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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo aplicar o método PERMATUS (Percepção dos 

Materiais pelos Usuários), centrado no usuário na avaliação dos pisos táteis para os 

ambientes com fluxo de pessoas (interno e externo) por meio dos diferentes tipos de 

materiais: PVC (Policloreto de Vinila), aço inoxidável, cerâmica e polipropileno (PP). 

Foram escolhidos tais materiais por terem maior índice de comercialização em 

relação aos pisos táteis. No que tange ao design foi levado em conta a forma, a 

textura, a durabilidade, colocação e adequação dos diferentes tipos de pisos. Os 

participantes da pesquisa foram alunos da Escola Municipal Cyrene Leite de Almeida 

(EM), por ser esta uma escola de referência na região, na alfabetização em braile 

para pessoas com cegueira total. A escola é situada na região Metropolitana do Vale 

do Paraíba, litoral norte sub-região 3, especificamente na cidade de Lorena-SP, 

Bairro Ponte Nova, na Avenida Tiradentes, número 78.  A pesquisa realizada foi com 

alunos com cegueira total estando excluso da pesquisa pessoas com baixa visão. A 

metodologia utilizada é de caráter qualitativo experiencial com finalidade exploratória 

e intervenção técnica, seguindo o modelo PERMATUS, na avaliação centrado no 

usuário dos pisos táteis em ambientes internos e externos da EM Cyrene Leite de 

Almeida. As etapas se baseiam: Coleta dos Produtos, Detalhamento Técnico 2 e 3D, 

amostragem, perfil por meio do questionário social, Processo Sensorial com o 

desenvolvimento da plataforma fixa de teste e avaliação subjetiva dos mesmos nas 

dimensões: cognitivas e afetivas na relação usuário e produto. Os dados foram 

coletados por meio de vivência prática com a utilização do piso alerta por meio da 

percepção de mãos e pés e aplicação de questionário. Os resultados preliminares 

obtidos demonstraram que a percepção sensorial e afetiva tem a sua influência na 

utilização do produto. Os dados apresentados mostraram que os estudantes, 

consideram que as emoções obtidas na interação com os produtos são qualidades 

muito importantes. Os usuários, em sua maioria, preferiram PVC interno no uso com 

as mãos e PVC externo no uso com os pés, além disso, o piso de aço inox foi 

avaliado como tendo uma baixa aceitação pelos participantes.  

 

Palavras-chave: Design de Produto, Percepção Sensorial, Materiais Industriais, 

PERMATUS, Tecnologia Assistiva, Projeto de Produto e Tecnologias Sociais.  
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ABSTRACT  

 

The objective of this work was to apply the PERMATUS (User Perception of 

Materials) method, focused on the user in the evaluation of tactile floors for 

environments with people flow (internal and external) through different types of 

materials: PVC (Polyvinyl chloride ), stainless steel, ceramics and polypropylene 

(PP). These materials were chosen because they had a higher commercialization 

index than the tactile floors. Regarding the design was taken into account the shape, 

texture, durability, placement and suitability of different types of floors. The 

participants of the research were students of the Municipal School Cyrene Leite de 

Almeida (EM), because this is a reference school in the region, in Braille literacy for 

people with total blindness. The school is located in the Metropolitan region of the 

Paraíba Valley, north coast sub-region 3, specifically in the city of Lorena, Bairro 

Ponte Nova, at Avenida Tiradentes, number 78. The sample was with students with 

total blindness being excluded from the survey people with low vision. The 

methodology used is of qualitative experiential character with exploratory purpose 

and technical intervention, following the PERMATUS model, in the user - centered 

evaluation of tactile floors in internal and external environments of EM Cyrene Leite 

de Almeida. The steps are based on: Product Collection, Technical Detail 2 and 3D, 

sampling, profile through the social questionnaire, Sensory Process with the 

development of the fixed test platform and subjective evaluation of the same in the 

dimensions: cognitive and affective in the relationship between user and product. The 

data were collected through practical experience with the use of floor alert through 

the perception of hands and feet and application of questionnaire. The preliminary 

results obtained showed that the sensorial and affective perception has its influence 

on the use of the product. The data presented showed that the students and 

representatives of the Metropolitan region of the Paraíba Valley, north coast sub-

region 3, consider that the emotions obtained in the interaction with the products are 

very important qualities.Users, for the most part, preferred indoor PVC in the use with 

hands and external PVC in use with the feet. 

 

Keywords: Product Design, Sensory Perception, Industrial Materials, PERMATUS, 

Assistive Technology, Product Design and Social Technologies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Os diferentes tipos de pisos para comercialização no mercado cada vez 

mais se fazem necessário atender de forma adequada a real necessidade e o 

interesse do usuário. Esse destaca-se a forma, textura, resistência, colocação e 

adequação dos diferentes tipos de pisos em ambientes internos e externos. 

Portanto, esta pesquisa tem como principal objetivo aplicar a ferramenta 

PERMATUS (Percepção dos Materiais pelos Usuários), centrado no usuário na 

percepção dos pisos táteis, por meio dos diferentes tipos de materiais: PVC 

(Policloreto de Vinila), aço inoxidável, cerâmica e PP (Polipropileno). A pergunta 

de pesquisa é: "Até que ponto a ferramenta PERMATUS permite uma real 

percepção sensorial dos diferentes pisos táteis e sua usabilidade nos ambientes 

internos e externos no cotidiano?". 

A ferramenta PERMATUS possibilita estudar como os usuários percebem 

significados dos materiais presentes nos produtos de seu cotidiano (DIAS, 2009). 

O presente escrito utilizou, como norteador do embasamento teórico, a tese de 

doutorado de DIAS (2009) que discutiu sobre a percepção dos materiais 

utilizando-se da PERMATUS.  

A PERMATUS surgiu com o Prof. Dr. Desmet (2003), na Holanda, em que 

se discutiu a importância das diferentes formas de percepção dos objetos. O 

estudo teve continuidade com a Profa. Dra. Dias (2009), da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) com enfoque na percepção do significado dos 

materiais. Em seguida, foi ampliada a discussão com Celso Paraguay (2017) do 

Centro Universitário Teresa D’Ávila (UNIFATEA), que discutiu a diversidade e as 

miniaturas dos materiais.  

Os materiais e as emoções têm uma profunda relação e estão presentes 

na interação dos usuários por meio de uma análise sensorial. A interação dos 

usuários por meio da percepção sensorial com os materiais utilizados tem 

considerável relação na sensação tátil. 

Os estímulos externos e internos causam uma reação por meio da qual se 

produz uma percepção visual, tátil, gustativa, olfativa ou auditiva. Ressalta-se a 

importância, de se levar em consideração, que cada pessoa tem sua 

individualidade, logo as percepções ocorrem de formas diferentes, não existindo, 
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portanto, uma percepção padronizada. 

Os materiais utilizados para o desenvolvimento de um determinado 

produto são importantes para o design do mesmo, considerando aspectos não só 

funcionais, mas tecnológica, econômica, valores estéticos, propriedades 

sensoriais, significados culturais e simbólicos. 

Na busca por responder ao questionamento da pesquisa, utilizou-se 

métodos que pudessem identificar à percepção dos usuários em relação aos 

materiais, esses métodos têm como objetivo auxiliar na avaliação dos diferentes 

tipos de pisos e a capacidade de medição de características sensoriais. 

O presente trabalho será desenvolvido no Programa de Pós-Graduação - 

Stricto Sensu - Mestrado Profissional em Design Tecnologia e Inovação no 

Centro Universitário UNIFATEA na linha de pesquisa projeto de produtos e 

tecnologia sociais. 

 

1.1 Justificativa do Estudo 

 
A motivação desta pesquisa está relacionada ao tema PERMATUS 

(Percepção dos Materiais Centrada nos Usuários) que é uma ferramenta utilizada na 

percepção sensorial, por meio da qual as pessoas com deficiência visual possam de 

uma forma segura ter o domínio da acessibilidade nos ambientes internos e externos 

no que se refere aos diferentes tipos de pisos táteis, garantindo sua autonomia e 

impactando em seu cotidiano. 

A contribuição foi proporcionar a pessoa com deficiência visual (cega) 

perceber os diferentes materiais e diferentes pisos táteis, além de sensibilizar teve 

como caráter de informar aos profissionais de design quanto a importância da 

percepção sensorial e as emoções exercidas pelos materiais sobre os usuários. 

Além disso, busca alcançar uma contribuição às instituições privadas, e não, quanto 

às políticas públicas. 
 

1.2 Objetivo geral 

 
Analisar por meio da ferramenta PERMATUS (Percepção dos Materiais 

Centrada nos Usuários), os diversos tipos de pisos táteis utilizados em ambientes 

internos e externos da Escola Municipal Cyrene Leite de Almeida, por ser uma 
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escola de referência na alfabetização em braile de pessoas com cegueira total, por 

meio dos diferentes materiais com maior índice de comercialização: PVC (policloreto 

de vinila), Aços Inoxidáveis, Materiais Cerâmicos e PP (Polipropileno). 

 

1.3 Objetivos específicos 

 
a) Identificar nos usuários a percepção dos materiais por meio da interação    

com as mãos e os pés em diferentes pisos e materiais; 

b) Examinar o reflexo emocional obtido no contato sensorial com os pisos 

táteis em diferentes materiais; 

c) Aplicar o questionário estruturado e adaptado com a PERMATUS nos 

usuários. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Conceito de Design 

 

Design pode ser entendido como uma ação inovadora que tem como objetivo 

atender a necessidade do usuário, tendo como meta a sua satisfação. Produtos são 

inventados, produzidos, projetados, distribuídos e comprados para atender as 

necessidades dos usuários. É uma atividade crucial no processo de inovação de 

novas ideias geradas na criatividade com possibilidades técnicas, demandas e 

oportunidades do mercado é um processo de satisfação do usuário e lucratividade 

das empresas. (FENNER, 2000) 

De acordo com a exigência hoje utilizada pelo usuário, torna-se mais difícil 

oferecer produtos mais competitivos, por outro lado, as empresas têm que lidar com 

suas limitações de orçamento, prazo, tecnologia disponível, patentes e 

investimentos para atender o mercado (usuários), daí a importância de se ter 

processos capazes de permitir a criação de produtos de sucesso com o uso da 

interdisciplinaridade que somam conhecimentos inerentes a suas áreas. 

Portanto, o entendimento de design torna-se complexo, de acordo com as 

diversas definições apresentadas na literatura. Para vários autores, o design é uma 

ferramenta para geração de soluções em prol do benefício social. Contudo, esta 

definição pode ser aplicada a diferentes áreas, que podem, muitas vezes, estar 

distantes dos princípios empregados pelo design. O que difere o design de outras 

atividades cotidianas é o fato de ele não ser contínuo e limitado, pois tem restrições, 

como começo, meio e fim, mantendo‐o com solidez em sua atuação. 

 

A complexidade de definição do conceito de design é grande, pois ele 
corresponde ao processo, ao resultado do processo, às características 
formais, como estilo e dimensões, e ao significado dos produtos. (LANDIM, 
2010, p. 10) 

 
 

Design é um processo que desenvolve conhecimento e criatividade. Esta 

definição a princípio simples está fundamentada em uma grande estrutura de ideias 

e conceitos que servem como verdadeira raiz para a filosofia do design. Schneider 

(2010) define que não há uma precisão quanto a definição de design, devido a 

vários fatores, a saber: historicidade, aplicação e amplitude da área. 
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A favor do benefício social o design se apresenta como um instrumento na 

formação de soluções. Podemos aplicar esta definição a diferentes áreas, que 

podem, muitas vezes, estar distantes dos princípios empregados pelo design. 

O design é uma ação voltada à resolução de problemas, criação, ações que 

organizam sistematicamente e está em conjunto a uma atividade inclusiva, que 

igualmente deve ser respeitada na solução de problemas centrada no usuário. Um 

dos objetivos do design além do pensar e criar é também experimentar formas e 

texturas e durabilidade dos novos produtos, considerando a coerência do mesmo. O 

importante é descobrir um equilíbrio entre os produtos exigidos sobre os planos da 

tecnologia, da ergonomia, da geração e do mercado. 

 

O design representa o aperfeiçoamento, a evolução e a qualidade de uso 
do produto, do seu processo de produção, da sustentabilidade ambiental 
e social, de uma forma acessível de um produto socialmente inclusivo, na 
aplicabilidade de novos materiais e da qualidade estética. (BONSIEPE, 
1997, p.21). 
 
 

É a ação que define as necessidades, geração e evolução de projetos de 

produtos, visando sua adaptação às necessidades usuário e às possibilidades de 

produção da empresa. 

A associação internacional de design de produto, Internacional Councilof 

Societiesof Industrial Design – ICSID (2003) apresenta a seguinte definição de 

Design:  

  Em relação ao alvo: atividade criativa cujo objetivo é estabelecer 
qualidades multifacetadas de objetos, processos, serviços em todo ciclo 
de vida. Consequentemente é o fator central de humanização inovadora 
de tecnologias e o fator crucial de mudança cultural e econômica. 

 
 

Em relação à tarefa: busca descobrir e avaliar relacionamentos estruturais, 

organizacionais, funcionais, expressivos e econômicos, com a tarefa de: 

realçar a sustentabilidade global e a proteção ambiental (ética global); proporcionar 

benefícios e liberdade à comunidade humana, individual e coletivamente; usuários, 

produtores e protagonistas finais do mercado (ética social); dar suporte à 

diversidade cultural apesar da globalização (ética cultural); e fornecer produtos, 

serviços e sistemas, de forma expressiva (semiologia) e coerente (estética) com 

suas complexidades peculiares” (Martins, 2004, p. 15). 

O design é um método que apresenta quatro particularidades essenciais 
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segundo Mozota (2002), que, estabelecendo uma correlação aos 4P’sdo marketing, 

aponta os 4 C’s do design, sendo: Criatividade, Complexidade, Compromisso e 

Choice (escolha) que estão esclarecidos a seguir: 

a) Criatividade: pois o design pode criar qualquer coisa que não exista; 

b) Complexidade, pois implica em decisões sobre um grande número de 

variáveis; 

c) Compromisso, pois implica na busca do equilíbrio entre os objetivos e 

necessidades contraditórias (custo x desempenho, estético x facilidade de 

uso, material x durabilidade); 

d) Choice, pois implica na escolha entre muitas soluções possíveis a um 

problema, seja em nível de conceito ou menores detalhes de cor ou forma. 

 

2.2 PERMATUS (Percepção dos Materiais Centrado nos Usuários) 

 

A cada dia a ciência e a tecnologia estão avançando e por consequência 

surgem diversos novos materiais. Com isso, atualmente, “são ilimitadas as 

possibilidades de materiais e a combinação entre eles para a obtenção de diferentes 

propriedades e desempenhos” (ASHBY, 2012apud PARAGUAY, 2017, p.26). 

De acordo com Dias (2009, p. 78)o procedimento ocorre por meio de seis 

etapas, sendo que as quatro primeiras tratam das questões ligadas ao produto a ser 

estudado. Segundo a autora, é importante que as etapas aconteçam “na fase inicial 

da seleção dos materiais”. 

A ferramenta PERMATUS em seu procedimento é composta por seis etapas, 

sendo: primeira: conhecer o produto de maneira detalhada e os elementos que o 

compõem; segunda: analisar o processo de interação entre produto e usuário; 

terceira: estabelecer a sensação durante cada etapa do ciclo de interação do 

produto e usuário; quarta: reconhecer o perfil dos materiais, e definições de seus 

atributos; quinta: avaliação cognitiva e afetiva em relação ao produto; sexta: traçar 

objetivos em relação ao projeto, considerando os mais úteis. (DIAS, 2009) 

A primeira etapa, que trata sobre a definição dos elementos do produto, 

“permite conhecer o produto detalhadamente, relacionando os elementos que o 

compõem, as características mais importantes, bem como as funções principais, 

estéticas e ergonômicas”. Trata-se de uma forma “de decomposição do produto em 



 

17 
 

elementos perceptíveis ao usuário” (DIAS, 2009, p. 78).  

A segunda etapa, ciclo de interações, tem por objetivo conhecer e analisar o 

processo da inter-relação entre o produto e o usuário durante todo o ciclo de uso. 

Parte-se do princípio que cada produto em particular possui um ciclo de vida próprio. 

Na terceira etapa, a análise do processo sensorial tem o propósito de verificar 

as sensações que acontecem durante cada etapa do ciclo de interações produto-

usuário, enfatizando todas as implicações dessas interações em relação aos 

materiais presentes no produto (DIAS, 2009). Essa etapa foi adaptada e trabalhada 

com as cinco sensações usualmente aplicadas: visuais, táteis, auditivas, olfativas e 

gustativas, acrescidas das sensações hápticas, térmicas e funcionais (BONAPACE, 

2000). 

A quarta etapa, perfil do material, corresponde às definições iniciais dos 

atributos objetivos e subjetivos que são requisitados para atender às necessidades 

do projeto e da seleção dos materiais. “Cada material possui um conjunto particular 

de qualidades, uma espécie de perfil genético – o DNA do material –que se diferem, 

mesmo com características aparentemente semelhantes” (DIAS, 2009, p. 79).  

Para melhor entendimento, classificam-se os materiais da seguinte forma: 

“Família, Classe, Membro”. Esta classificação está baseada, em primeiro lugar, na 

natureza dos átomos do material e a ligação entre eles; em segundo lugar, em suas 

variações, e por último nos detalhes de sua composição. Cada membro tem sua 

cota de atributos objetivos e uma segunda cota de atributos subjetivos, que são os 

que interessam ao Método PERMATUS e descarte (DIAS, 2009, p. 92). 

O mais importante para essa etapa é a implicação do ciclo de interações na 

avaliação afetiva dos usuários, na medida em que as emoções se alteram ao longo 

do uso (JORDAN, 2002; MEYER & DAMAZIO, 2005).  

O método proposto se adapta a diferentes tipos de projetos e se aplica em 

diferentes fases do desenvolvimento de produtos. Fica claro que a modalidade de 

aplicação mais usual do modelo é no desenvolvimento de um novo produto (DIAS, 

2009). 

A quinta etapa, avaliação subjetiva dos materiais, consiste da realização da 

pesquisa com os usuários nas dimensões, segundo Dias (2009, p. 81):  

 

(a) cognitiva (os usuários avaliam os materiais na interação com o produto, 
em seu contexto de uso); (b) afetiva (os usuários avaliam as emoções e 
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prazeres provocados pelo material/produto em sua interação); e (c) 
conativa (os usuários avaliam o quanto o conjunto dos atributos do 
material influencia suas decisões e preferências)  

 
 

A sexta etapa do método PERMATUS tem como objetivo traçar  diretrizes 

para o projeto, relacionadas com as informações subjetivas e objetivas obtidas na 

avaliação com os usuários. Das informações e conhecimentos obtidos nas 

avaliações são analisados e selecionados os mais úteis. Em alguns casos, é 

necessário transformar algumas informações e medidas subjetivas em fonte de 

informações objetivas (DIAS, 2009, p. 82) 

Os materiais permeiam o processo de desenvolvimento do produto, ou seja, 

as etapas da seleção dos materiais muitas vezes correm paralelas às etapas do 

desenvolvimento do produto. Assim como o projeto evolui de uma simples idéia do 

produto ao lançamentodo produto no mercado, a escolha dos materiais parte de 

uma ampla gama de possíveis materiais, que vai se estreitando e culmina na 

indicação de um ou dois perfis de materiais mais adequados para o produto (DIAS, 

2009) 

Esse impacto diante de diversos produtos, acabamentos e texturas têm 

grande influência em suas decisões. Diante disso, o uso da ferramenta PERMATUS 

tem relevante importância quanto à análise das questões sensoriais e emocionais, 

traduzindo-as em dados objetivos. 

A fase I, composta pelas quatro primeiras etapas, trata das questões 

relacionadas ao produto a ser estudado: (1) os elementos do produto, (2) as 

interações possíveis entre o produto-usuário, (3) as modalidades sensoriais 

envolvidas no estímulo e (4) o perfil dos materiais que serão selecionados. Essa 

fase pode ser considerada como a preparação das informações necessárias para as 

etapas subsequentes da avaliação e especificação. Portanto, é importante que seja 

realizada na fase inicial da seleção dos materiais. Para iniciar a aplicação do 

PERMATUS, recomenda-se que a equipe faça um checklist básico das delimitações 

do produto. 
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Figura 01 – Desenvolvimento do fluxograma das etapas e fases das interações da PERMATUS. 

Fonte: (DIAS, 2009) 

 

A primeira fase (Figura 02) serve para conhecer detalhadamente o produto, 

relacionando os elementos que o compõe, suas características mais importantes, 

bem como as funções principais.  

 

Figura 02 – Primeira Fase - Etapa de identificação dos elementos do produto 

Fonte: (DIAS, 2009) 

 

A segunda fase(Figura 03) tem por objetivo conhecer e analisar o processo 

da inter-relação entre o produto e o usuário durante todo o ciclo de uso. Trata-se de 

uma adaptação da ferramenta Materials in Products Selection (MiPS) desenvolvida 

por Kesteren et al (2007). 

 

Figura 03 – Segunda Fase - Etapa de ciclo de interações 

Fonte: (DIAS, 2009) 

 

A terceira fase(Figura 04) tem o propósito de verificar as sensações que 

acontecem durante cada etapa do ciclo de interações produto-usuário. Trata-se de 

uma adaptação do Método de Avaliação da Qualidade Sensorial (Sensorial Quality 
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Assessment Method - SEQUAM) desenvolvido pela Fiat e descrito por 

Bonapace(2000). 

 

Figura 04 – Terceira Fase - Etapa de processo sensorial 

 

Fonte: (DIAS, 2009) 

 

A quarta fase da primeira parte (Figura 05) trata de estabelecer o perfil geral 

do material a ser pesquisado, quanto suas características físicas, químicas e 

mecânicas.  Cada material possui um conjunto particular de qualidades, uma 

espécie de perfil genético – o DNA do material – que se diferem, mesmo com 

características aparentemente semelhantes. 

 

Figura 05 – Quarta Fase - Etapa de definição do perfil do material 

Fonte: (DIAS, 2009) 

 

A quinta fase (Figura 06) trata das avaliações segundo a dimensão cognitiva 

– avaliação subjetiva do usuário sobre as características dos materiais-produtos; a 

dimensão afetiva – que tem relações com as emoções e prazeres provocados pelo 

material-produto; e dimensão conativa – que tem relação com a tomada de decisões 

e as atitudes que o usuário assume influenciado pelo material e/ou produto. 

 

Figura 06 – Quinta Fase - Etapa de avaliação subjetiva dos materiais 

Fonte: (DIAS, 2009) 

 

A última fase do Modelo PERMATUS (Figura 07) tem como objetivo traçar 
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diretrizes para o projeto, relacionadas com as informações subjetivas e objetivas 

obtidas na avaliação com os usuários. As informações e conhecimentos obtidos nas 

avaliações da fase 5 são analisados e selecionados os mais úteis para o projeto em 

questão. Em alguns casos, é necessário transformar algumas informações e 

medidas subjetivas em fonte de informações objetivas. 

 

Figura 07 – Sexta Fase - Etapa de elaboração das diretrizes para projeto 

Fonte: (DIAS, 2009) 

 

Por exemplo, as opiniões dos usuários de que um determinado material deve 

ser “macio, leve e aveludado” são ainda informações imprecisas para decisões 

acerca da seleção do material, mas podem tornar-se informações objetivas com o 

apoio dos especificadores e designers à medida que se encontre um denominador 

comum entre as variações de usuário a usuário. (DIAS, 2009). 

A percepção do produto dos materiais se diferencia de usuário a um usuário, 

ora materiais, texturas, superfícies, formas, geometrias, etc.  

 

2.3 Tecnologia Assistiva -TA 

 

Segundo o art. 74 da Lei Brasileira de Inclusão (Lei n° 13.146/15) “é garantido 

à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, 

processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua 

autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida” (BRASIL, 2015). 

 

Figura 08 – Pessoa com Deficiência Visual utilizando computador na interação com sua professora 

 

Fonte: PSafe (2019). 



 

22 
 

E em seu art. 75 da Lei n° 13.146/15 (BRASIL, 2015) o poder público 

desenvolverá plano específico de medidas, sendo renovado a cada 4 (quatro) anos, 

com a finalidade de: 

I - Facilitar o acesso a crédito especializado, inclusive com oferta de linhas 

de crédito subsidiadas, específicas para aquisição de tecnologia assistiva; 

II - Agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de 

tecnologia assistiva, especialmente as questões atinentes a procedimentos 

alfandegários e sanitários; 

III - Criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional de 

tecnologia assistiva, inclusive por meio de concessão de linhas de crédito subsidiado 

e de parcerias com institutos de pesquisa oficiais; 

IV - Eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de importação de 

tecnologia assistiva; 

V - Facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de 

tecnologia assistiva no rol de produtos distribuídos no âmbito do SUS e por outros 

órgãos governamentais. 

Parágrafo único - Para fazer cumprir o disposto neste artigo, os 

procedimentos constantes no plano específico de medidas deverão ser avaliados, 

pelo menos, a cada 2 (dois) anos. 

Como dispositivos assistivos se enquadram os produtos, dispositivos, 

equipamentos, instrumentos ou softwares, adquiridos comercialmente, modificados 

ou personalizados, com o intuito de melhorar as capacidades funcionais de um 

indivíduo com deficiência (BERSCH, 2006). Assim, tanto a TA como os seus 

dispositivos assistivos, desempenham um papel fundamental na integração social da 

PcD, permitindo que essas pessoas vivam de forma saudável, produtiva, 

independente e digna (FEDERICI; SCHERER, 2012). A não consideração das 

necessidades dos usuários e de seus familiares no processo de concepção de 

dispositivos assistivos é um dos fatores associados ao mau uso e consequente 

abandono pelos usuários (GRAY; COOK, 2013; DA COSTA et al., 2015). 

Segundo Cook e Gray (2016), o abandono das TAs está relacionado 

principalmente: ao alto custo, ao baixo desempenho do dispositivo e a mudança das 

necessidades ou das prioridades de consumo do usuário. 
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Basicamente, a ideia do antigo modelo – de integração - consistia 
em  adaptar o sujeito ao meio. Já com o ideal da inclusão, busca-se 
uma adaptação em ―mão-dupla‖, que parte não somente dos 
sujeitos a serem incluídos, mas também dos diferentes espaços que 
o receberão. (PASCUARELLI, p. 2,2010). 

 
Com a evolução da tecnologia percebemos o quanto as coisas podem se 

tornar mais acessíveis, porém “Para as pessoas sem deficiência a tecnologia torna 

as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas 

possíveis”. (RADABAUGH, 1993, p. 24). 

A tecnologia assistiva é um auxilio que amplia uma habilidade funcional 

deficitária ou permitirá a realização da função desejada e que se encontra impedida 

por circunstância de deficiência ou pelo envelhecimento. (Figura 09) 

Então podemos mencionar que tecnologia assistiva é a condição principal de 

tornar a vida de pessoas com deficiências mais independentes, mais incluídas, 

ampliando as possibilidades de uma qualidade melhor em suas vidas, quer seja no 

campo pessoal, profissional e social. 

 
Figura 09 – Pessoa com Deficiência Visual utilizando óculos que possibilita leitura de jornal e 

obtenção de conteúdos 

 

Fonte: Rádio Imprensa (2019) 

 

A portaria nº142 da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência 

da República (Decreto nº 5.296\2004, de 16 de novembro de 2006), instituiu o 

Comitê de Ajudas Técnicas – CAT, que em sua composição contava com um grupo 

especialista de brasileiros e representantes de órgãos governamentais, que tinha 

como objetivo apresentar propostas referentes a área de tecnologia assistiva, dentre 

elas podemos citar: realizar levantamento dos recursos humanos que atualmente 

trabalham com o tema; detectar os centros regionais de referência, objetivando a 

formação de rede nacional integrada; estimular nas esferas federal, estadual, 
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municipal, a criação de centros de referência; propor a criação de cursos na área de 

tecnologia assistiva, bem como o desenvolvimento de outras ações com o objetivo 

de formar recursos humanos qualificados e propor a elaboração de estudos e 

pesquisas, relacionados com o tema da tecnologia assistiva. (BRASIL – 

SDHPR,2007). 

De acordo com o Secretariado de integração e reabilitação de Portugal 

(SNRIPD) “Entende-se por ajudas técnicas qualquer produto, instrumento,estratégia, 

serviço e prática utilizada por pessoas com deficiência e pessoas idosas, 

especialmente, produzido ou geralmente disponível para prevenir, compensar, aliviar 

ou neutralizar uma deficiência, incapacidade ou desvantagem e melhorar a 

autonomia e a qualidade de vida dos indivíduos” (PORTUGAL, 2007, p. 51). 

Para uma comissão de países da união europeia, de acordo com o 

documento EmpoweringUsersThroughAssistive Technology" – EUSTAT, a 

tecnologia assistiva em várias ações em benefício das pessoas com deficiência 

afirma: “em primeiro lugar, o termo tecnologia não indica apenas objetos 

físicos,como dispositivos ou equipamento, mas antes se refere mais genericamente 

a produtos, contextos organizacionais ou modos de agir, que encerram uma série de 

princípios e componentes técnicos”. (EUROPEAN COMMISSION - DGXIII, 1998). 

Porém, na legislação dos Estados Unidos, a tecnologia assistiva: 

 

Recursos são todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, 
produto ou sistema fabricado em série ou sob medida utilizada para 
aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais das 
pessoas com deficiência. Serviços são definidos como aqueles que 
auxiliam diretamente uma pessoa com deficiência a selecionar, 
comprar ou usar os recursos acima definidos (SARTORETTO; 
BERSCH,2019,n.p.). 

 

As tecnologias assistivas são estratégias que favorecem a inclusão social da 

pessoa com deficiência, que engloba seu cotidiano e o uso de recursos tecnológicos 

avançados, sendo assim: temos as tarefas rotineiras que utilizam matérias e 

produtos que dão autonomia (AVDS). Exemplos: os talheres modificados, suportes 

para utensílios domésticos, roupas desenhadas para facilitar o vestir e despir, 

abotoadores, velcro, recursos para transferência, barras de apoio, etc.  

Também se inclui equipamentos que favoreçam a independência da pessoa 

com deficiência visual. Estão incluídos nesta categoria os equipamentos que 

promovem a independência das pessoas com deficiência visual na realização de 
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tarefas como: consultar o relógio, usar calculadora, verificar a temperatura do corpo, 

identificar se as luzes estão acesas ou apagadas, cozinhar, identificar cores e peças 

do vestuário, verificar pressão arterial, identificar chamadas telefônicas, escrever etc. 

A partir da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República (Decreto nº 5.296\2004, de 16 de novembro de 2006), instituiu o Comitê 

de Ajudas Técnicas – CAT em 14 de dezembro de 2007, destas referencias, 

aprovou o conceito brasileiro de Tecnologia Assistiva: 

 

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, 
estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 
funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas 
com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social 
(BRASIL – SDHPR, 2007). 

 

Figura 10 – Produto adaptado que proporciona acessibilidade e resultado 

Fonte: Expansão lab (2019) 

 
Outro recurso acessível que pode ser elucidado é o CAA (Comunicação 

Aumentativa e Alternativa) que visa atender pessoas sem fala e escrita funcional; 

conjunto de hardware e software especializado torna o computador mais acessível a 

pessoas com privações sensoriais (visuais e auditivas) intelectuais e motoras. Em 

outras palavras recursos são utilizados com intuito de atender as necessidades dos 

usuários que apresentam alguma limitação. Exemplos: leitor de tela, teclado Braille 

(figura 11), software dispositivos apontadores que valorizam movimento de cabeça, 

mouses especiais e acionadores diversos; outro recurso importante às várias 

necessidades do usuário é o controle remoto que facilita o acesso aos aparelhos 

eletrônicos dando a estas pessoas mais autonomia. 
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Figura 11 – Acesso a informação das letras do teclado através da tecnologia assistiva – Teclado 

em Braille 

Fonte: Jornal Atual (2019) 

 
Os projetos arquitetônicos que possuem acessibilidade edificação e 

urbanismo que asseguram o acesso são medidas de funcionalidade e mobilidade a 

todas as pessoas, independentemente de sua condição física e sensorial. Pode-se 

citar: reforma ou construção de residência ou modificação em ambiente de trabalho. 

Órteses e próteses também são utilizadas como tecnologia assistiva que 

auxiliam na mobilidade; outros itens que também amparam e garantem uma melhor 

mobilidade são cadeiras de rodas motorizadas, lupas, pisos táteis, aparelho para 

surdez, bengalas, muletas e automóveis adaptados para pessoas com deficiência 

física. (Figuras 12 e 13)  

 

Figura 12: Tecnologia assistiva: órteses e próteses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) 
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Figura 13 – Deslocamento do DV sobre pisos táteis – alerta e direcional 

 

Fonte: Tudo sobre Floripa (2019) 

 

Na tecnologia assistiva é importante considerar a participação de vários 

profissionais de áreas diferentes através das quais as inovações possam atender a 

necessidade do usuário, considerando vários aspectos, tais como: físicos, 

psicológicos e emocionais. 

Barreiras atitudinais: diante do exposto, a tecnologia assistiva realmente terá 

sua funcionalidade ou o seu valor se agregarmos a ela ações que permitam através 

de iniciativa atitudinal por meio da qual a mudança se faz não somente com o uso da 

tecnologia, mas com as pessoas envolvidas com a mudança de comportamento, 

acessibilidade e inclusão. (Figura 14) 

 
Figura 14 – Superação de barreiras atitudinais 

 

 
 

Fonte: Instituto Nacional de Ensino (2019) 
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2.4 Design e Emoções 

 
“Design e Emoção” é uma relação entre usuário e artefatos de design 

desenvolvido no mercado brasileiro nas décadas de 1990 a 2010, visa analisar os 

aspectos emocionais e a reação aos estímulos sensoriais; para tanto se 

desenvolveu um estudo exploratório sobre o cenário de design do usuário e da 

emoção identificando os significados e a relação estabelecida entre eles. É possível 

analisar a relação existente no desenvolvimento de artefatos de design, e os 

impactos emocionais despertados nos usuários através de sua relação com estes 

objetos, mesmo nas dificuldades de estabelecer o grau de envolvimento. 

 

O poder emocional dos produtos nunca foi duvidado. Emoções 
desempenham um papel importante em marketing e publicidade. 
Designers qualificados entendem o poderoso apelo de emoções e 
usaram suas intuições e habilidades artísticas para explorar este 
apelo (DESMET, 2011, p.1). 

 

Os usuários quando instados a expressar suas reações emocionais 
durante as pesquisas frequentemente são reticentes e desconfiados, 
esclarecem que atribuir valores a emoções é uma tarefa difícil, 
apesar de se tratar de emoções voláteis e de fraca intensidade que é 
o caso das emoções sentidas na interação com um produto 
(DESMET, 2001, p. 98 apud. Celso Paraguay, 2017, p.20).  
 

De acordo com os dicionários em português, existem várias definições para 

emoções: 

[...] das quais algumas estão associadas a produtos e outras 
associadas a percepção, sensação, captação e tratamento inicial do 
estímulo nível fisiológico, cognição, significado, memória, afeto, 
experiências, anteriores, conhecimento, identificação do objeto, 
emoção, significado, valores e sentimento (IIDA,2007, p. 70). 

 

 

Entre as décadas de 60 e 70 apresentadas Löbach (2001) classifica as 

funções de um produto como sendo prática, estética e simbólica que na área de 

design emocional tem outra classificação exposta por Norman (2008), que envolve 

três aspectos do design, são eles: visceral, comportamental e reflexivo, que fazem 

parte de qualquer produto que estão inter-relacionados. Estes componentes se 

querem relaciona com as emoções, cognição e reação. 

Usar emoções é complicado. Como Desmet aponta, "existe 
nenhuma relação de um-para-um entre o design de um produto e a 
emoção que provoca”. Uma emoção não é provocada por um 
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produto como tal, mas pelo significado apreciado deste produto 
para nossas preocupações (DESMET, 2011, p.2). 

 

Para Damásio (2006) a cognição e a relação ajudam na interpretação e 

compreende o mundo ao passo que a emoção nos ajuda nas decisões mais rápidas. 

A escolha de um produto não está somente sob seu uso, mas também na sua 

estética, logo, a escolha de um produto tem um caráter psicológico. A escolha de um 

produto tem uma influência emocional que nos remete a um estado de espírito 

quanto as nossas escolhas, pois algo que nos agrada-nos dá uma sensação de 

bem-estar. Diante disso o design deve considerar aspectos psicológicos e 

emocionais dos usuários e não só a função prática do produto. 

Os objetos representam muito mais que sua materialidade, pois sua 

existência tem uma relação significativa com o usuário. O profissional de  design 

deve equilibrar os dois fatores, pois para Norman (2008), quem comanda nossas 

escolas são as emoções, pois é o nosso sistema afetivo que julga o  que é bom ou 

não, seguro ou oferece risco ao usuário. 

Nos últimos anos, as comunidades de design têm percebido a importância do 

papel do design nas considerações nas emoções dos usuários na relação com os 

novos produtos. Este interesse provocou várias iniciativas como conferências, 

oficinas e publicações de design e emoções. De acordo com Dylan Evans o 

interesse pelas emoções passou a ter uma maior atenção na década de 1990. 

Segundo vários pesquisadores Donagh, Hekkert, Van Erp, e Gyi, (2004, p. 32) 

“não podemos mais ignorar o importante papel que as emoções exercem na 

geração, desenvolvimento, produção, compra e uso final de produtos que nos 

cercam”. 

 

A face do design do produto está mudando, mostram uma mudança 
para uso e usuário. O foco da atenção está mudando de uma 
tecnologia visão centrado no produto para uma visão que é mais bem 
descrita como centrada no usuário.(HEKKERT, KEYSON, 
OVERBEEK, STAPPERS, 2001, p. 48). 
 

Desde o seu início o design funcionou como um apoio do mercado tornando 

os produtos mais desejáveis. O design em particular o industrial, sempre se 

preocupou com as respostas emocionais, com objetivo de agradar os usuários. 

Numerosos exemplos mostram que as escolhas por parte dos compradores sempre 

tiveram componentes emocionais, não se prendendo as questões técnica. 
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Em toda sociedade existe um padrão de comportamento que procura 

adequar-se ao indivíduo. Para Rosenwein (2002), as experiências e as emoções 

diferem-se de uma sociedade para outra, e cada uma destas resolve seu regime 

emocional, embora a capacidade mental de se ter a emoção seja universal. 

Kotchemidova (2005) afirma que a sociedade capitalista tem uma 

preocupação em se “divertir-se” buscando a satisfação do prazer, menciona que na 

idade moderna a alegria teve uma maior valorização tornando a emoção mais 

favorecida na experiência e exibição. Como tal, foi buscado individualmente e 

socialmente encorajado até que se tornou a norma emocional padrão da América no 

século 20, se espalhando para mundo capitalista de forma que hoje se constitui 

como principal regime emocional das sociedades de consumo. Para a autora, em 

um quadro capitalista, as emoções positivas servem a produção do consumo, e 

sendo estimulante do trabalho e ativador do consumo. 

Green (2002) em sua fala diz: Que o design diz que nas duas últimas 

décadas apresenta um caminho voltado para o emocional, em outras palavras a 

ênfase no design e emoção tem sido consequência do individualismo e consumismo 

em período demarca. 

Atualmente o desenvolvimento com o desenvolvimento de técnicas e 

metodologia de pesquisa percebe-se uma preocupação maior com relação a análise 

de desejo do usuário. “Os designers devem criar produtos que não sejam apenas 

úteis, mas também agradáveis. Este fator encoraja os designers a invocar prazer 

sensorial e estético” (SCHIFFERSTEIN, MUGGE E HEKKERT, 2004, p. 22). Pois, a 

emoção é um dos valores que a ideologia do consumo facilmente utiliza. 

Em muitos projetos tem sido utilizado eletro encefalograma, que faz o registro 

das correntes elétricas ao nível do encéfalo, que faz a avaliação emocional das 

pessoas diante dos estímulos que são expostos. É também possível obter 

informação no reconhecimento das emoções a partir dos discursos verbais (Jaeger 

et al, 2013). Por meio da criação de estímulos é possível avaliar as respostas 

emocionais. 

Para Manu (1995) os objetos são buscados com a intenção de suprir as 

necessidades do campo emocional do indivíduo, que o resinifica de acordo com sua 

necessidade. Estes não reagem pela aparência do objeto, mas pelo que ele passa a 

significar. 



 

31 
 

Desta maneira, podemos citar que as pessoas criam uma relação afetiva com 

tudo a seu redor e isto é uma das premissas dos estudos que relacionam design e 

emoção. De forma mais aprofundada, Lucy Niemeyer vai além e afirma: 

 

Todas as interações humanas envolvem emoções, incluindo as 
interações como mundo material. Essa interação é um dos modos pelos 
quais a individualidade se constrói e se exerce, dentro de um espectro de 
escolhas que os indivíduos ou grupos têm acesso em determinado 
momento histórico de uma sociedade. (NIEMEYER, 2006, p.103). 

 

2.5 Seleção de Materiais e Texturas 

 

Desde os primórdios das civilizações, os seres humanos tiveram acesso a um 

número restrito de materiais como: pedra, madeira, argila e pele, porém “os 

materiais estão provavelmente mais enraizados em nossa cultura do que a maioria 

de nós se dá conta” (CALLISTER,2013, p.3). (Figura 15)  

Segundo Callister, muitas vezes, um problema de materiais consiste na 

seleção do material correto dentre muitos milhares de materiais disponíveis. Existem 

vários critérios nos quais a decisão final está normalmente baseada. Em primeiro 

lugar, as condições de serviço devem ser caracterizadas, uma vez que estas irão 

ditar a propriedades exigidas do material. Somente em raras ocasiões é que um 

material possui a combinação máxima ou ideal de propriedades. (Figura 16, 17 e 18) 

Desta forma, pode ser necessário abrir mão de uma característica por outra. 

O exemplo clássico envolve a resistência e a ductilidade; normalmente, um material 

que possui uma alta resistência terá apenas uma ductilidade limitada. 

O Aço Inoxidável possui as características de ser não corrosível, ter excelente 

tenacidade, permite alto polimento, resistência a altas temperaturas, peso elevado, 

reciclável, porém com custo elevado e difícil de trabalhar a frio devido à sua dureza. 

(LEFTERI, 2017) 

A Cerâmica possui processamento versátil, facilidade de ser moldada, baixo 

custo, mais suscetível a lascar, não tão densa quanto a louça. (LEFTERI, 2017) 

O PVC (Cloreto de Polivinila) tem processamento versátil, baixo custo, aceita 

diversas cores com facilidade, combina-se bem com outros materiais, boa 

resistência química e elétrica, muitas formas e gradações, pouco resistente ao UV 

na forma natural, tem problemas ambientas, mas é reciclável. (LEFTERI, 2017) 
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O Polipropileno tem processamento versátil, resistência a altas temperaturas, 

duro, baixo custo, combina-se bem com outros materiais, excelente capacidade de 

flexão, compatível com alimentos, boa resistência química, aceita aditivos e reforços 

e é reciclável. (LEFTERI, 2017)  

 

Figura 15 – Agrupamento de diferentes ferramentas primitivas 

Fonte: NAT NATURE (2019) 

 

Figura 16 – Transformação e inovação da matéria-prima 

 

Fonte: PNG TREE (2019) 

 

Figura 17 – Criação e acabamento manual do produto em argila 

 

Fonte: ESTÚDIO C - GSHOW (2019) 
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Figura 18 – Diferentes texturas que proporcionam sensações distintas 

 

Fonte: MUNDO PERCUSSIVO (2019) 

 

Atualmente a escolha dos materiais, sua fabricação e a oportunidade de 

inovação, permite um avanço tanto nas áreas de engenharia quanto na área de 

design, isso desde que ambas entendam a necessidade de fazer a integração vendo 

isso como um benefício (KINDLEIN, 2006). Antes de um objeto ser atrativo ele é 

percebido como interessante, despertando o desejo no usuário capaz de manter sua 

atenção, tornando-se familiar, portanto algo atrativo (BAXTER, 2000). 

A necessidade do toque vem precocemente quando as crianças querem tocar 

em tudo que podem em uma possibilidade de ver (sentir) além da forma visual 

(MONT’ALVÃO; DAMÁZIO, 2008, p.91 apud PARAGUAY, 2017). (Figura 19) 

 
Figura 19 – A percepção tátil como forma de identificação do produto 

Fonte: EDUCA.ME (2019) 

 

De acordo com Mont’alvão e Damázio (2008) a percepção tátil considera três 

aspectos: a rugosidade, dureza e a condutividade térmica; através das quais se 

percebe a característica de um material ao tocá-lo. “Hoje com todo o auxílio da 

tecnologia pode-se prever com uma margem considerável de acerto como ficara a 

superfície considerando os fatores que podem interferir no resultado” (FREITAS, 
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2011, p.50) 

“A textura fornece um aumento no nível de percepção facilitando a 

concentração e a compreensão dos aspectos físicos do material” (KINDLEIN, 2006, 

p.9) apud (PARAGUAY, 2017, p. 21). 

 
Além de melhorar a resistência física e o acabamento do produto as 
texturas proporcionam um crescimento considerável em relação a 
qualidade, e os produtos com características inovadoras possuem 
maior potencial competitivo, o que os tornam diferenciados 
(FREITAS, 2011, p.50 apud PARAGUAY, 2017, p. 21). 

 

Para Mont’alvão e Damázio (2008, p.93) apud Paraguay (2017, p. 21) “o uso 

das texturas pode ser estendido a produtos distintos, permitindo a junção das peças 

e cobrindo as imperfeições do processo industrial”. 

“Na seleção de materiais são envolvidos vários conhecimentos técnicos, 

portanto uma única atividade profissional não deve definir esta seleção” (KINDLEIN, 

2006, p.67). São utilizados vários critérios que individualmente levam a uma escolha 

bastante simples, porém, na prática, podem chegar a situações conflitantes 

(FREITAS, 2011, p.22). 

Para Callister (2013) existem três critérios importantes nas escolhas de um 

material: 1) condições de serviço para as quais o material será submetido; 2) 

qualquer deterioração das propriedades dos materiais durante a operação; 3) 

aspectos econômicos ou custo de fabricação. 

Para Freitas (2011) a percepção tátil é capaz de formar mapas sensoriais, 

que por sua vez geram qualitativos denominados descritores. Cada material possui a 

sua característica orgânica segundo sua composição física e química influenciando 

diretamente nas qualidades táteis que poderão ser exploradas em suas superfícies. 

As variáveis, mais relevantes relacionadas à percepção do tato em objetos 

industriais são: temperatura, dureza e a textura do material. Outras consideráveis 

são: material (peso), ergonomia e utilidade (FREITAS, 2011). 

Para Freitas (2011, p.50)“a textura por mais sutil que se possa aparecer 

possui rugosidade, isso é conjunto de irregularidades saliências e reentrâncias que 

existe em todas as superfícies”. Saber usar uma dada textura envolve compreender 

as possibilidades de percepção, assim como fazer a escolha de um material 

apropriando (MONT’ALVÃO E DAMÁZIO, 2008, p.96) apud (PARAGUAY, 2017, p. 

23). 
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É importante conhecer a variedade dos diferentes produtos; metalúrgicos, 

cerâmicos, e poliméricos disponíveis no mercado. Ao utilizar um determinado 

material é necessário uma forte relação e entendimento para melhor “desfrutar de 

sua usabilidade, bem como usar a técnica correta e o melhor processo para que 

este material tenha também a melhor produtividade e o melhor aproveitamento 

possível” (FERRANTE, 2013, p.79).  

 
Os materiais dividem-se em grupos, são eles: cerâmicos, metálicos, 
naturais, polímeros e compósitos, tendo cada grupo sua 
característica intrínseca que por sua vez estão ligadas na 
performance dos produtos, quanto a mecânica, dureza, resistência 
térmica e ao impacto (FREITAS, 2011). 

 
Neste sentido é importante ter o conhecimento e informações referentes a 

determinados materiais, tais como: cerâmico, inox e PPs.“O desenvolvimento de 

muitas tecnologias torna nossas vidas mais confortáveis estando intimamente 

ligadas aos materiais adequados”(CALLISTER, 2011, p.3). 

 

Figura 20 – Panela de Ferro fundido utilizada para cozimentos oriunda do minério de ferro 

Fonte: POLLO FUNDIDOS (2019) 

 

Os aços diferenciam entre si pela forma, tamanho e uniformidade dos grãos 

que o compõem podendo ser alteradas de acordo com a função de seu interesse e 

de sua aplicação final, de uma maneira geral os aços resistem a: a tração, 

compressão a flexão podendo ser laminado, forjado, estampado e suas 

propriedades podem ainda ser modificadas por tratamentos térmicos ou químicos. O 

tratamento térmico é muito utilizado em aço de alto teor de carbono ou com 

elemento de liga tendo como objetivo aumentar ou diminuir a dureza, aumentar a 

resistência mecânica e melhorar a resistência a corrosão e calor. (Figura 20) 

O aço é uma liga de vários elementos químicos metálicos, sendo os principais 
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o Ferro e o Carbono e o aço inox é um tipo de aço contendo pelo menos 12% de 

cromo, com composição química balanceada para ter uma melhor resistência 

à corrosão. Ainda segundo dados as Principais Atributos do Aço Inox (ABINOX, 

2019): 

 

a) Alta Resistência à corrosão; 

b) Resistência mecânica adequada; 

c) Facilidade de limpeza/Baixa rugosidade superficial; 

d) Aparência higiênica; 

e) Material inerte; 

f) Facilidade de conformação; 

g) Facilidade de união; 

h) Resistência a altas temperaturas; 

i) Resistência a temperaturas criogênicas (abaixo de 0 °C); 

j) Resistência às variações bruscas de temperatura; 

k) Acabamentos superficiais e formas variadas; 

l) Forte apelo visual (modernidade, leveza e prestígio); 

m) Relação custo/Benefício favorável; 

n) Baixo custo de manutenção; 

o) Material reciclável. 

 

Existem aços especiais capazes de resistir a corrosão atmosférica 

principalmente quando se usa a estrutura de aço aparente. Os aços inoxidáveis têm 

crescido de forma destacada, sua aparência, o prestígio e a qualidade estética são 

características combinadas com as conhecidas considerações funcionais 

proporcionando pelo material auto resistência, corrosão, durabilidade e impacto 

(Figura 21). Os aços inoxidáveis são ligas de ferro como a característica que possui 

o teor CR CROMO acima de 12 por cento. Devido a sua capacidade de resistência a 

corrosão é de grande interesse de aplicação em determinados ambientes. 

Comparados a outras matérias como: mármore, granito e cerâmica 

apresentam algumas vantagens, entre elas a redução de peso o revestimento sobre 

a estrutura, rapidez de instalação e facilidade de manutenção. Assim são utilizados 

em bancos de jardim, abrigos de ônibus, corrimãos e escada, fazendo parte de 

muitas cidades Brasileiras. 

https://www.abinox.org.br/site/biblioteca-tecnica.php?cat=artigos-tecnicos&q=Composi%C3%A7%C3%B5es+qu%C3%ADmicas+e+aplica%C3%A7%C3%B5es+dos+a%C3%A7os+inoxid%C3%A1veis
https://www.abinox.org.br/site/biblioteca-tecnica.php?cat=artigos-tecnicos&q=Tipos+de+corros%C3%A3o
https://www.abinox.org.br/site/biblioteca-tecnica.php?cat=artigos-tecnicos&q=Compara%C3%A7%C3%A3o+dos+a%C3%A7os+304+ou+316+e+304L+ou+316L+-+composi%C3%A7%C3%A3o+qu%C3%ADmica+e+o+efeito+na+resist%C3%AAncia+%C3%A0+corros%C3%A3o
https://www.abinox.org.br/site/biblioteca-tecnica.php?cat=artigos-tecnicos&q=Sele%C3%A7%C3%A3o+de+a%C3%A7os+inoxid%C3%A1veis+para+aplica%C3%A7%C3%B5es+criog%C3%AAnicas
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A indústria da cerâmica é uma das mais antigas do mundo, em vista da 

facilidade de fabricação e abundância de matéria-prima – a argila. (Figura 21) Porém 

com o passar do tempo verificou que podia dispensar o vime, e fez os potes 

somente de argila e observou que o calor endurecia esse barro, surgindo então à 

cerâmica propriamente dita, dando origem ao método usado até hoje para a 

fabricação das placas cerâmicas, o cozimento. 

 
Figura 21 – Produtos em argila utilizados em afazeres domésticos 

Fonte: DEPOSIT PHOTOS (2019) 

 

Quanto à cerâmica, é o material dos mais utilizado na construção civil com 

diversas aplicações: durabilidade, resistência e prático.  Em sua escolha é 

importante observar a sua resistência à abrasão, produtos químicos e impactos, 

além dos níveis de absorção de água e textura. Existe uma indicação para cada 

determinado ambiente seja interno ou externo e as condições climáticas. 

Desde a antiguidade este material vem sendo utilizado para revestir pisos e 

paredes, sua popularidade veio em meados do século XX, quando sua produção se 

tornou em larga escala. A cerâmica pode ser feita em argila pura de massa vermelha 

ou de uma mistura com cerca de nove minerais de tonalidade clara ou branca. 

Atualmente existe uma variedade de produtos cerâmicos para atender aos mais 

variados tipos de ambientes. 

Mas que uma decoração de ambientes a cerâmica por meio de uso da 

tecnologia passou a ser indispensável na construção civil, passou a ser utilizada na 

proteção de estruturas e para direcionamento de deficientes visuais. 

Uma das vantagens do material reside durabilidade do material; facilidade de 

limpeza; higiene; qualidade do acabamento; sua durabilidade está relacionada 

diretamente com a: qualidade de material de assentamento, escolha correta do 

revestimento e sua manutenção. 

A placa cerâmica é um revestimento adequado ao clima brasileiro e pode ser 
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utilizada tanto interna quanto externamente, dependendo do seu uso quanto á 

absorção de água, expansão por umidade, resistência ao ataque químico, 

resistência a machas etc., podem ser importantes. 

Em sua utilização em piso é importante observar algumas exigências como: 

resistência à abrasão, relacionada ao tráfego de pessoas, resistência à ruptura, de 

acordo com a carga que será submetida, possibilidade de impacto, o coeficiente de 

atrito. Em ambientes externos requer características mais complexas, pois estão 

mais sujeitas a intempéries. 

Após consultar os autores Melchiades, Teixeira e Bocshi (1997) e guias de 

construções foi possível determinar que o melhor revestimento cerâmico para áreas 

públicas é aquele que tem alta resistência e fácil limpeza, porém deve-se observar a 

questão da acessibilidade. 

No caso dos deficientes visuais somente algumas eliminações de barreias 

físicas não é o suficiente para garantir o seu acesso e a participação nas atividades 

da vida diária, para estes usuários são necessárias outras informações que 

garantam sua mobilidade dando-lhes mais autonomia. Portanto é importante 

desenvolver novos produtos com mais resistência com objetivos de garantir a 

segurança e o conforto. Neste sentido aplicasse o uso do material cerâmico em 

pisos táteis em repartição públicas e particulares. (Figura 22) 

 
Figura 22 – Material cerâmico para pisos táteis proporcionando segurança 

 

Fonte: PROJEMAK (2019) 

 

No início do século XX, devido à insuficiência de recursos naturais, deu- se 

origem ao uso dos produtos sintéticos como o plástico que é constituído de 

macromoléculas pertencente à família dos polímeros. O mesmo vem sendo 

incorporado ao dia a dia na vida das pessoas, sendo aplicado a utensílios 

domésticos, indústria automobilística, construção civil e instrumentos médicos. 
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Durante a segunda Guerra Mundial, foram desenvolvidos e utilizados vários 

produtos como: resina transparente de poliéster (CR-39), filme de cloreto de vinila 

(PVC), polietileno (PE), resinas siliconadas, náilon (PA),Perspex, 

politetrafluoroetileno (Teflon). O poliestireno (PE), o poli acetato de vinila (PVA), o 

polipropileno (PP) e muitos outros plásticos já haviam sido descobertos. 

 

2.6 Procedimentos ergonômicos 

 
Considerando que as pessoas não são iguais em suas composições físicas e 

ergonômicas, cada uma apresenta sua individualidade diante da observação ou uso 

de um determinado material ou piso tátil. A interação humano-produto é relevante 

quanto à estabilidade no uso, conforto, satisfação e segurança.  

Os "Critérios Ergonômicos" constituem um conjunto de qualidades 

ergonômicas que as interfaces humano-sistema deveriam apresentar. Falzon (2007) 

aponta os principais critérios ergonômicos como: a segurança, a fim de evitar riscos 

de acidentes e doenças acometidas pelo uso do produto; eficácia, o quanto pode-se 

executar os objetivos do usuário; utilidade, sendo esta a capacidade de atender às 

necessidades daquele que usará o produto; tolerância aos erros, levando em 

consideração alterações ambientais e utilização imprevista do produto; primeiro 

contato: o nível de facilidade de utilização do mesmo desde o primeiro contato; 

conforto, medido pelo grau de desconforto e durabilidade do contato do usuário com 

o produto ao longo do seu tempo de uso; prazer, indagando se o produto causa uma 

experiência satisfatória àquele que o usará.  

Acerca dos critérios de segurança e conforto, Iida (2005) considera que a 

“característica da pega” e “centro de gravidade” são necessários para garantir uma 

otimização do produto. Define-se “característica da pega”, considerando suas 

diferentes formas, os movimentos que serão realidades, relevando-se força, 

velocidade e precisão, a possibilidade de usar as duas mãos, adaptação à canhotos, 

indicações de melhoria no design para amenização de tensões nas mãos, eliminar 

‘cantos vivos’ e implantar superfícies rugosas ou emborrachadas. O centro da 

gravidade precisa estar centralizado à mão do usuário, a fim de que ele tenha maior 

controle motor, redução de esforços musculares e gastos de energia durante a 

utilização. Desta forma, as ferramentas manuais exigem manipulação e controle total 
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dos dedos e da palma da mão, denominado por Gomes Filho (2010) como manejo, 

essa ação envolve domínio de força, precisão e velocidade. 

A fim de estudar a adequação do produto ao humano, utiliza-se a 

antropometria, sendo está a área de estudo que trata das medidas físicas do corpo 

humano, levando em consideração os tipos e dimensões individuais. A indústria 

contemporânea exige cada vez mais medidas detalhadas, embora universais, a fim 

de otimizar a utilização dos produtos manuais, criando-se padrões de medidas 

antropométricas para que os produtos se adequem a qualquer usuário 

independentemente de etnia atendendo, assim, o crescente volume do comércio 

internacional (IIDA, 2005). IIDA (2005) aponta que as medidas antropométricas de 

homens e mulheres apresentam diferenciação significativa: os homens são cerca de 

6% a 11% maiores do que as mulheres (Figura 23). Sendo que as medidas 

antropométricas são divididas em percentis: onde o mais baixo refere-se ao 

determinado grupo com as medidas menores, e o percentil mais alto refere-se a 

parcela com as medidas maiores. 

 

Figura 23: Medidas antropométricas medidas a partir de 500 trabalhadores. 

 

Fonte: Adaptado de IIDA (2005) 
 
 

 Além disso, existem variações relevantes diferenciadas nos diferentes 

gêneros, quanto à mão direita ou esquerda, comprimento ou largura das mesmas, 

conforme a Figura 24.  
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Figura 24: Medidas descritivas das mãos direita e esquerda de homens e mulheres 
 

 
Fonte: Adaptado de IIDA (2005) 

  

A usabilidade de um sistema ou equipamento é definida como a capacidade 

de este ser utilizado facilmente, podendo medir a satisfação daquele que o utiliza. 

Esta usabilidade não depende somente das características próprias do produto, mas 

também, do usuário, da tarefa a ser desenvolvida, dos equipamentos, do ambiente 

em que o produto é utilizado e dos próprios objetivos pretendidos. De modo lógico, o 

usuário que não se adapta ao uso de tal produto não voltará a utiliza-lo, podendo 

interferir comercialmente em outros produtos do fabricante, generalizando a marca. 

(JORDAN, 1998)  

Jordan (1998) aponta seis princípios para melhorar a usabilidade, a fim de 

facilitar a utilização de tal: primeiro, previsibilidade do produto; segundo, ter 

resultados correspondentes às expectativas; terceiro, utilização precisa transmitir 

uma experiência positiva; quarto: respeitar os limites físicos de cada usuário; quinto, 

prevenir e facilitar a resolução de erros; sexto, produto deve guiar qual o caminho 

que o usuário deve seguir.  

Ida e Buarque (2016) afirmam que para a usabilidade ser testada, é preciso 

utilizar-se, em pesquisa, usuários reais de tal produto. Esse teste é aplicado 

seguindo cinco etapas, sendo elas: apresentação dos objetivos da análise aos 

participantes; treinamento inicial, em que cada participante executará uma tarefa 

simples para a familiarização do experimento; experimentação, que o usuário 

executa as tarefas e seu desempenho é registrado; avaliação pessoal, cujo 

participante avalia-se livremente ou direcionadamente quanto à execução da tarefa; 
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análises e conclusão, quando os resultados são mensurados e submetidos ao 

tratamento de dados para definir o grau de usabilidade do respectivo produto.  

Desta forma, considerando a presente pesquisa, precisa-se relevar as 

diferenças de dimensões humanas e para analisar a percepção tátil no uso das 

mãos com pisos táteis com relação do piso alerta, especificamente, de um modo 

mais fidedigno, destaca-se então a importância da ferramenta PERMATUS.  

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo experiencial com finalidade 

exploratória e intervenção técnica, seguindo o método da PERMATUS, na avaliação 

dos pisos táteis em diferentes materiais e suas relações sensoriais realizado na 

Escola Municipal Cyrene Leite de Almeida, localizada na cidade de Lorena, São 

Paulo. 

As etapas se baseiam: Coleta dos Produtos, detalhamento Técnico 2 e 3D, 

amostragem, perfil por meio do questionário social, processo de interação sensorial 

na plataforma de teste (gabarito) e avaliação subjetiva dos mesmos nas dimensões: 

cognitivas e afetivas na relação usuário e produto, Figuras 25 (a) e (b). 

 

Figura 25 – Plataforma (gabarito) utilizada para interação sensorial com os diferentes pisos com 
(a) as mãos e (b) os pés. 

 

  
(a)  (b)  

 
Fonte: O autor (2019) 

 

Deste modo apresenta uma percepção real do usuário na ligação mais 

próxima ao sentimento (emoção), portanto não tem a preocupação estatística ou 

numérica, por visar à qualidade dos pisos táteis, utilizando-se das experiências 

anteriores do usuário. “O mais importante é selecionar experiências que possam ser 
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consideradas revelações perspicazes, destacando a compreensão pessoal”(STAKE, 

2011, p. 71) 

Segundo Stake (2011) uma experiência nova muda a intuição de uma 

pesquisa; como julgamento pessoal precisa ser baseada parcialmente na 

experiência, dependendo da análise das experiências pessoais dos indivíduos 

estudados. 

 

3.1 Participantes da pesquisa 

 

Os participantes da pesquisa dividem-se em dois grupos, alunos cegos com 

deficiência visual (DV) da Escola Municipal Cyrene Leite de Almeida (EM) e da 

sociedade civil da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte Sub-

Região3, especificamente na cidade de Lorena, Bairro Ponte Nova, na Avenida 

Tiradentes, número 78 – RMVPLN, SP (Figura 29).  

 

Figura 26 – Escola Municipal Cyrene Leite de Almeida (E.M) – Lorena, SP. 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

A escola foi criada na década de 80 e implantada com uma sala de 

atendimento ao Deficiente Visual, assumido pela Prefeitura Municipal de Lorena com 

o apoio do Colégio São Joaquim - Salesianos. 

Em 1987, devido à falta de espaço físico no Colégio São Joaquim, este 

trabalho foi acolhido pela Casa da Amizade, entidade formada por esposas de 

Rotarianos e o Rotary Club de Lorena, sendo ampliado nas suas modalidades de 

atendimento, recebendo o nome de Centro de Atendimento ao Deficiente Visual – 

CADEVI. 
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 Em 2010, o atendimento aos deficientes visuais passou a ser realizado na 

sede da EM Prof.ª Cyrene Leite de Almeida, localizada à Avenida Tiradentes – Nº 

78, Bairro Ponte Nova, Lorena, SP atendendo em período integral aos deficientes 

visuais.  Atualmente a escola conta com a estrutura administrativa de 2 (dois) 

professores e  2 (dois) técnicos e administrativos, a atender 16 (dezesseis)  alunos. 
 

3.2 Percurso (roteiro/metodológico) 

 

Figura 27 – Fluxograma do procedimento metodológico adotado no projeto de pesquisa 

 
Fonte: O autor (2019) 

 

A definição do local se deu por conta da otimização da rotina dos usuários, 

uma vez que, o deslocamento poderia se tornar uma variável significativa com 

possibilidade de influenciar os resultados. 

Ao se aplicar o método PERMATUS, por meio da interação com os materiais 

dos pisos táteis, buscou-se proporcionar aos participantes da pesquisa uma 

interação e conhecimento em relação aos mesmos, a partir dos quais os pisos foram 

escolhidos por meio dos seguintes materiais: PP, PVC, Cerâmica e Aço Inoxidável. 

Para Fonseca (2002, p. 45) apud Paraguay (2017, p. 31) “a metodologia é a 

análise da organização dos caminhos a serem seguidos, para fazer uma pesquisa 

(materiais e métodos) ”.O caminho trilhado nesta pesquisa emprega o modelo 

PERMATUS (Percepção dos Materiais pelos usuários) que consiste na avaliação 

sensorial centrada no usuário com avaliação e aplicação dos pisos táteis por meio 

Etapa 1 •Demiltação do Local de 
Estudo e o 
detalhamento 2 e 3D.

Etapa 2
•Interação e definição do

perfil dos materiais por
meio da PERMATUS.

Etapa 3 •Processos de Interações  
PERMATUS

Etapa 4
• Critérios de inclusão e exclusão e 

análise dos resultados  
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da análise sensorial dos diferentes tipos de materiais.  

Esse caminho se organizou conforme as seguintes etapas: 

 

Etapa 1: Por meio dos diferentes tipos das placas de pisos táteis foi realizado 

o desenho técnico pelo software CAD com as devidas medidas e dimensionamento 

em diferentes materiais. O dimensionamento dos pisos táteis foi realizado no 

laboratório de materiais texturas e modelagens utilizando paquímetro para a 

realização de medidas, após as mesmas serem inseridas no desenho técnico por 

meio do CAD no laboratório de informática do UNIFATEA. Foram selecionados três 

tipos de materiais para os pisos táteis, sendo eles cerâmicos, de polipropileno (PP), 

e aço inoxidável, considerando características como temperatura, conforto, 

rugosidade, estabilidade e dimensão. Isto foi feito para que ocorresse a percepção 

dos diferentes materiais por parte dos participantes. Conhecer o produto de maneira 

detalhada e os elementos que o compõem. 

 

Etapa 2: Foi desenvolvido uma plataforma (gabarito)para a análise em 

diferentes tipos de pisos táteis, tendo como objetivo o teste e a observação, 

utilizando-os pés e mãos. Em seguida, analisou o processo de interação entre 

produto e usuário. Reconhecer o perfil dos materiais, e definições de seus atributos. 

Avaliação cognitiva e afetiva em relação ao produto. 

 

Etapa 3: A análise sensorial da PERMATUS foi realizada na escola com os 

participantes. Estabelecer a sensação pontos chaves durante cada etapa do ciclo de 

interação dos produtos e usuários.  

As etapas da aplicação da PERMATUS com os usuários iniciou-se com a 

contextualização dos pesquisadores de forma teórica e em seguida realizou-se a 

prática experimental em quatro fases: a definição do elemento do produto que 

consiste no detalhamento técnico, o ciclo de interações, produto e usuário com o 

objetivo de conhecer e analisar o processo, processo sensorial que se trata da 

continuidade e determinação das sensações de cada etapa do ciclo de interações 

produto/usuário e por fim o perfil do material que é estabelecer as características e 

propriedades do material (DNA). (Figuras 28 e 29). 
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Figura 28: Ciclos de Interações e aplicação da ferramenta PERMATUS na Escola Cyrene Leite de 

Almeida 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Figura 29: Ciclos de Interações e aplicação da ferramenta PERMATUS na Escola Cyrene Leite de 

Almeida 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Etapa 4: Para o desenvolvimento dos critérios de inclusão e exclusão, definiu-

se: Foram excluídos participantes com visão ou baixa visão e a inclusão 5 (cinco) 

participantes totalmente cegos (sem nenhum resíduo visual). 

 

3.3 Procedimento de coleta de dados 
 

O procedimento adotado na interação e realizado pela PERMATUS foi 

baseada na norma ABNT\NBR 16.537 cuja percepção principal foi realizada por 

meio do rastreamento com a bengala (mãos) e a percepção dos pés de forma 

complementar. Desenvolveu-se um questionário aplicado com análise sensorial dos 

materiais contendo 10 questões divididas em três etapas: (a) questões de 

características socioeconômicas, (b) a interação do produto com o usuário por meio 

das mãos e (c) a interação com os pés. Os pontos da análise para avaliações 

estatísticas foi a Likert. 

Foi realizado o detalhamento técnico das formas e texturas dos pisos, 

utilizando paquímetro e o software CAD, no Laboratório de Informática (Figura 30) e 



 

47 
 

no Laboratório de Textura e Modelagem da UNIFATEA, por meio do desenho 

técnico e as dimensões dos pisos. (Figura 31) 

 

Figura 30 – Laboratório de Informática usado para detalhamento técnico 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Figura 31:Laboratório de Materiais, Texturas e Modelagem do UNIFATEA 

 

Fonte: Site da UNIFATEA (2010) 
 

3.4 Detalhamento técnico 

 

O detalhamento técnico dos diferentes pisos em diferentes materiais foi 

realizado no laboratório de informática e no laboratório de materiais texturas e 

modelagem - UNIFATEA. 

Para detalhamento 2D e 3D foi utilizado Softwares AutoCad® para 

modelagem tridimensional e Autodesk 3D S Max 2016 para renderização e a 

construção dimensional dos pisos táteis, Figura 32. 

 

Figura 32 – Modelo de Piso Tátil na função alerta 

 

          Fonte: O autor (2019) 
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3.5 Análise sensorial da PERMATUS 

A análise sensorial e de interação nas 04 fases da PERMATUS (DIAS, 2009) 

foi realizada com as mãos e os pés dos participantes com o auxílio de uma mesa em 

uma sala adaptada na Escola Municipal Cyrene Leite de Almeida. 

A cada ciclo de análise sensorial nos diferentes materiais e pisos, o período 

de análise e ensaio durou, aproximadamente, 02 (dois) minutos, Figuras 33 (a), (b), 

(c) e (d). 

Figuras 33 – (a) Interação de um dos participantes com piso de PP com os pés; (b) Interação 

de um dos participantes com piso de PP com uso de bengala; (c) Interação de um dos participantes 

com pisos de PVC interno e externo e cerâmica; e (d) Interação de um dos participantes com piso de 

Aço Inoxidável com as mãos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(a) (b) 

  

(c) (d) 

 

Fonte: o autor (2019) 
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3.6  Questionário aplicado e dinâmica dos testes- PERMATUS 
 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário de perguntas fechadas 

de escala likert, aplicado na amostragem de 05 participantes, sendo eles 04 homens 

e 01 mulher, em que o 1º participante possui 61 anos, o 2º participante possui 47 

anos, o 3º participantes possui 53 anos, o 4º participante possui 28 anos e o 5º 

participante possui 52 anos. Neste contexto, a amplitude da amostragem é de 33 

anos, com ponto de máximo em 61 anos e ponto de mínimos de 28 anos. (Apêndice 

A) 

Dos 05 participantes, somente 01 (um) não informou a escolaridade. 01 (um) 

possui Ensino Fundamental completo, 02 (dois) possuem Ensino Médio completo e 

01 possui Pós-Graduação. Quanto ao quadro de Deficiência Visual, 03 deles 

possuem Deficiência Visual adquirida e 02 possuem Deficiência Visual congênita 

(desde o nascimento).  

A primeira fase do questionário consistiu em perguntas para caracterização 

do perfil socioeconômico da amostragem. A dimensão técnica foi abordada nas 

segunda e terceira fases do questionário, sendo que na segunda fase foi enfocado 

nas mãos e a terceira fase, na percepção com os pés (com o auxílio da bengala) 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Neste capítulo contextualiza-se os resultados e discussão da análise 

PERMATUS as relações sensoriais com as mãos, com os pés e suas interações de 

forma geral quanto à geometria e a dimensão dos pisos alerta em diferentes 

materiais (aço inoxidável, polipropileno, PVC e materiais cerâmicos).  

 Para a mensuração dos dados estatísticos utilizou-se escala Likert que os 

atributos padronizados foram: intensidade 5 – excelente/adequado; intensidade 3 – 

satisfatório e intensidade 1 – regular/inadequado. 

 

4.1 Análise de Resultados das Interações – PERMATUS 

 

4.1.1 Análise Sensorial com as Mãos 
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 A análise sensorial com as mãos dos pisos em aço inoxidável em todo os 

atributos definidos pelos pesquisadores (temperatura, textura, material e objeto) 

especificados demonstraram que a percepção em sua maioria foi de intensidade 3 

com grau satisfatório, (Figura 34). Isso pode ser evidenciado pela baixa rugosidade 

na superfície e os relevos diante da forma e geometria do produto. 

 

Figura 34 – Percepção do usuário na interação com o piso tátil em Aço Inoxidável por meio das mãos 

 

 
 

Fonte: O autor (2019) 

 

A análise sensorial com as mãos dos pisos táteis em Polipropileno em todos 

os atributos (temperatura, textura, material e objeto) especificados demonstraram 

que a percepção em sua maioria foi de intensidade 3 com grau satisfatório (Figura 

35). Caracteriza pela ductilidade e maleabilidade do material e produto, tornando-o 

satisfatório. 

 

Figura 35: Percepção do usuário na interação com o piso tátil em Polipropileno por meio das mãos 

 
Fonte: O autor (2019) 
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A análise sensorial com as mãos dos pisos táteis em Cerâmica em todos os 

atributos (temperatura, textura, material e objeto) especificados demonstraram que a 

percepção em sua maioria foi de intensidade 1 com grau insatisfatório, devido a sua 

massa e alto nível de porosidade no projeto de produto, apresentando alta 

rugosidade (Figura 36). 

 

Figura 36 – Percepção do usuário na interação com o piso tátil em Cerâmica por meio das mãos 

 
Fonte: O autor (2019) 

 

A análise sensorial com as mãos dos pisos táteis em PVC em todos os 

atributos temperatura e textura foram de intensidades nos níveis 5 e 3 que 

caracteriza pela excelência e satisfatória aceitação pelo usuário do produto, ora 

material na relação flexibilidade e sensação foi do perfil satisfatório, tornando-o 

agradável e em alguns momentos excelente, (Figura 37). 

 

Figura 37 – Percepção do usuário na interação com o piso tátil em PVC Interno por meio das mãos 

 
Fonte: O autor (2019) 
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4.1.2 Análise Sensorial com os Pés 

 

A análise sensorial com os pés dos pisos táteis em Aço Inoxidável nos 

atributos textura e o material demostraram uma variação entre os níveis 5 e 3, 

portanto a percepção do alerta e objeto são excelentes. O resultado da sensação foi 

satisfatório com a intensidade 3 com grau satisfatório (Figura 38).  

O Polipropileno - PP apresentou na textura e material níveis de satisfatórios e 

quanto ao alerta e estabilidade dimensional excelentes no patamar 5. Quanto ao 

objeto evidenciou nível de insatisfação (inadequação), Figura 39. 

A inadequação pressupõe pelo barulho, leveza e dificuldades na mobilidade 

na relação com o tamanho dos pés dos usuários que podem ampliar o nível e índice 

de acidentes no ambiente. Considera-se então, a importância de considerar-se a 

dimensão e medidas de cada indivíduo.  

 

Figura 38 – Percepção do usuário na interação com o piso tátil em Aço Inoxidável por meio dos pés 

 
Fonte: O autor (2019) 

 
Figura 39 – Percepção do usuário na interação com o piso tátil em Polipropileno por meio dos pés 

 
Fonte: O autor (2019) 
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A análise sensorial com os pés dos pisos táteis com o uso do material 

cerâmico os atributos textura, flexibilidade e sensação foram conceituados em nível 

de satisfatório para inadequados diante de suas propriedades físicas, porém para os 

itens de percepção e estabilidade foram excelentes atingindo nível máximo pelos 

usuários, devido a uma segurança que o referente piso proporciona a medida que o 

usuário se desloca, pois ele fica mais saliente em relação aos demais pisos do 

ambiente. Logo, proporciona mais confiabilidade e segurança ao usuário. (Figura 

40). 
 

Figura 40 – Percepção do usuário na interação com o piso tátil em Cerâmica por meio dos pés 

 
Fonte: O autor (2019) 

A análise sensorial com os pés dos pisos táteis em PVC externo em todos os 

atributos (textura, material e objeto) especificados demonstraram que a percepção 

pelos usuários em sua maioria foi de intensidade 5 com grau excelente, dá-se isso 

pelo conforto e segurança que o piso atribui a pessoa com deficiência em seu 

deslocamento (Figura 41). 

Figura 41 – Percepção do usuário na interação com o piso tátil em PVC Externo por meio dos pés 

 
Fonte: O autor (2019) 
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A análise sensorial com os pés dos pisos táteis em PVC Interno em todos os 

atributos (temperatura, textura, material e objeto) especificados demonstraram que a 

percepção em sua maioria foi de intensidade 5 com grau excelente, sendo que esta 

pode estar ligada ao piso não conter elementos intervenientes que possam 

prejudicar a percepção em sua totalidade com os pés (areia ou água por exemplo), 

trazendo segurança e conforto ao usuário (Figura 42). 

 

Figura 42 – Percepção do usuário na interação com o piso tátil em PVC Interno por meio dos pés 

 
Fonte: O autor (2019) 

 

As geometrias e as normas dos pisos táteis são padronizadas de forma 

construtiva com a norma ABNT 16537:2016, e destaca-se que a percepção dos 

usuários nas interações com as mãos em relação à sensação quanto a geometria e 

dimensão dos materiais foi considerada por parte da população com intensidades 3 

e 5 com níveis satisfatórios para excelente, Figura 43 (a). Isso se dá porque a 

percepção tátil se desenvolve mais nas mãos, os pés são de caráter complementar.  

A percepção com os pés na relação sensorial quanto a geometria e dimensão 

dos materiais foi considerada, em termos gerais da amostragem com intensidade 3, 

Figura 43 (b).  

A dimensão e geometria do piso tem que ser reconfigurada diante do 

tamanho dos pés dos usuários trazendo insegurança, instabilidade, dificuldades em 

mobilidade e desconforto na usabilidade destes. É necessário considerar sempre as 

dimensões individuais, pois isso tem sua interferência na usabilidade dos pisos.  

 

3 3 3 3

55 5 5 5

1

3 3 3

5

33 3 3 3 3

1

3

1 1

0
0

1

2

3

4

5

6

A textura é
agradável?

O material é
flexível?

O material
proporciona uma

percepção de
alerta?

O objeto
proporciona

estabilidade na
locomoção?

O objeto é
irritante?

1º Participante 2º Participante 3º Participante 4º Participante 5º Participante



 

55 
 

Figuras 43 – (a) Percepção Geral nas Interações com as Mãos e; (b) Percepção Geral nas 

Interações com os Pés 

 
(a) 

Fonte: O autor (2019) 

 

 
(b) 

Fonte: O autor (2019) 

 

Ademais, seria interessante também utilizar a amostragem de uma instituição 

que seja referência nacional, considerando que no país cerca de 6,5 milhões de 

pessoas com deficiência visual, sendo 582 mil cegas e seis milhões com baixa visão 

(IBGE, 2010) e os materiais os quais se referem este trabalho têm uma 

comercialização no Brasil como um todo.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa foi impulsionada a fim de, primeiramente esclarecer sobre a 

aplicação dos pisos táteis, especificamente sobre o piso alerta, em ambientes 

internos e externos, sejam eles públicos ou privados. Utilizou-se como referencial a 

ferramenta PERMATUS, cujo objetivo é analisar a percepção dos materiais centrada 

nos usuários, em que as pessoas com deficiência visual podem expressar suas 

percepções referente aos pisos táteis. Esta pesquisa visou compreender a 

importância de um alinhamento entre os profissionais da construção civil e 

arquitetura, e os usuários que se utilizam das estruturas e materiais criados para 

garantir autonomia em seu cotidiano, sendo esta uma questão além de meramente 

estrutural, porém com impacto direto no direito à acessibilidade destas.  

Buscou-se criar um material em que evidenciasse em dados, aos 

profissionais da área quanto a importância da percepção sensorial e as emoções 

exercidas pelos materiais sobre os usuários. Além disso, propiciar uma contribuição 

às instituições privadas, e pública, quanto à políticas públicas, uma vez que diante 

da literatura, fica subentendido que a área de estudo demanda critérios universais 

acerca dos pisos táteis, sendo que a norma reguladora ABNT carece de nortear, de 

modo exclusivo, àqueles que trabalharão com tais pisos.   

A pesquisa baseou-se em um questionário de 10 questões sendo 7 de cunho 

técnico e 3 de ordem socioeconômica, que visava analisar a percepção de 5 

usuários com cegueira total acerca das características dos diferentes materiais com 

maior índice de comercialização: PVC (policloreto de vinila), Aços Inoxidáveis, 

Materiais Cerâmicos e PP (Polipropileno). Logo, identificou-se que, a percepção 

geral nas Interações com as mãos em relação à sensação quanto a geometria e 

dimensão dos materiais foi considerada, por parte da população de amostra, 

satisfatória ou excelente. A percepção geral nas Interações com os pés em relação à 

sensação quanto a geometria e dimensão dos materiais foi considerada, em termos 

gerais da amostragem, satisfatória. Entretanto, notou-se que a dimensão e 

geometria do piso tem que ser reconfigurada diante do tamanho dos pés dos 

usuários trazendo insegurança, instabilidade, dificuldades em mobilidade e 

desconforto na usabilidade destes. Na pesquisa percebeu-se que é preciso dar a 

importância à fala daqueles que utilizam o produto, porque a percepção destes traz 
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uma maior confiabilidade nos dados sobre uso dos diferentes pisos táteis e 

diferentes materiais. 

Diante do que foi levantado, fica propício a uma continuação da presente 

pesquisa alguns pontos passíveis de serem desenvolvidos: tais como, a mesma 

análise realizada a respeito dos pisos condutores ou direcionadores, sendo estes 

responsáveis pelo auxílio à locomoção das pessoas com deficiência e 

consequentemente imprescindíveis ao uso cotidiano; uma população mais 

abrangente e diversificada, sendo que esta compreenderia pessoas de diferentes 

faixas etárias, gêneros, características ergonômicas, graus de instrução, uma vez 

que a percepção perpassa a via da abrangência cultural; sobretudo indivíduos com 

cegueira congênita ou adquirida, além dos com baixa visão, considerando que a 

atual pesquisa compreendeu os com cegueira total.  
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APÊNDICE A 
 

Questionário Aplicado para PERMATUS com o uso das Mãos e Pés 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nº Questões

6 A temperatura percebida é adequada? 1 (   ) 3 (    ) 5 (X) NDA ()

7 A textura é agradável? 1 (   ) 3 (   ) 5 (X) NDA ()

8 O material é flexível? 1 (   ) 3 (X) 5 (    ) NDA ()

9 O objeto é irritante? 1 (   ) 3 (X) 5 (    ) NDA ()

Material (AÇO INOX)

Respostas

Nº Questões

6 A temperatura percebida é adequada? 1 (   ) 3 (    ) 5 (X) NDA ()

7 A textura é agradável? 1 (   ) 3 (X) 5 (    ) NDA ()

8 O material é flexível? 1 (   ) 3 (X) 5 (    ) NDA ()

9 O objeto é irritante? 1 (X) 3 (   ) 5 (    ) NDA ()

Material (POLIPROPILENO - PP)

Respostas

Nº Questões

6 A temperatura percebida é adequada? 1 (   ) 3 (    ) 5 (X) NDA ()

7 A textura é agradável? 1 (X) 3 (   ) 5 (    ) NDA ()

8 O material é flexível? 1 (X) 3 (   ) 5 (    ) NDA ()

9 O objeto é irritante? 1 (   ) 3 (X) 5 (    ) NDA ()

Respostas

Material (CERÂMICO)

Nº Questões

6 A temperatura percebida é adequada? 1 (   ) 3 (X) 5 (    ) NDA ()

7 A textura é agradável? 1 (   ) 3 (   ) 5 (X) NDA ()

8 O material é flexível? 1 (X) 3 (   ) 5 (    ) NDA ()

9 O objeto é irritante? 1 (   ) 3 (   ) 5 (X) NDA ()

Respostas

Material (PVC - EXTERNO)

Nº Questões

6 A temperatura percebida é adequada? 1 (   ) 3 (    ) 5 (X) NDA ()

7 A textura é agradável? 1 (   ) 3 (   ) 5 (X) NDA ()

8 O material é flexível? 1 (   ) 3 (   ) 5 (X) NDA ()

9 O objeto é irritante? 1 (   ) 3 (   ) 5 (X) NDA ()

Respostas

Material (PVC - INTERNO)
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ANEXO 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Autorizando a Coleta de Dados 

 

 


