 

confecção de mapas e outros produtos cartográficos que possam ser lidos por 

pessoas cegas ou com baixa visão” (NOGUEIRA [LOCH], 2008).  

 

Cognição tátil: relação sensorial pelo tato que envolve raciocínio, percepção, 

atenção, memória entre outros fatores que almejam promover a construção do 

conhecimento  (SILVA, FERREIRA DA SILVA, 2013).  

 

Os mapas táteis podem ser utilizados para sinalização de ambiente interno de 

uma edificação, ou seja, de um ambiente indoor. 

INTRODUÇÃO 

Informações em 
Braille e em relevo 

                                  Modificado da ABNT NBR 9050, 2004, p. 29. 

Fig.1: Planos e mapas táteis.  



Variáveis Gráficas Táteis 

 

As variáveis gráficas visuais quando representadas em relevo possibilitam a 

interpretação dos símbolos cartográficas por pessoas com deficiência visual.  

Fig. 2: Variáveis gráficas táteis 

Fonte: NOGUEIRA [LOCH], 2008.  

INTRODUÇÃO 



Objetivo Geral: Desenvolver mapa tátil indoor por meio da tecnologia de 

impressão 3D. 

 

  

Objetivos Específicos 

 

I)    Propor parâmetros tridimensionais para elaboração de mapa tátil indoor 

com impressora 3D; 

 

II) Propor parâmetros de impressão para produção de mapa tátil indoor com 

impressora 3D; 

 

III) Avaliar a cognição de símbolos para mapa tátil indoor fabricados com 

impressora 3D; 

  

OBJETIVOS 



De acordo com o Censo Demográfico Brasileiro realizado em 2010 o país 

possui 190.732.694 de habitantes e 18,60% (35.476.281) da população 

brasileira declararam ter deficiência visual. 

 

Considera-se pessoa com deficiência, “aquela que tem impedimento de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual, ou sensorial, o qual em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (BRASIL, 

2015). 

JUSTIFICATIVA  

Região Brasileira Número de pessoas com deficiência 

visual* 

Sudeste 2.508.587 

Nordeste 2.192.455 

Sul 866.086 

Norte 574.823 

Centro-Oeste 443.357 

Total 6.056.654 

 Fonte: Adaptado de Fundação Dorina, 2018. *Nota: Foram contabilizadas as pessoas que 

declararam deficiência visual do tipo cegueira, baixa visão ou visão subnormal.  

Tabela 1 – Quantidade de pessoas com deficiência visual por grande região 



MATERIAIS E MÉTODO 

Pesquisa Exploratória:  exige-se além da revisão de literatura, discussão com 

especialistas e outros procedimentos (GIL, 2009).  

 

Método experimental: determina-se um objeto de estudo e investiga-se os 

efeitos que variáveis conhecidas causam sobre o objeto (GIL, 2009).  

 

Usabilidade: abordagem para o desenvolvimento de produtos que incorpora as 

sugestões diretas dos usuários ao longo do ciclo da criação de produtos e 

ferramentas que atendam as necessidades dos usuários (Usability Professionals 

Association apud TULLIS, ALBERTS, 2008). 

 

Avaliadores: 08 pessoas cegas vinculadas à (3) UFBA e (5) ICB 



MATERIAIS E MÉTODO 

•Aquisição da planta do piso térreo do PAF III 

  

Fig. 3: Planta do piso térreo do PAF III da UFBA Fig. 4: Croqui do piso térreo do PAF III da UFBA 

SUMAI, 2015. 
Niédja Araújo, 2018 



• Generalização da planta do piso térreo do PAF III e elaboração da legenda 

tátil utilizando o programa Sketchup 8  

 Fig. 5: Projeto do mapa tátil do piso térreo do PAF III/UFBA Fig.  6: Projeto 3D da legenda do 

mapa tátil do piso térreo do PAF III 

Niédja Araújo, 2018. 

D = Diâmetro 

H = 

Altura 

App. Braille Fácil - Instituto Benjamin Constant 

MATERIAIS E MÉTODO 



Nome do símbolo Desenho do símbolo  Largura (x)  Profundidade (y)  Elevação (z)  

3. UFBA/NET 3,0 - 21,1 mm 13,4 mm 1,5 mm 

4. NAPE 14,1 mm 9,4 mm 1,5 mm 

5. Sala de vídeo 

conferência 

20,0 mm 10,0 mm 1,5 mm 

6. Auditório 11,9 mm 12 mm 1,5 mm 

7. Sala de Apoio 1,0 - 9,0 mm 14,2 mm 1,5 mm 

8. Sanitário  

Masculino 

0,8 - 9,0 mm 17,0 mm 1,5 mm 

9. Sanitário 

Feminino 

1,0 - 9,0 mm 17,0 mm 1,5 mm 

10. Secretaria 1,0 - 6,2 mm 8,6 mm 1,5 mm 

11. Sala de 

Professores 

12,2 mm 9,2 mm 1,5 mm 

12. Informação 1,0 mm 9,2 mm 1,5 mm 

13. Elevador 11,0 mm 10,0 mm 1,5 mm 

14. Eu estou aqui 12,7 mm 12,1 mm 1,5 mm 

15. Escada 7,0 mm 7,0 mm 0,5 - 1,5 mm 

16. Porta 6,0 mm 3,0 mm 1,5 mm 

17. Rampa 11,8mm 4,0 mm 0,5 -1,5 mm 

18. Jardim de 

Inverno 

6,0 mm 6,0 mm 1,5 mm 

19. Copiadora 9,1mm 8,9mm 1,5 mm 

MATERIAIS E MÉTODO: 

Fonte: Niédja Araújo, 2017. Nota: Os símbolos de 

Rampa, Elevador, Eu estou aqui e Escada foram 

adaptados de LabTATE, 2007; Símbolo de porta 

foi adaptado de Nottingham Map Markin Kit apud 

EDMAN citado por BEM, 2016; símbolos lineares 

modificados de Jehoel, 2007. 

       

Símbolo 

 

Símbolo  

 

Profundidade 

(y)  

 

Elevação (z)  

 1. Parede 1,0 mm 1,5 mm 

   2. Assento 3,0 mm 1,5 mm 

Tabela 2: Definição de parâmetros 

tridimensionais 



Prototipagem  Rápida 

 

Modelagem por Deposição de Material Fundido (Fusion Deposition 

Modeler – FDM): deposição de filamento de resina termoplástica aquecida 

sobre uma mesa de impressão. 

INTRODUÇÃO 

Fig. 9: IhacLab-i da UFBA/Campus 
ONDINA da UFBA 

Fig. 8:  Impressora 
GTMAX 3D  

Fig.7: Filamento ABS cor azul 
com 0,75 mm de diâmetro  



• Impressão do piso térreo do PAF III  

• Temperatura de fusão 220º C 

• Extensão da peça: 224 mm no eixo x e 131 mm no eixo y  

• 1ª camada 0,3mm 

• A partir da 2ª camada o valor de 0,2 mm.   

• Velocidade máxima de impressão 60 mm/s.  

Fig. 10: Piso térreo do mapa  tátil 3D do PAF III da UFBA 

MATERIAIS E MÉTODO 



• Realização de experimentos de 

impressões com diferentes configurações 

 1ª Impressão da legenda  

Fig.11: Cilindros com pouco excesso 

de material entre elementos de 

circulação vertical 

2ª Impressão da legenda  

Fig. 12: Desalinhamento das camadas 

3ª Impressão 

da legenda  

MATERIAIS E MÉTODO 

Fig. 13: Impressão sem falhas 



• Proposta de Parâmetros de impressão para elaboração 

de mapas táteis 3D a partir do método FDM utilizando 

impressora GTMAX3D 

• Velocidade máxima da impressão 50mm/s 

• Velocidade de contorno dos elementos 20mm/s 

• Velocidade do preenchimento sólido dos 

elementos 25mm/s 

• Velocidade do bico 150 mm/s 

• Velocidade no eixo z 40 mm/s 

• Temperatura de fusão 220ºC 

MATERIAIS E MÉTODO 



•Análise das avaliações sobre a cognição dos símbolos 

 

 

 

Fig. 14: Avaliadores realizando teste 

de cognição do mapa tátil 
Categoria de 

Análise 

Descrição  

Sensação ao 

Toque 

Percepção instantânea sobre a qualidade do material a 

partir da sensação obtida através do tato. 

Detectabilidade 

Capacidade de individualização do símbolo no mapa a 

partir da percepção dos detalhes geométricos existentes 

Elevação 

Relevo representado pela saliência vertical do símbolo 

em relação ao plano de impressão 

Desenho Forma geométrica do símbolo  

Dimesões 

Percepção sobre as dimensões dos símbolos nos eixos  

“x” e “y” 

Intuitividade Interpretação espontânea sobre o significado do símbolo  

Quadro 1: Categorias de Análise dos símbolos táteis 

Fonte: Niédja Araújo, modificado de JEHOEL, 2007. 

Pontos 

1 – Péssimo 

2 – Ruim 

3 – Regular 

4 – Bom 

5 - Excelente 

MATERIAIS E MÉTODO 



•Análise das avaliações sobre a cognição da qualidade do 
layout do mapa e da escrita Braille 

 

 

 Categoria de Análise Descrição  

Layout 

Apresentação do mapa considerando-se a espacialização dos 

elementos e facilidade de compreender as informações existentes. 

Braille Forma, elevação e espacialização das celas Braille 

 Quadro 2: Categorias de análise do mapa tátil do piso térreo do PAF III  

 

 

 

•   Inferências espontâneas dos avaliadores  

Fonte: Niédja Araújo, modificado de Jehoel, 2007. 

MATERIAIS E MÉTODO 



Quadro 3: Relação cognoscível entre as médias de intuitividade 

e desenho dos símbolos 

 

Símbolo 

Intuitividade 
e desenho  

Boa a 
Excelente 

Intuitividade e 
Desenho 

Regular a Bom 

Intuitividade 
e Desenho 

Regular 

X 

X 

X 

Fonte: Niédja Araújo, 2018 

RESULTADOS E ANÁLISES 

7; 8; 4 



Quadro 4: Relação cognoscível entre as médias de desenho e 

dimensões dos símbolos 

Desenho do 
Símbolo 

Desenho e 
Dimensões  

Bom a Excelente 

Desenho e 
Dimensões  

Regular a Bom 

Desenho e 
Dimensões  

Regular 

X 

X 

X 

Fonte: Niédja Araújo, 2018 

Fonte: Niédja Araújo, 2018 

RESULTADOS E ANÁLISES 

14; 3; 2 



Gráfico 1: Sensação ao toque dos símbolos 

Elevação: Entre boa e excelente, porém, o contraste dos símbolos pontuais deve 

ser maior do que o dos símbolos lineares. A mesma sugestão foi realizada sobre 

os símbolos com detalhes interiores.  
  

RESULTADOS E ANÁLISES 

Fonte: Niédja Araújo, 2018 



Quadro 5: Símbolos com desenho e detectabilidade avaliados 

como regular e bom 

Desenho do 

Símbolo 

Nome do 

Símbolo 

Melhorar o 

desenho 

Melhorar a 

detectabilidade 
Tempo (s) 

Jardim de 

Inverno X 

7,87” 

Fotocopiadora 
X 

58,25” 

Elevador 
X 

31,37” 

Eu estou aqui 
X 

48,37” 

Informação 
X X 

30,75” 

Sala de 

Professores X 

28,0” 

Rampa 
X 

64,10” 

Secretaria 
X X 

47,50” 

Fonte: Niédja Araújo, 2018 

RESULTADOS E ANÁLISES 

2 r; 6r/b;11b/e 



Avaliador Sugestão de rota Informações novas 

001 

Destino: auditório. 

Sair do "eu estou aqui", seguir a parede da direita, passar ao lado do jardim do 

inverno, passar pela escada, seguir para a porta da direita do auditório 

Desenho de wi-fi, Venus, Marte, nota 

musical, caricatura de coruja.  

002 

Destino: NAPE 

Sair do "eu estou aqui" seguir em frente no sentido da direita para chegar até o 

NAPE 

Desenho de wi-fi, Venus, Marte, mapa 

gerado com impressora 3D 

003 

Destino: NAPE 

Sair do "eu estou aqui", seguir diagonalmente à direita, passar ao lado do jardim 

de inverno, seguir para a porta do NAPE 

Dimensões das salas, quantidades de 

salas, disposição dos elementos 

arquitetônicos, forma espacial do jardim 

de inverno. 

004 

Destino NAPE 

Sair do "eu estou aqui" seguir em frente, passar pelo jardim de inverno e na 

direção da direita buscar a porta do NAPE 

Fotocopiadora, secretaria, sala de 

professores, UFBA NET. 

005 

Destino: auditório 

Sair do "eu estou aqui", seguir para a direita, sobir a escada, seguir a parede até 

encontrar a porta do auditório. 

Sala de professor, UFBA NET, 

videoconferência, dois elevadores, duas 

escadas, desenho da caricatura de uma 

coruja. 

006 

Destino: NAPE 

Sair do "eu estou aqui" e seguir em frente, virar um pouco à direita, buscar a 

porta do NAPE à diagonal, próximo ao jardim de inverno 

Desenho de wi-fi, Venus, Marte, nota 

musical. 

007 

Destino: UFBA NET 

Sair do "eu estou aqui", seguir em frente, alcançar a parede e seguir pela 

esquerda até alcançar a porta da UFBA NET 

Desenho de wi-fi, Venus, Marte, caricatura 

de coruja. 

008 

Destino: sala de professores 

Sair do "eu estou aqui" virar a esquerda, passar pela frente do elevador 

continuar em frente até encontrar a sala de professores no final deste percurso. 

Organização espacial do térreo do PAF III 

e símbolo de wi-fi 

Quadro 6: Informações novas obtidas pelos avaliadores por meio do mapa tátil e exemplos de rotas 

RESULTADOS E ANÁLISES 



Layout do mapa tátil 

Fig. 15 Indicação do espaçamento entre os 

elevadores e as paredes dos sanitários 
Fig. 16Indicação do pingo da letra "i" na parte 

superior da figura e na parte inferior a indicação do 

cilindro que integra a escada. 

Fig. 17 Indicação do espaçamento vazio 

que deveria incluir o símbolo de porta. Fig. 18: Indicação das diferentes orientações da 

rampa no mapa e na legenda 

RESULTADOS E ANÁLISES 



RESULTADOS E ANÁLISES 

Braille  

  

 Sensação desagradável ao toque;  

elevação e dimensões  adequadas;   

Objeto 3D de uma coruja em ABS antes e após 

o contato com o vapor de acetona pura 

Braille  elaborado por FDM  com SETHI 3D: 

falhas e irregularidades  

Braille  elaborado pelo método PolyJet: 

Sensação ao toque agradável e boa definição  

BEM, 2016 

BEM, 2016 

Modificada de 3D Geek Show, 2017. 

 



 

Informações novas para os usuários 

 

Parâmetros de impressão 3D para orientar novas impressões 

 

Sugestões para melhorar novos experimentos:  

   i) Suavização de ponto Braille com vapor de acetona; 

   ii) Testar a resistência de símbolos construídas com diferentes bicos de extrusão 

 

Elaborar símbolos intuitivos para pessoas cegas é algo desafiador na cartografia 

tátil.  

 

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 

 

Símbolos  pontuais exagerados facilitam a compreensão dos detalhes 

geométricos 

 

Informações espaciais são dinâmicas requerem constante revisão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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