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RESUMO 
 

Nos ambientes virtuais de aprendizagem mobile um dos fatores relevantes é a 

facilidade de acesso e comodidade, que possibilita ao usuário maior flexibilidade em 

seus estudos. Para que essa facilidade seja efetiva durante o desenvolvimento da 

interface gráfica do ambiente virtual de aprendizagem, alguns pontos devem ser 

priorizados a fim de o sistema ser intuitivo e de fácil visualização, como os critérios 

ergonômicos visuais, que se utilizados podem garantir acessibilidade ao conteúdo 

apresentado. Os critérios de ergonomia visual são as regras que o desenvolvedor 

deve seguir durante o processo de criação da interface gráfica e que o auxiliarão na 

escolha das tipografias e cores institucionais do sistema. Esses procedimentos 

garantem leiturabilidade e legibilidade dos textos inseridos, além da usabilidade. 

Desses critérios, este estudo explorou os protocolos da World Wide Web Consortium 

(W3C), que são padrões desenvolvidos por uma organização internacional que 

visam acessibilidade para todos os públicos na internet, como pessoas com 

deficiência visual, baixa visão e daltonismo, entre outros. Este estudo tem como 

proposta uma avaliação dos protocolos para os daltônicos por meio de testes de 

ambientes virtuais de aprendizagem, verificando se esses padrões estão adequados 

ao público dos daltônicos e não daltônicos e propondo, ao final, atualização desses 

protocolos. 

 

Palavras-chave: Usabilidade. Leiturabilidade. Interface. Legibilidade. Daltonismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ABSTRACT 

 
 

In the virtual environment of mobile learning, one relevant point are the facilities of 
access and convenience, allowing students more flexibility in their studies. But, for 
these facilities going to be effective during the development of the graphical interface 
of the virtual learning environment, some points must be prioritized for that the 
system going to be intuitive with an easy visualization. So, visual ergonometric 
criteria must be used to ensure the accessibility of the content showed. The visual 
ergonometric principles are the rules of which the developers must follow during the 
graphical interface creation process that are going to assist them in the choice of the 
typograph and institutional system`s colors. These procedures ensure a readability of 
the inserted texts besides the usability. Among these principles, this paper has 
explored the W3C protocols (World Wide Web Consortium) that are standards which 
were developed by an international organization that wishes accessibility to all 
internet public, as visual impairment, low vision capability, daltonian and others. This 
work has as its goal an evaluation of the protocols for the daltonian individuals by 
virtual learning environment tests, checking if these standards are suitable for the 
daltonian public and no daltonian ones too and proposing in the end, upgrade in the 
protocols as well. 

 
Key Words. Usability. Readability. Interface. Legibility. Color Blindness.  
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1. INTRODUÇÃO                                                                                                          
 

Com a expansão da educação a distância no Brasil, as instituições de 

educação superior estão buscando inovações e se adequado às novas tecnologias. 

Uma das tendências é o ambiente virtual de aprendizado mobile, que amplia as 

facilidades do Ensino a Distância (EaD) e promove maior mobilidade, otimização de 

tempo e amplia recursos disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

Segundo os estudos do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI, 2014), 47% 

dos brasileiros com dez ou mais anos usam o telefone móvel para navegar na web. 

Aproximadamente 43 milhões de brasileiros com 12 anos ou mais navegam pela 

internet utilizando dispositivos móveis (DATAFOLHA, 2014). 

Os AVA mobile são suportes no qual o aluno tem acesso a todo o conteúdo 

de ensino, como também aos resultados das avaliações e outras notícias. Para que 

o aluno utilize o ambiente de forma simples e intuitiva, a interfase gráfica deve ser 

desenvolvida seguindo os critérios ergonômicos, promovendo assim a acessibilidade 

ao ambiente.   

Esses critérios são normas que devem ser utilizadas durante o processo de 

criação da interfase gráfica que auxiliará na escolha das tipografias e cores 

institucionais do sistema, oferecendo melhor visibilidade e garantindo leiturabilidade 

e legibilidade dos conteúdos inseridos no ambiente além de melhorar a usabilidade e 

acessibilidade.  

Um critério utilizado na ergonomia visual é o protocolo da World Wide Web 

Consortium (W3C). É um padrão desenvolvido por uma organização internacional 

que tem como função principal a acessibilidade para todos os públicos na web, 

garantindo assim que todas as pessoas tenham acesso aos conteúdos oferecidos, 

mesmo que tenha alguma deficiência e que faça o uso de algum software de leitura 

de tela. É o caso do deficiente visual e do público que têm alguma dificuldade de 

visualização das informações, como baixa visão e daltonismo.  

Os protocolos da W3C têm como finalidade facilitar o acesso dos usuários 

portadores ou não de alguma dificuldade de visão, agilizar o acesso e facilitar a 

localização de conteúdos, tornando a leitura mais agradável para as pessoas.  
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No desenvolvimento de um ambiente virtual de aprendizagem deve-se seguir 

os protocolos da W3C que levam em consideração os parâmetros de leiturabilidade, 

legibilidade e usabilidade.  

Esse caso aplica-se ao posicionamento correto dos ícones, respeitando a 

ordem de leitura, tipografia de boa legibilidade e escolha de cores e contrastes 

adequados, definidos nos protocolos, para que pessoas com hipermetropia, 

astigmatismo e daltonismo tenham facilidade de leitura, atingindo também um 

conforto visual para aquela com visão normal, pois são normas geradoras de maior 

acessibilidade ao ambiente para todos os públicos.  

         Este trabalho tem como proposta a avaliação de alguns protocolos da W3C 

que são específicos para os contrastes e as cores, imprescindíveis para melhor 

acessibilidade de pessoas com daltonismo. Foram realizados testes em ambientes 

virtuais de aprendizagem mobile para verificar se esses padrões da W3C atenderiam 

as necessidades não só dos daltônicos, mas também dos não daltônicos.  

Durante o teste constatou-se que quando contrastes de cores de tipografia e 

cores de fundo não são bem harmônicos e não seguem as normas definidas nos 

protocolos da W3C podem gerar desconforto para ambos os públicos e dor de 

cabeça em pessoas com daltonismo.  

 

1.1 Objetivo Geral 
 

Avaliar a interface gráfica de um ambiente virtual de aprendizagem mobile 

com base nos critérios da ergonomia visual. 

 

1.2 Objetivo Específico  
  

Verificar se os protocolos da World Wide Web Consortium (W3C) aplicados 

ao ambiente virtual de aprendizagem (AVA) atendem às necessidades dos 

daltônicos e não daltônicos. 
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1.3 Contexto de pesquisa 
 
 A proposta de análise ergonômica de um ambiente virtual de aprendizado 

mobile, tendo como objeto de estudo os daltônicos, surgiu após atividades 

pedagógicas envolvendo alunos portadores de daltonismo e da identificação da 

dificuldade apresentada durante as aulas e atividades.  

Dentro desse contexto e das necessidades apresentadas pelos alunos foi 

então definido o foco do trabalho, que trata do daltonismo e os desconfortos visuais 

gerados pelo contraste mal aplicado às ferramentas de tecnologia da informação no 

processo de ensino e aprendizagem. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Ambiente Virtual de Aprendizagem  
 

  O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é o local virtual onde, em geral, 

os cursos na modalidade a distância ou semipresencial acontecem. São ambientes 

que utilizam plataformas especialmente planejadas para abrigar cursos. Uma das 

ferramentas mais utilizadas como plataforma para o ambiente AVA é o Moodle, que 

está disponível em duas versões para computadores e para dispositivos móveis.  

Essa plataforma permite que a instituição de ensino personalize o ambiente 

de acordo com as suas cores institucionais, como também permite habilitar e 

desabilitar algumas funções do sistema.  Segundo o censo realizado pelo Ministério 

da Educação (MEC), entre os anos de 2003 e 2013, a modalidade de ensino que 

mais cresce no Brasil é o ensino superior a distância. 

          Com a expansão desse ensino, as plataformas exigem um desenvolvimento 

dinâmico e orientado pelos protocolos de acessibilidade às pessoas com algum tipo 

de deficiência, como também aos usuários em geral, pois quando um sistema, site 

ou plataforma é desenvolvido estruturalmente dentro dos padrões de acessibilidade, 

permite acesso a outros públicos. 
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2.2 Ergonomia Visual 
  

A terminologia ergonomia tem origem grega em ergon, que significa trabalho 

e nomos, leis ou normas. É um estudo de caráter científico interdisciplinar por 

abranger várias áreas de atuação e de conhecimento.  

De acordo com a Associação Internacional de Ergonomia, ela é composta de 

três partes: física, organizacional e cognitiva, e é assim conceituada:  

 
A Ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina científica 
relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos 
e outros elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, 
dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem-estar humano e 
o desempenho global do sistema (ABERGO, 2000, p.15).  

 

A ergonomia em seu aspecto cognitivo, segundo Guimarães (2004, p.35), 

“engloba os processos perceptivo, mental e de motricidade” e está diretamente 

relacionada com o design gráfico e com a publicidade e propaganda. Nos meios 

digitais é chamada também de ergonomia visual.     

Para Gomes Filho (2008), o sistema técnico de leitura da ergonomia visual é 

dividido em três fatores: ergonômicos básicos, de signos visuais e códigos visuais. 

Os fatores ergonômicos básicos são subdivididos em três grupos: 

 requisitos de projetos: tarefa, segurança, conforto, estereótipo popular, 

envoltórios de alcances, postura corporal, aplicações de forças e materiais;  

 ações de manejo: manuseio operacional, limpeza, manutenção e arranjo 

espacial; e  

 ações percepção: visual, auditiva, tátil, cinestésica e vibração. 

Os fatores signos visuais são: identificação, orientação, publicitário, simbólico, 

natural, compositor e de localização. Já os fatores de códigos visuais, foco deste 

estudo, são: tipográfico, cromático morfológico e tecnológico. 
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2.3 Estrutura óptica: leiturabilidade e legibilidade  

 

Esses dois conceitos são diferentes, mas interligados. Referem-se à 

facilidade de leitura de um texto físico ou digital, garantindo ao leitor essa facilidade. 

Com isso há uma melhora em seu entendimento, como também maior concentração 

no conteúdo apresentado. 

     A leiturabilidade está relacionada com o reconhecimento de uma frase em um 

texto e alguns fatores são relevantes para esse reconhecimento, como as margens, 

o alinhamento, o comprimento de linha e o espaçamento entre as letras, chamado 

de entrelinhas. 

    Como citado por Lupton (2015, p.62), “Assim como o tamanho da fonte, a 

entrelinha deve ser configurada como um percentual e não como um valor absoluto.” 

Dessa forma, é possível que o usuário altere o tamanho da tipografia e esse é um 

dos itens de acessibilidade que alguns aplicativos e navegadores disponibilizam 

para o usuário. O espaçamento entre linhas também deve ser alterado para facilitar 

a leitura e a acessibilidade.  

 A legibilidade está relacionada à facilidade de distinguir uma fonte da outra e 

está inteiramente ligada aos fatores morfológicos: da letra utilizada ao tamanho, à 

cor e ao fundo onde ela será aplicada.  

Como cita Sousa (2011, p.27): “Pouco contraste em termos de matiz, valor ou 

saturação, ou um conjunto destes valores, pode originar um texto difícil ou mesmo 

impossível de ler.”     

No caso de pessoas com daltonismo ou baixa visão essa dificuldade de 

leitura seria mais afetada. Caso o contraste utilizado seja muito baixo o usuário pode 

até não distinguir a letra e o fundo. 

 Nem toda fonte que é legível é fácil de ler. Algumas famílias de fontes, como 

as manuscritas e as fantasias, geralmente dificultam a leiturabilidade em tela, como 

aponta Lupton (2015). Já as tipografias sem serifa facilitam a leiturabilidade, pois 

são mais legíveis na tela.  

Para Sousa (2011), um dos facilitadores da leitura na tela, além da tipografia, 

seria a área do texto, o local onde o texto está inserido. A distância entre as linhas e 

o comprimento da linha também são fatores que facilitam ao olhar o foco em 

determinadas áreas.  
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A largura da coluna e a habilidade dos olhos em focarem uma determinada 
área, são ambos fatores que influenciam a leiturabilidade de um texto. 
Pesquisas indicam que o olho humano consegue manter finamente focada 
uma área de aproximadamente 10 centímetros de uma vez. Isto significa 
que o olho consegue ver ou ler uma linha com 288 pontos de comprimento e 
encontrar o início da linha seguinte com apenas um piscar de olhos 
(SOUSA, 2011, p. 17) 

 
As áreas de texto devem ser consideradas fundamentais em um ambiente 

virtual, pois permite que o conteúdo seja absorvido pelo usurário. Quanto mais 

simples e objetiva for a mensagem, melhor será absorvida por ele. Como cita Lupton 

(2015, p.88): “Você não quer que o leitor chegue cansado ao final da linha ou tenha 

muito pouco tempo antes de pula para a próxima linha.”     

Para garantir uma leitura confortável foi definida por Lupton (2015, p.64) uma 

quantidade de caracteres em uma linha: “esse espaço deve ser de 45 a 75 

caracteres por linha”, o que facilita a leiturabilidade do usuário e possibilita uma 

leitura tranquila e sem cansar os olhos.  

Para o ensino a distância a leiturabilidade e legibilidade se tornam 

fundamentais, tornando os conteúdos apresentados de mais simples entendimento e 

facilidade de leitura. 

2.4 Fator tipográfico  
 

  Ao definir uma fonte que será utilizada para a leitura em tela deve-se pensar 

na interação e desenvolver soluções inovadoras e únicas. Não basta só a estética, 

existem questões fundamentais de legibilidade e contrastes, afinal a internet é 

flexível e apresenta diversas variantes, como tamanhos distintos de tela, monitores 

de baixa resolução e as configurações ajustáveis de acordo com o usuário e a 

marca do monitor utilizado. 

Lupton (2015, p.18) destacou que:   

 
A primeira coisa necessária para criar uma plataforma de leitura na web é 
encontrar o tamanho certo para o corpo de seus textos principais, pois nem 
sempre o tamanho da fonte que é utilizada em textos impressos serve para o 
material digital e se torna pequena. As pessoas tendem a segurar livros e 
revistas relativamente próximos de seus rostos, enquanto sentam mais longe 
de telas de computadores.  

 

A Figura 1, a seguir, mostra a diferença da distância do olhar. No 

desenvolvimento de um aplicativo mobile deve-se tomar certos cuidados, além da 
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plataforma, com o conteúdo. Não se deve apenas digitalizar o conteúdo físico e sim 

desenvolver um material específico para a web.    

Figura 1- Distância de leitura 

 

Fonte: Lupton (2015) 
 
 

Na Figura 2 apresenta-se a anatomia da fonte e quais os nomes que são 

empregados para cada um dos seus itens. As fontes são classificadas por suas 

características e de acordo com elas podem ser utilizadas em determinados 

seguimentos, como as fontes fantasias que são desenvolvidas para determinadas 

empresas. 

Figura 2 - Anatomia da fonte 

 

Fonte: Lupton (2015) 
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Os padrões de fonte mais utilizados em textos e documentos são aqueles com 

e sem serifa. Uma definição para serifa seria uma haste que determina os principais 

traços de algumas letras, conforme apresentado na Figura 3.  

 

Figura 3 - Fonte com serifa 

 

Fonte: Lupton (2015) 

 

Esse recurso facilita a leitura de textos impressos, aglutinando as letras em 

palavras. Fontes serifadas quadradas como a Bodoni, apresentada na Figura 3, não 

são indicadas para disposição em tela, como cita Lupton (2015). São fontes de alto 

contraste para essa leitura, pois dificultam a legibilidade, principalmente em textos 

longos e com corpo pequeno.  

Também é pouco recomendado utilizar uma fonte em formato Itálico, pois torna 

a fonte menor, prejudicando a leitura rápida e o entendimento do texto. O formato 

itálico tem uma inclinação diferente do eixo das letras, diminuindo a velocidade de 

leitura, logo, é recomendado apenas em citações de palavras estrangeiras. 

  

Figura 4 - Fonte sem serifa 

 

Fonte: Lupton (2015) 

 

 
Segundo Nielsen (2007), fontes sem serifa são aquelas em que as letras são 

uniformes e a transições de traços grossos e finos quase não existem. São as mais 
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indicadas para a leitura em tela por se ajustarem melhor aos pixels. Em um monitor 

colorido cada pixel é composto por um conjunto de três pontos: verde, vermelho e 

azul, que formam a composição das imagens. 

As fontes escolhidas para a utilização na internet devem ter características que 

otimizem sua melhor visualização na tela, como letras com hastes mais largas, 

maior altura no corpo, e espaço maior entre as letras, pois foram desenvolvidas para 

uso exclusivo na web para proporcionar boa leitura na tela independente da 

resolução que estiver disposta.  

Atualmente existem dois principais formatos de fonte mais utilizados na 

internet: o formato TTF e o BITMAP. 

2.4.1 Fontes Truetype 
 

As fontes no formato Truetype (TTF) foram desenvolvidas na década de 80 

pela Microsoft em parceria com a Apple. Nesse formato a fonte visualizada na tela é 

a mesma que será impressa, o que torna esse padrão bastante versátil.  

De acordo com Lupton (2015, p.72) “A aparência de uma fonte na tela 

costumava ser apenas uma questão de representação; o processo de impressão era 

responsável por melhorar a sua aparência.”   

Esse é o formato de fonte mais encontrado, o que facilita seu uso, pois como 

citado por Lupton (2015, p.73) “uma fonte TTF contém suas próprias instruções para 

fazer a transição de contorno para o resterizado”, tornando o formato de arquivo 

leve, mas possível de expandir seu tamanho sem restrição.  

 

2.4.2 Fontes Bitmap 
 

Também conhecidas como fontes de tela, ou screenfonts, são otimizadas para 

apresentarem o máximo de desempenho, já que foram desenvolvidas de acordo 

com a grade de pixels que é apresentada na tela. 

Lupton (2015) destaca ainda que essa fonte é ajustável pelo sistema 

operacional de acordo com o formato da tela onde será exibida, o que a deixa com a 

aparência mais nítida.   

As fontes bitmap aparentemente são muito pequenas se comparadas a outros 

formatos de fontes, por isso fazem com que subtítulos, notas e informações 

complementares apresentem maior facilidade de leitura. Elas têm aparência mais 
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nítida ao serem apresentadas na tela. Além de conferirem à página um design 

profissional, por sua característica responsiva adaptam-se a vários formatos e 

tamanhos de telas. 

2.4.3 Fontes ecológicas  
 
A ecofonte foi desenvolvida recentemente e tem como objetivo a diminuição da 

utilização de tinta na hora da impressão. Segundo Ecofont (2011), algumas fontes 

ecológicas permitem a redução de até 50% de tinta se comparadas à impressão 

com a fonte Arial e cerca de 30% quando comparadas com a fonte Times New 

Roman.       

Isso é possível por que a fonte não é totalmente preenchida. Em suas hastes 

existem alguns pequenos círculos em branco e na impressão a tinta corre pela 

textura do papel e os pequenos furos são preenchidos, gerando economia na 

impressão sem prejuízo na legibilidade. 

 

Figura 5 - Fonte ecológica 

 

Fonte: Ecofont (2011) 

 
Como sugestão de sustentabilidade, caso o aluno desejar imprimir algum 

material de apoio da plataforma, é utilizada a ecofont, diminuindo a quantidade de 

tinta na impressão do material de apoio.  

 

2.5 Fator cromático 

 

O fator cromático é um dos elementos primordiais na ergonomia visual. É 

responsável por criar uma harmonia no projeto e passar para o usuário maior leveza 

e facilidade de leitura.  

Existem vários critérios para uma cor ser eficiente na comunicação visualizada 

em tela, como aspectos fisiológicos do olho e sensibilidade à determinada cor, além 

de fatores culturais, hábitos, idade, contexto e de outros fatores subjetivos. 
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Toda cor pode ser descrita em relação a um conjunto de atributos. 
Compreender essas características pode ajudar a fazer escolhas e a 
compor combinações de cores. Use aquelas com valores contrastantes, 
tende a precisar mais as formas, assim como a combinação de cores e de 
valores próximos suaviza a distinção entre os elementos (LUPTON, 2006, p. 
74). 

 
    Para textos dispostos em tela as cores devem ser utilizadas com atenção, pois 

podem ser confundidas com sinais específicos da internet, como os de links e 

hipertexto. É preciso, também, atentar às cores e aos fundos onde são aplicados.  

Para identificar as cores na tela foram definidos padrões de cores. Os mais 

importantes são os hexadecimais e o padrão Red, Green e Blue (RGB).  

2.5.1 Padrão de cor RGB 

 

O padrão de cor mais utilizado para monitores, tablets e todo o conteúdo digital é 

o RGB, iniciais de vermelho (R, em inglês red), verde (G, em inglês green) e azul (B, 

em inglês blue). A partir da combinação dessas três cores é possível a formação da 

gama de outras cores, que são definidas em escala de 1 a 255.  

Esse sistema de cor é considerado aditivo, pelo fato de a soma de todas as cores 

formar a cor branca e a ausência delas a cor preta, como representado na Figura 6, 

a seguir. 

 

Figura 6 - Padrão de cor RGB 

 

 

Fonte: Faria (1990) 
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Conforme Lupton (2015): “Todas as cores na tela são renderizadas em 

misturas de luz vermelha, verde e azul (R, G e B). O sistema RGB é aditivo, o que 

significa que essas três cores se combinam em diferentes proporções para criar uma 

vasta gama de cores. O valor de cada cor é medido em uma escala de 0 a 255” 

(LUPTON, 2015, p. 149) 

É inegável que as cores tenham funções que se pode utilizar em projetos, como 

organizar e transmitir significados, podendo comunicar uma ideia que provoque uma 

reação no receptor.  

 

Figura 7 - Círculo Cromático 

 

      Fonte: Lupton (2015) 

  
 

Os esquemas de cores corretos são componentes essenciais de bom design 

visual [...].(NIELSEN, 2007, p. 214). Quando um esquema de cores é bem 

apresentado facilita a passagem da mensagem para o usuário, de forma que ele leia 

com facilidade o conteúdo apresentado e tenha facilidade de localização. 

Cores mal empregadas, utilização de cores com vibração muito parecida e tons 

que não geram um bom contraste dificultam a localização, e para o usuário portador 

de daltonismo esses fatos pode ser cruciais para o não recebimento de uma 

mensagem, por não conseguir identificar o conteúdo apresentado. 
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2.5.2 Padrão de cor Hexadecimal  

 As cores hexadecimais são a conversão do padrão de cores RGB para a 

utilização em linguagens de programação de sistemas para computadores como 

HyperText Markup Language (HTML) e Cascading Style Sheets (CSS), que são 

utilizados para o desenvolvimento de sistemas, aplicativos e sites.  

Hexadecimal especificando as cores em HTML, o sistema de cores 
hexadecimal representa as porcentagens de vermelho (R, do inglês red), 
verde (G, do inglês green) e azul (B, do inglês blue) que compõe uma cor na 
tela, utilizando seis dígitos. Uma tag de cor hexadecimal sempre começa 
com o símbolo de cerquinha (#) em HTML e CSS (LUPTON, 2015, p. 149). 

 

O padrão hexadecimal, além de ser o padrão de cores utilizados em linguagem 

de programação, também é um dos padrões de cores disponíveis em softwares 

gráficos como o photoshop, que é o editor de imagens da empresa Adobe, como 

também de outros softwares gráficos. 

 

2.5.3 Padrão de cor RGBA 
 

Esse padrão de cores segue a mesma lógica do padrão RGB, mas a ele 

adiciona-se mais uma letra, a letra A, que representa alpha, com os níveis de 

aparência de qualquer uma das cores, seguindo a escala de 0 a 1 determinando 

por meio de porcentagem o nível de transparência de uma cor. 

 
RGBA utiliza o mesmo sistema de cores RGB, como a adição do alfa (Red, 
Green, Blue e Alpha). Os valores de alfa, medidos em uma escala de 0 a 1, 
determinam a transparência de uma cor. Uma cor com 0% em seu canal alfa 
é completamente transparente (invisível), ao passo que uma cor com um 
valor de 100% é totalmente opaca. Imagens em PNG empregam o canal 
alfa, permitindo que o branco fique transparente (LUPTON, 2015, p. 149). 

 

Com a combinação de cores RGBA é possível produzir qualquer cor com 

transparência em uma escala de 0% a 100%, aumentando assim a gama de cores 

que podem ser utilizadas. Esse padrão de transparência das cores pode ser 

alcançado por meio de códigos de programação como também por softwares 

gráficos de edição e criação de imagens. 
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2.5.4 Cores complementares 

 

As cores complementares são as que oferecem um grande contraste em si. No 

círculo cromático elas estão apresentadas dos lados opostos do círculo. A cor azul é 

oposta da laranja; a cor vermelha é oposta da cor verde e a cor amarela é da violeta. 

“Todas as cores são amigas de suas vizinhas e amantes de suas opostas” 

(CHAGALL apud LUPTON (2009, p.71).  Com a soma das cores complementares 

têm-se como resultado as cores terciárias, conforme a Figura 8.    

Figura 8 - Cores complementares 

 

   Fonte: Lupton (2015)  

Na apresentação das cores complementares na tela no sistema RGB as cores 

complementares utilizam um alto brilho por serem representadas com a maior 

quantidade de fatos de luz, como será explicado no contraste extensão. 

2.5.5 Cores complementares decompostas 

As cores complementares decompostas são a harmonia e a variação das cores 

complementares. Elas trabalham com uma cor principal e duas cores adjacentes 

como complementares, utilizando três cores que combinam entre si (FIGURA 9).  
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Figura 9 - Cores complementares decompostas 

 

Fonte: Lupton (2015) 

Essa harmonia tem alto contraste, mas acaba sendo mais suave que a 

utilização da cor complementar direta, pois a terceira cor gera um equilíbrio melhor 

entre elas. 

2.5.5 Cores análogas  

 
São as cores que estão próximas no círculo cromático. São denominadas 

análogas por terem uma cor básica em comum. O amarelo-escuro e o vermelho vivo 

têm em comum a cor laranja.  

As cores representadas mais adentro da circunferência ficam cada vez mais 

brancas à medida que se aproximam do centro, com saturação máxima na distância 

entre o centro e o raio.  

Como citado por Lupton (2009, p.73), “esquemas de cores construídos a partir 

de matizes que se situam próximos uns dos outros têm diferenças cromáticas 

mínimas”, o que pode ser verificado na Figura 10, das cores análogas.     
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Figura 10 Cores análogas 

 
 

Fonte: Lupton (2015) 

 

2.5.6 Significado as cores 

 
 

Além das cores serem fatores principais deste estudo, por questões de 

leiturabilidade, legibilidade e função da aplicação de seus contrastes também se 

deve estudar seu significado e a influência psicológica que podem transmitir ao 

cérebro do indivíduo, podendo promover diversas reações de acordo com a sua 

aplicação e utilização. 

Assim, por exemplo, em um AVA mobile a escolha de cores com o grau de 

luminância mais baixo e não tão vibrantes entre si teria como propósito aumentar a 

atenção e promover tranquilidade ao usuário, como apresenta a Figura 11, com a 

escala de legibilidade das cores. 
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Figura 11 - Legibilidade das cores 

 

Fonte: Faria (1990) 

 A utilização de cores muito estimulantes e vibrantes e com contrastes altos 

dificultaria o processo de aprendizagem dos usurários, como também a localização 

dos assuntos.  

 

2.6 Contrastes  

 
 

No desenvolvimento de um aplicativo para a leitura em tela o contraste é 

fundamental, por ser onde, geralmente, publicam-se textos mais longos. Isso gera 

dificuldade na leitura e tem como resultado uma perda significativa do interesse, 

dificultando o aprendizado.  

Logo, em um projeto agradável, que possibilite a utilização por tempo 

indeterminado, tem que haver harmonia na composição para que agrade o olho 
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humano. A Figura 12 apresenta as cores e a legibilidade de acordo com os 

contrastes das cores das letras, com cores de fundo e a classificação numérica 

apresentando quais os melhores contrastes e os piores contrastes.  

Há softwares de análise de contraste no mercado, como o Colour Contrast 

Check, que faz o cálculo do contraste ideal definido pela World Wide Web 

Consortium (W3C), gerando harmonia para diversos fontes de visão, aumentando a 

acessibilidade ao conteúdo.   

Figura 12 - Aplicativo analisador de contraste de cores 

 

Fonte: Colour Contrast Check (2015) 

O software Colour Contrast Check, apresentado na Figura 11, tem como base 

um coeficiente de brilho que deve ser maior ou igual a 125, e um coeficiente de 

diferença de cor que deve ser maior ou igual a 500. Basta alterar a paleta nas cores 

de texto e fundo e verificar se a combinação é boa, razoável ou ruim. 

Na análise do contraste utilizando o software, o usuário deve inserir a cor da 

letra ou cor do item que estará em primeiro plano e a cor do plano de fundo. O 

padrão de cor utilizado pelo aplicativo é o hexadecimal, que é muito utilizado em 

programas gráficos e em linguagens de programação.  

2.6.1 Contraste por extensão  

Diz respeito à área que a cor ocupa em uma composição. A extensão e a 

luminosidade são as duas características capazes de alterar a força de uma cor. 
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Para que uma composição seja harmônica, esses dois fatores precisam 

ser cuidadosamente ajustados. 

Goethe (1810) determinou uma relação entre as cores e proporcional entre as 

luminosidades das cores. O maior valor equivale à cor mais luminosa. 

Quadro 1 Indicativos de contrastes das cores 

 

  

 

 

 

As cores quentes, por exemplo, têm uma expansibilidade maior e, 

consequentemente, requerem menos espaço, ao contrário das cores frias que têm 

um movimento reflexivo e, portanto, dão a impressão, sempre, de ocupar um lugar 

menor. 

 

2.7. Protocolo da World Wide Web Consortium (W3C) 

 
 

O Consórcio World Wide Web (W3C) é internacional. Organizações filiadas 

formaram uma equipe que atua em tempo integral no desenvolvimento de protocolos 

para a internet. Têm como um dos principais objetivos tornar os benefícios da Web 

disponíveis a todas as pessoas, independentemente do seu equipamento, software, 

infraestrutura de rede, idioma nativo, cultura, localização geográfica ou capacidade 

física ou mental. 

Segundo Berners(1994): 

 

   

Os filiados do W3C trabalham juntos para criar tecnologias da Web 
baseadas na sua universalidade, dando ao mundo o poder de melhorar a 

Amarelo 9 

Laranja 8 

Vermelho 6 

Verde 6 

Azul 4 

Violeta 3 

Fonte: adaptado de Goethe (1810) 

http://www.w3.org/
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comunicação e o comércio para qualquer pessoa, em qualquer lugar, a 
qualquer momento, usando qualquer equipamento (BERNERS, 1994, p.38)  

 
 

Fundado por Tim Berners-Lee em 1994, o W3C publicou mais de 110 padrões 

denominados „Recomendações do W3C‟. Envolveu-se também em educação e 

divulgação, desenvolve softwares e atua como fórum aberto para discussões sobre 

a internet.  

Para que a Web atinja todo o seu potencial, as tecnologias fundamentais 

precisam ser compatíveis entre si, permitindo que todos os equipamentos e 

softwares usados para o acesso à internet funcionem em conjunto.  

Essa é a meta denominada „Interoperabilidade da Web‟. Ao publicar padrões 

abertos não-exclusivos para línguas e protocolos da Web, procura evitar a 

fragmentação do mercado e da própria Web. 

2.7.1 Métodos de análise de contraste segundo os protocolos W3C 
 

 

Para evitar equívocos que poderiam atrapalhar o usuário na leitura de textos e 

imagens em páginas da web e mantendo a legibilidade, a World Wide Web 

Consortium (W3C) desenvolveu um aplicativo analisador de contraste de cores que 

utiliza dois conjuntos de algoritmos para determinar a visibilidade de cores: o índice 

de contraste de luminosidade e a diferença de cor e de brilho.  

Segundo a W3C, o índice de contraste de luminosidade é calculado pela 

seguinte fórmula: (L1+.05) / (L2+.05) em que L é a luminosidade e definida como 

.2126*R + .7152*G + 0722B usando valores linearizados de R, G e B.  

A diferença de cor e de brilho mede a diferença de brilho de duas cores e a 

diferença entre as cores de fundo e primeiro plano. O brilho de uma cor é assim 

calculado: (valor vermelho X 299) + (valor verde X 587) + (valor azul X 114) / 1000; e 

a diferença entre os valores encontrados para o brilho do fundo e do primeiro plano 

deverá ser maior do que 125.  

A diferença de cor entre duas cores é calculada por: [Máximo (valor vermelho 1, 

valor vermelho 2) - mínimo (valor vermelho 1, valor vermelho 2)] + [máximo (valor 

verde 1, valor verde 2) - mínimo (valor verde 1, valor verde 2)] + [máximo (valor azul 

1, valor azul 2) - mínimo (valor azul 1, valor azul 2)]. A diferença entre a cor de fundo 

e a cor do primeiro plano deve ser maior do que 500.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://pt.wikipedia.org/wiki/1994
http://www.w3.org/TR/
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Com esse cálculo é possível analisar o contraste e as combinações de cor de 

fundo com a cor de primeiro plano, permitindo que pessoas com daltonismo e 

aqueles que usam monitores de vídeo monocromáticos possam ver o texto ou 

imagens com nitidez.  

A análise do contraste entre as cores pode tanto ser feita à mão como por 

aplicativos disponíveis on-line. Um desses o softwares é o Colour Contrast Check. 

 

2.7.2 Cores e o Daltonismo 

 
 O daltonismo, também chamado de discromatopsia ou discromopsia, é uma 

condição de visão na qual o olho do indivíduo faz a leitura das cores de maneira 

diferente. Essa alteração pode ser ocasionada por problema genético como também 

por acidente, como uma lesão no olho ou no cérebro.  

O problema pode ser físico, como a ausência ou problema em um dos cones de 

cor no olho, a junção dos três cones claro-escuro, a luminosidade, vermelho-verde e 

amarelo-azul, assim como as cores aditivas RGB, possibilitando que o cérebro do 

indivíduo faça a leitura das cores e forme todas a outras.  

A Figura 13, traz os três tipos de daltonismo e quais as cores danificadas na 

percepção da visão.   

Figura 13 - Tipos de daltonismo 

 

Fonte:  Da autora (2017) 
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Existem alguns tipos e níveis de daltonismo, como a protanopia, deficiência na 

percepção da cor vermelha, deuteranopia, deficiência na percepção da cor verde, 

tritanopia, deficiência na percepção da cor azul e casos mais raros como o 

acromatismo, deficiência em todas as cores. O indivíduo enxerga apenas tons de 

cinza (FARINA; PEREZ; BASTOS, 2011 apud DIAS, 2017, pp. 55,56). 

Com a ausência na percepção de umas das cores a percepção das outras 

também é alterada, já que algumas são formadas pela mistura das cores primárias e 

secundárias. Na Figura 14 pode-se verificar a visão do daltônico. 

 

Figura 14 - Visualização das cores de acordo com os tipos de daltonismo 

 

 

Fonte: adaptada de Faria (1990) 

2.8 Fator morfológico  

 
O fator morfológico é a forma que o aplicativo deve ter e ser definido no design 

como grides tipográficos, que têm como princípio no design gráfico organizar e 

direcionar o leitor para áreas de maior interesse e criar uma harmonia e ordem na 

leitura, fazendo com que o leitor tenha facilidade e agilidade em um texto, cartaz ou 

site desenvolvido sobre um gride tipográfico. 

 

O gride tipográfico – postulado fundamentalmente do chamado “Estilo 
Internacional” - é um sistema de planejamento ortogonal que divide a 
informação em partes manuseáveis. O pressuposto desse sistema é que as 
relações de distribuição entre os elementos informativos - imagem ou 
palavras – ajudam o observador a entender o seu significado (TIMOTHY, 
2007, p. 9).    Citação com recuo não leva aspas. 

 

      O ato de diagramar consiste em distribuir os elementos gráficos com o auxílio 

dos grides tipográficos no espaço limitado da área de leitura. Os diagramas definem 

a disposição do conteúdo. São esqueletos que controlam os dados, textos e 
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imagens. “Eles podem ser simples ou complexos, específicos ou genéricos, 

rigidamente definidos ou livremente interpretados” (LUPTON, 2006, p.113). 

    Para garantir que o leitor que utiliza o aplicativo tenha uma boa navegabilidade 

e interesse pelos assuntos disponibilizados, que consiga encontrar todos os botões 

e localizar-se bem no conteúdo disponível, deve ser estudado um gride tipográfico 

mais adequado para o conteúdo que for tratado no aplicativo. 

Isso por que mesmo com atualização constante é importante sempre ficarem 

disponibilizados assuntos específicos em determinadas posições, fazendo com que 

o leitor constante encontre com facilidade o que deseja. 

“O gride estabelecido pelo modernismo reafirmou o antigo senso de ordem, 

distribuindo elementos e informações ajudando o observador a entender seu real 

significado” (TIMOTHY, 2007, p. 8). 

Alguns modelos de grides são os mais utilizados para o desenvolvimento de 

sites e de aplicativos. Como se pode verificar na Figura 15 há quatro tipos de grides 

que podem ser utilizados de acordo com a necessidade de disposição de conteúdos 

e imagens.  

 
 
 
 

Figura 15 - Tipos de grid 

 
Fonte: Lupton (2015) 
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A utilização dos grids no desenvolvimento de site, aplicativo e plataforma é uma 

das garantias que podem possibilitar ao usuário ter maior facilidade na leitura do 

texto e das informações apresentadas.  

 

3. METODOLOGIA  
 

A metodologia utilizada no desenvolvimento deste estudo é uma das 

utilizadas na área de design gráfico, a metodologia Munari (1998). Embora pareça 

um método fechado, pondera o autor que “o método de um design não é absoluto e 

nem definitivo; pode ser modificado caso ele encontre outros valores objetivos que 

melhorem seu processo”. 

Assim, é notório que esse é o melhor método a ser utilizado durante o 

processo de desenvolvimento deste estudo. Como se vê na Figura 15, essa 

metodologia é dividida em 12 etapas.   

 

 

 

 

Figura 136 - Metodologia de Bruno Munari 

 

Esse método consiste em dividir o projeto em etapas, fazendo com que seu 

desenvolvimento siga um padrão, e que a soma de todas as ações de 

desenvolvimento resultem no final do projeto a uma solução. 

Segundo Munari (1981, p151.):  

É por isso bom fazer uma distinção imediata entre o projectista profissional, 
que tem um método projectual, graças ao qual o seu trabalho é realizado 
com precisão e segurança, sem perda de tempo; e o projectista romântico, 
que tem uma ideia “genial” e que procurar forçar a técnica a realizar algo de 
extremamente dificultoso, dispendioso e pouco prático, mas belo. Deixamos 

Fonte: Munari (1998) 
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pois de parte este segundo tipo de projectista que, para além de tudo, não 
aceita conselhos e ajuda de ninguém! E ocupemo-nos do método profissional 
de projetar do designer. 

 

Dessa forma, seguir o método profissional no desenvolvimento de um projeto 

é um facilitador no desenvolvimento das etapas projetais, tornando o projeto mais 

leve e alinhado.  

A Figura 17, traz o esquema de Munari (1997). 

Figura 17 - Esquema de Bruno Munari 

 

Fonte: Munari (1997) 

 
Como se pode ver detalhadamente, a Figura 18 traz o esquema que foi 

aplicado neste estudo, seguindo as seguintes etapas:  

 1ª) identificação do problema:  o daltonismo;  

 2ª) definição do problema: acessibilidade e AVA para daltônico; e 

 3ª) componentes do problema: os protocolos da W3C.  
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         Após essas etapas completas teve início a coleta de dados, no caso a escolha 

de quais AVAs analisar. Os dados foram analisados, os problemas encontrados, e 

passou-se à experimentação, que envolveu os testes com daltônicos, e para a 

solução dos problemas identificados na fase de experimentação.  

Na Figura 18, a seguir, está representada a metodologia de Munari (1997) 

aplicada aos conceitos apresentados na revisão de literatura. 

 

Figura 18 - Metodologia aplicada  

 

Fonte:  Da autora (2017) 
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3.1 Análise de Similares  

 

Vem crescendo o número de faculdades que utilizam a plataforma Moodle 

para o desenvolvimento de plataformas. Neste estudo de similares foram analisadas 

três plataformas, nas quais foram analisados os fatores tipográfico; cromático e 

morfológico, como apresentado na Figura 19.  

 

Figura 19 - Análise de Similares 

 
 

Fonte: Da autora (2017)  

Foram analisados os fatores de ergonomia visual tipográfico, cromático 

morfológico e tecnológico, conforme Quadros 2, 3 e 4 a seguir 

Quadro 2 - Fatores Tipográficos        

                              

 

 

 

 

                                          

 

 

Fatores cromáticos 

Contraste por 

extensão 

Daltonismo  Uso de cores 

A- Alto A- Bom A- Quentes 

B-Médio B-Moderado  b- Frias 

C-Baixo  C-Baixo  c- Neutras 

D- Neutro   
 

Fonte: Da autora (2017) 
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Quadro 3 - Fatores morfológicos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 - Fatores Tipográficos 

 

 

 

 

 

 

3.2 Similar 1 

 
O aplicativo Moodle Mobile do Mackenzie foi customizado nas cores 

institucionais da universidade, que utilizadas em conjunto não gerou um bom 

contraste para o aplicativo, pois o cor preta utilizada como fundo de tela e a 

utilização de uma fonte de hastes finas geram um contraste muito baixo dificultando 

a leitura, como pode ser notado na Figura 20.  

Figura 2014 – Tela de Login 

                                                                        

Fonte:  Mackenzie (2017) 

 

 

Fatores morfológicos 

Grid definido Ordem de leitura  

A- Alto A- Bom 

B-Médio B-Moderado  

C-Baixo  C-Baixo  

D- Neutro  

 

Fonte: Da autora (2017) 

 

 
Fatores Tipográficos 

Leiturabilidade Legibilidade 

A- Alto A- Alto 

B-Médio B-Médio 

C-Baixo  C-Baixo  

Fonte: Da autora (2017) 
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Já na Figura 21, menu iniciar, são vários botões e a fonte aplicada tem hastes 

mais grossas, facilitando a leitura. Em outras telas a cor vermelha é utilizada como 

plano de fundo, como se pode ver nas Figuras 23 e 24 em que o fundo é cinza e a 

fonte é branca.  

Mesmo com hastes finas, o conjunto gera dificuldade de leitura e até mesmo 

cansaço dos olhos. Afinal vermelho é uma cor com o grau de luminância muito alto, 

que não deve ser utilizada em tantos botões e nem mesmo  

O Quadro 5, a seguir, traz a análise similar 1. 

 

  Quadro 5 - Análise de similar 1 

                      

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Da autora (2017) 

 

Nota-se que na Figura 20, tela inicial, e na 23, tela menu iniciar, o contraste 

da peça é agradável. A utilização das cores branca e cinza quebra o excesso de 

contraste da cor vermelha, gerando um equilíbrio nas telas.  

A utilização de ícones na tela, conforme a Figura, também são facilitadores 

para o entendimento e rapidez de absorção da informação. Como citado por (Krug, 

2008), o usuário deve ter um tempo mínimo de cinco segundos de leitura da tela 

para poder assimilar seu conteúdo.  

Caso o conteúdo não for assimilado nesse tempo e o usuário tenha que 

procurar o item que deseja, acaba saindo do sistema.        

 

  

Análise de similar 1 

Fatores 

Tipográficos 

Leiturabilidade Legibilidade  

C- Baixo C- Baixo  

Fatores  

cromáticos 

Contraste por extensão Daltonismo Uso de cores 

A – Alto C- Baixo A - Quentes 

Fatores  

morfológicos 

Grid definido Ordem de leitura  

B -Médio B - Moderado  
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3.3 Similar 2 

 
A análise do layout do Moodle Mobile da instituição Mackenzie mostra um 

customizado nas cores vermelho, branco e cinza, com a predominância de cor cinza 

no fundo, o que gera um contraste bom, já que o vermelho empregado não é muito 

forte. O contraste é mais mediano com as fontes brancas, que são todas hastes 

grossas. A utilização de ícones facilitam a leiturabilidade e o tempo de resposta do 

usuário.  

O Quadro 6, traz a análise do similar 2. 

 

 

Figura 20 - Tela inicial; Figura 15- Tela agenda; Figura 22 - Tela menu 

   

Fonte:  Mackenzie (2017) Fonte:  Mackenzie (2017) Fonte:  Mackenzie (2017) 

Figura 23 - Tela menu Figura 24 – Tela das Disciplinas  

 

 

 
 

 
 

Fonte:  Mackenzie (2017) Fonte:  Mackenzie (2017)  
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Quadro 6 – Similar 2 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

Fonte: Da autora (2017)  

 
Figura 25 - Tela menu iniciar Figura 166 - Tela horário Figura 177 - Tela notícias 

   

Fonte:  Mackenzie (2017) Fonte:  Mackenzie (2017) Fonte:  Mackenzie (2017) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Análise de similar 2 

Fatores 

Tipográficos 

Leiturabilidade Legibilidade  

A – Alto A- Alto  

Fatores 

cromáticos 

Contraste por extensão Daltonismo  Uso de cores 

B-Médio B-Médio A- Quentes 

Fatores 

morfológicos 

Grid definido Ordem de 

leitura 

 

A- Alto A- Alto  
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Figura 188 -  Tela calendário Figura 29 - Tela disciplinas  

  

 

Fonte:  Mackenzie (2017) Fonte:  Mackenzie (2017)  

3.4 Similar 3 

 
 

Nesse similar analisado o layout do aplicativo do Concurso de Bolso utiliza as 

cores azul, branco e cinza, com a predominância da cor azul em diversos tons 

gerando um contraste médio entre o fundo e a cor de fonte, o que dificulta a 

leiturabilidade e legibilidade do usuário, mesmo as fontes sendo brancas e de hastes 

finas.  Já a utilização de ícones do mesmo padrão facilita a identificação dos 

assuntos, facilitando a leiturabilidade da tela. 

 

  Quadro 7 - Análise de similar 3 

Análise de similar 3 

Fatores 

Tipográficos 

Leiturabilidade Legibilidade  

A- Baixo A- Bom  

Fatores cromáticos 
Contraste por extensão Daltonismo Uso de cores 

A- Alto A- Baixo c- Frias 

Fatores 

morfológicos 

Grid definido Ordem de leitura  

d- Médio a- Médio  

 
 
 

 
 
 
 

          Fonte: elaborado pela autora (2017)  
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Figura 3019 - Tela Boas-Vindas Figura 20 - Tela inicial 
 

  
Fonte: Concurso de bolso (2017) 

 

Fonte: Concurso de bolso (2017) 

Figura 32 - Tela de concurso     Figura 21 - Material de estudo 

 
Fonte: Concurso de bolso 

 
 

Fonte: Concurso de bolso (2017) Fonte: Concurso de bolso(2017) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Testes de tela 
 

 Os testes foram realizados na instituição de ensino Etec Professor Alfredo de 

Barros Santos, na cidade de Guaratinguetá. Para a amostragem foram no total 12 

indivíduos, seis daltônicos e seis com visão normal, alunos de idades variadas dos 

cursos técnicos em Comunicação Visual, Administração e Segurança do Trabalho. 

Dos seis alunos que fizeram os testes, três deles apresentam o nível de 

daltonismo bem elevado, dois são daltônicos e com protanopia. Reclamaram de dor 

de cabeça após a testagem e um deles tem o daltonismo tritanopia. Os outros três 

alunos apresentam o mesmo tipo de daltonismo com protanopia, dois com nível 

médio e um com nível baixo, confundindo apenas algumas cores e tons. 

4.1 Resultados dos testes do Similar 1 

          Como similar 1 foi utilizado o aplicativo da faculdade Mackenzie apresentado 

na análise de similares, que utiliza em suas telas as cores preta, branca e alguns 

itens em destaque com cor vermelha. O preto é utilizado na extensão de telas, a cor 

branca nas letras de hastes mais grossas e a cor vermelha como destaque em 

alguns fundos de botões e na marca da instituição.  

Questionou-se no teste do similar 1: 

 
1ª Como foi a leitura na tela de login? 
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Figura 34 - Similar 1  

 
Fonte: Da autora (2017) 

 
Na tela de login os alunos não daltônicos apresentaram maior dificuldade na 

leitura, embora se esperasse que os daltônico tivessem mais dificuldade na leitura 

dessa tela.  

                                          Figura 225 - Similar 1 

 

Fonte: Da autora (2017) 

 

Os resultados mostram que os alunos com daltonismo tiveram mais 

dificuldade na leitura das telas em alguns itens, como o desconforto com as cores 

que alguns alunos não daltônicos também apresentaram.  

Na identificação da tela ‘iniciar’ todos os daltônicos identificaram com 

facilidade, já dois não daltônicos apresentaram dificuldade na identificação, mesmo 

a tipografia apresentada ter hastes mais grossas. 

0 1 2 3 4 5

Fácil

Regular

Difícil

Não Daltônicos

Daltônicos

0 1 2 3 4 5 6 7

Identificação na tela de entrada

Desconforto com as cores tela…

Facilidade de localização

Padrão de cores

Boa leitura do texto

Diagramação ajudou

Organização dos textos facilitou

Não Daltônicos  Sim

Daltônicos  Sim
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Embora o contraste de cor de letra e cor de fundo seja o fator mais importante 

em uma composição e que a fonte empregada seja de uma boa leiturabilidade, os 

aspectos citados dificultam a identificação. 

4.2 Resultados dos testes do Similar 2 

  
Como similar 2 foi utilizado o aplicativo da faculdade Mackenzie apresentado 

na análise de similares como similar 2, que utiliza em suas telas as cores cinza 

vermelha e branca. A cor vermelha é utilizada como cor principal, a branca nas 

letras de hastes mais finas; a cor de fundo dos menus é vermelha; a do fundo dos 

textos é cinza bem claro e a marca da instituição é apresentada na cor branca. 

Nesse similar são utilizados ícones para facilitar a leitura, bem simples e todos na 

cor branca.  

 Foi feita a seguinte pergunta no teste do similar 2:   

 
1ª Como foi a leitura na tela de login? 

 
Figura 236- Similar 2 

 

 
Fonte: Da autora (2017)  

 
Por apresentar a utilização de transparência e o texto estar disposto sobre 

uma imagem com tons de vermelho, já era esperado que os alunos com daltonismo 

tivessem maior dificuldade de leitura, mas essa dificuldade foi apresentada por 

apenas dois alunos. Os outros tiveram facilidade na leitura e até comentaram que a 

tela era bonita.  

0 1 2 3 4 5

Fácil

Regular

Difícil

Não Daltônicos

Daltônicos
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Já no item de desconforto com as cores da tela login, nenhum aluno daltônico 

apresentou desconforto, mas cinco do alunos não daltônicos apresentaram essa 

dificuldade. 

Figura 37 - Similar 2 

 
Fonte: Da autora (2017)  

 

 Nota-se que nesse teste os alunos daltônicos e não daltônicos apresentaram 

respostas bem próximas. Vale destacar que nas telas que apresentavam 

transparência e as cores todas do mesmo tom de vermelho, os alunos com 

daltonismo não apresentaram dificuldade na leitura ou identificação das cores, mas 

cinco dos alunos não daltônicos apresentaram essa dificuldade. 

4.3 Resultados dos testes do Similar 3 
 

Como similar 3 foi utilizado o aplicativo do Concurso de Bolso apresentado na 

análise de similares como similar 3, e que utiliza em suas telas as cores cinza, azul e 

branca. A cor azul é utilizada como principal, apresentada em vários tons. Essa cor 

também foi utilizada nas letras de hastes mais finas.  

A cor de fundo é cinza bem claro na maioria das telas e em algumas é cor 

branca. A marca do aplicativo dos ícones é sempre disposta em tons de azul, como 

os ícones e o texto de identificação.   

Foi feita a seguinte pergunta no teste do similar 3:   

 
1ª Como foi a leitura na tela de login? 
 

0 1 2 3 4 5 6 7

Identificação na tela de entrada

Desconforto com as cores tela…

Facilidade de localização

Padrão de cores

Boa leitura do texto

Diagramação ajudou

Organização dos textos facilitou

Icones de boa identificação

Não Daltônicos  Sim

Daltônicos  Sim
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Figura 38 - Similar 3 
 

 
Fonte: Da autora (2017)  

 
Nessa tela os alunos com daltonismo apresentaram maior dificuldade de 

leitura, em contrapartida os alunos não daltônicos não apresentaram essa 

dificuldade. 

 

Figura 24-  Similar 3 

 

Fonte: Da autora (2017)  

Na apresentação desse similar pode-se perceber que a dificuldade dos 

alunos com daltonismo foi maior do que dos alunos não daltônicos, mas todos 

apresentaram dificuldade na leitura do material e na apresentação das telas.  

Nesse teste dois aspectos chamam a atenção:  

i) no item identificação dos ícones, todos os alunos daltônicos 

responderam que sim e dois alunos não daltônicos responderam 

que não; e  
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ii) no item desconforto nas cores do login da tela, apenas um aluno 

daltônico respondeu positivamente enquanto quatro não daltônicos 

responderam que apresentaram dificuldade. 

 

4.4 Identificação das telas 

 

Foi na identificação das telas que os alunos apresentaram melhor resposta 

com relação ao teste aplicado, e também na legenda e na representação à qual 

similar ela pertence. As Figuras seguintes, 40, 41 e 42 trazem a análise do teste.  
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Figura 25 -Tela de menu similar 2                     Figura 41-Tela de notícias similar 2 

  

Fonte: Mackenzie (2017) Fonte: Mackenzie (2017) 

Figura 26 - Tela de menu similar 3 

      

Fonte: Concurso de Bolso (2017)   

Os resultados apontam que no similar 1 nenhuma das telas foi identificada 

como boa leitura por unanimidade, como no caso das Figuras 40 e 41 do similar 2.  

Tanto os alunos daltônicos como os não daltônicos apresentaram facilidade. Já no 

caso da Figura 43 do similar 3, os alunos daltônicos apresentaram facilidade na 

leitura e quatro não daltônicos tiveram dificuldade.   

 

Os testes foram realizados no laboratório de informática de uma instituição de 

ensino técnico, contou com a participação de alunos daltônicos e não daltônicos. 
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Para a aplicação dos testes o questionário foi impresso e as telas para a testagem 

foram apresentadas no computador. O próprio usuário passava as telas conforme as 

perguntas dos questionários.  

Durante a aplicação dos teste foram analisadas as reação faciais e 

expressões dos participantes. Alguns fecharam um dos olhos para enxergar melhor, 

outros piscaram e até mesmo coçavam os olhos. Essas reações foram apresentadas 

tanto pelos usuários daltônicos como também pelos usuários não daltônicos ao 

visualizarem algumas telas do teste. Em outras telas as expressões eram normais.  

Ao final do teste um dos usuários daltônicos reclamou de dor de cabeça e um 

dos não daltônicos estava com ardor nos olhos, o que comprova que a aplicação da 

ergonomia visual e os protocolos da W3C facilitam a leitura e interpretação aos 

usuários, tornando assim o sistema acessível a todos. 

Nos resultados da pesquisa e dos testes que foram aplicados constatou-se 

que para o desenvolvimento da interfase de um AVA são primordiais as questões de 

ergonomia visual e a aplicação dos protocolos da W3C. 

Esses são dois fatores primordiais para o desenvolvimento estrutural, pois 

além de facilitar a leitura as tipografias escolhidas são de boa leitura e o contraste 

deve ser empregado como define os protocolos da W3C. Uma tipografia de boa 

leitura, mas sem um bom contraste entre o fundo e a letra resulta em dificuldade de 

leitura para o usuário como foi identificado nos testes aplicados no similar 1.  

Identificou-se, também, por meio dos testes, que quando o aplicativo está de 

acordo com as linhas de ergonomia visual, respeitam a ordem de leitura e utilizam 

cores de contrastes, mesmo que o fundo e as letras não estiverem de acordo com o 

que foi apresentado nas regras da W3C, o aluno tem facilidade de leitura.  

É o caso das tipografias de haste fina, caso do similar 2, levando à conclusão 

de que o contraste é o fator primordial para uma boa leitura. 
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5. CONCLUSÃO       

  

Durante o desenvolvimento desta pesquisa constatou-se que os estudos 

envolvendo cores e contrastes, mesmo com o advento das novas tecnologias e 

possibilidades técnicas, utilizam os conceitos de cor descobertos por Isaac 

Newton (1642-1727) e os contrastes de cores definidos por Johann Wolfgang Von 

Goethe (1749-1832) como bases para o desenvolvimento de novos padrões 

específicos para a amostragem de cores na tela. 

Essas teorias, contudo, não abordam os aspectos específicos de cores 

apresentados por pessoas com daltonismo, gerando a exclusão de alguns 

indivíduos. Com o propósito de gerar maior acessibilidade a todos os conteúdos 

disponíveis na internet, foram desenvolvidos os protocolos da W3C, que utilizam os 

conceitos de cor e contraste voltados às necessidades dos daltônicos.  

Este estudo teve como objetivo abordar a utilização dos conceitos de 

ergonomia visual em conjunto com a aplicação dos protocolos da W3C para 

comprovar a sua necessidade não somente como solução de acessibilidade para 

pessoas com daltonismo, mas como fator para a melhor visualização de conteúdos a 

todos os indivíduos.          

Após os testes foi possível concluir que o contraste entre as cores da frente 

da tela com as cores apresentadas no fundo, sejam elementos gráficos ou letras, é o 

fator principal para melhor entendimento do conteúdo para todos os públicos. 

No caso de pessoas com daltonismo, se for utilizado um baixo contraste de 

cores não será possível identificar a diferença entre elas, que acabam se tornando 

apenas um elemento.  

Constatou-se, então, que um aplicativo ou AVA que utiliza as regras de 

contraste definidas pelos protocolos da W3C e os conceitos de ergonomia visual 

além de promover a inclusão e acessibilidade aos portadores do daltonismo também 

promovem melhor visualização do conteúdo aos não daltônicos.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO NOS TESTES 
 
 
  
1) Como foi a leitura na tela de login ? 
( ) FÁCIL  (   ) REGULAR   (  ) DIFÍCIL  
 
2) As cores apresentadas na primeira tela de login causou algum desconforto? 
(  )SIM           (  ) NÃO 
 
3) Na tela de entrada identificou todos os botões de acesso com facilidade? 
(  )SIM           (  ) NÃO 
 
4) As cores apresentadas na  tela de entrada causaram algum desconforto? 
(  )SIM           (  ) NÃO 
 
5) Teve facilidade de localização dos temas? 
(  )SIM           (  ) NÃO 
 
6) As telas oferecem uma padronização de cores? 
(  )SIM           (  ) NÃO 
 
7) O padrão tipográfico (letras) utilizado facilitou a leitura? 
(  )SIM           (  ) NÃO 
 
8) A diagramação das telas ajudou a localização dos temas? 
(  )SIM           (  ) NÃO 
 
9) Referente ao layout do sistema: a organização dos textos oferece uma disposição 
clara das informações facilitando o acesso? 
(  )SIM           (  ) NÃO 
 
10) Referente ao layout do sistema: os ícones são de fácil identificação? 
(  )SIM           (  ) NÃO 
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ANEXO A -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
Por esse instrumento particular declaro, para os efeitos éticos e legais, que eu 

Nome__________________profissão_______________portador do RG _______________, 

CPF____________residente e domiciliado à Rua____________________na cidade de ____ 

 estado de _______, concordo em participar da pesquisa „Ergonomia Visual Aplicada a uma 

Plataforma Moodle Mobile‟. Estou ciente que essa pesquisa pretende estudar a ergonomia 

visual de uma aplicativo móvel tendo como foco principal daltonismo e baixa visão. A coleta 

de dados será feita por meio de um questionário com perguntas fechadas com questões 

referentes a cores, tipos e tamanhos de letras e a ergonomia visual do aplicativo. Esclareço 

que recebi todas as informações sobre a minha participação nesse estudo e a garantia de 

que receberei novos esclarecimentos que julgar necessários durante o decorrer da 

pesquisa. Esclareço, também, que fui verbalmente informado sobre os possíveis benefícios 

e riscos, assim como todos os passos desse experimento serão acompanhados por um 

pesquisador responsável. Como já foi dito acima, fui informado de que os procedimentos 

são simples, que não oferecem riscos aos sujeitos da pesquisa e serão realizados por 

profissionais com experiência. Tomei conhecimento de que não terei custos extras e que 

tenho plena liberdade para recusar a participação na referida pesquisa a qualquer momento, 

sem penalização alguma. Autorizo para os devidos fins o uso, a divulgação e a publicação 

dos dados e resultados obtidos do relatório geral da pesquisa, a qual estou em 

concordância. Recebi a garantia de sigilo que assegura a privacidade dos participantes do 

estudo uma vez que os dados obtidos são confidenciais.  

Por estar de pleno acordo, assino o presente termo.  

 

Guaratinguetá, _____ de ________________ de 2017. 
 
 

_______________________________   _____________________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa               Ana Raquel Elisa Satim Rodrigues 

                                                                               Pesquisadora Responsável  
 

___________________________________  
     Prof. Dr. Paulo Sérgio de Sena 
 

 
 

Centro Universitário Teresa D‟Ávila 
Mestrado Profissional em Design Tecnologia e Inovação 

Telefone: (12) 2124-2870  
Orientador. pssena@gmail.com 

Pesquisadora: raquelsatim@gmail.com 
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ANEXO B – COMPROVANTE DE ENVIO DO PROJETO 
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