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RESUMO

Quando estamos em um lugar desconhecido com objetivo de chegar a um determinado ponto desse local, naturalmente nos posicionamos e com 
uma observação geral nos localizamos geograficamente e traçamos uma rota. Ou seja, entendemos que para chegarmos a um determinado 
prédio desse local, por exemplo, teremos que atravessar algumas ruas, canteiros, ou até mesmo praças. Essa mesma situação pode ser vivenciada 
por uma pessoa cega ou com baixa visão e também cadeirantes. Sendo que geralmente os deficientes visuais dependem de terceiros para 
identificar sua localização, avisos de obstáculos e outras referências visuais. Assim, de modo a garantir a acessibilidade e mobilidade dos 
deficientes visuais em espaços públicos, com segurança, tem-se os mapas táteis e os pisos táteis como recursos que podem ser utilizados. Os 
mapas táteis atualmente são muito usados em espaços públicos, e eles têm como finalidade traçar rotas preferenciais para o deslocamento dos 
deficientes visuais em um espaço geográfico definido. Neste trabalho é apresentado o levantamento cartográfico do campus Nova Friburgo da 
Universidade Estácio de Sá com o objetivo de identificar rotas preferenciais para o deslocamento de deficientes visuais, garantindo a inclusão 
destes no espaço interno do campus. O levantamento cartográfico foi feito a partir de uma planta do campus, tendo sido realizadas atualizações e 
marcações de obstáculos, rampas, entre outros itens não detalhados no arquivo original, utilizando trenas à laser e de fita metálica, filmagens, 
fotos do campus, e imagens obtidas pelo Google Earth, para essas demarcações. Definidas as rotas preferenciais para o deslocamento entre os 
blocos e as proximidades do campus, será construída uma planta 3D do campus. E, o objetivo final do projeto de pesquisa vinculado a este 
trabalho é a construção de maquetes tridimensionais táteis a partir da planta 3D gerada pelo software AutoCad, e confeccionadas por impressão 
3D, de modo a facilitar a orientação e mobilidade de deficientes físicos no campus.
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