
Ana Alves Pereira 
Salima Rehemtula 

Divisão de Documentação e Biblioteca 
Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Universidade Nova de Lisboa  

Sistema de Identificação de Cor para 
Daltónicos 

 

Tornar a mais inclusiva 



 

O que é o daltonismo? 
 

A maior parte dos 
daltónicos têm alterações 
ao nível destes genes 
(“red-green colorblind”) 

http://jfly.iam.u-tokyo.ac.jp/color/ 



 

Daltonismo e algumas estatísticas 
 

1 em cada 12 Caucasianos (8%) 
1 em cada 20 Asiáticos (5%) 
1 em cada 25 Africanos (4%) 

http://www.coloradd.net/why.asp 
http://jfly.iam.u-tokyo.ac.jp/color/ 



O Sistema de Identificação de Cor para Daltónicos constitui uma linguagem gráfica 
universal e de fácil lógica. Através da forma a pessoa identifica a cor, facilitando o seu 
processo de compreensão da informação. 

http://www.coloradd.net/index.asp 

 

O que é o ColorADD? 
 



 
Constatação da existência de casos 
de daltonismo na comunidade FCT;  
 
A Biblioteca da FCT/UNL utiliza uma 
sinalética que identifica as várias 
salas de leitura e as áreas temáticas 
que se podem encontrar nestas, 
com base na utilização de um código 
de cores; 
 
A Biblioteca como um ponto de 
partida na utilização do Sistema de 
Identificação de Cor para Daltónicos 
na FCT/UNL, em vários contextos 
como, por exemplo, em 
laboratórios; 
 
Assinatura de um protocolo entre a 
FCT/UNL e Color ADD em 2012. 
 
 

 

Implementação do ColorADD na Biblioteca da FCT/UNL 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo FCT/UNL - ColorADD  
 

Equipa 
Color 
ADD 

Docentes 

Gabinete 
Design 

Outros 

Biblioteca 

Equipa multidisciplinar 

Ações de comunicação e 
sensibilização 

10 Out 2012 
ColorADD: Símbolos que incluem cores | 
Miguel Neiva (Color ADD) 
http://www.youtube.com/watch?v=rYBeM07kcuo&
feature=player_embedded 
 

6 Mar 2013 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rYBeM07kcuo&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=rYBeM07kcuo&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=rYBeM07kcuo&feature=player_embedded


 

Biblioteca FCT/UNL – Sinalética nas estantes  
 



 

Biblioteca FCT/UNL – Sinalética nas estantes  
 



 

Biblioteca FCT/UNL – Brochura fundo documental  
 



 

Biblioteca FCT/UNL – Brochura fundo documental  
 



 

FCT/UNL – Trabalhos futuros  
 

Fazer um ratreio de casos de daltonismo 
recorrendo ao apoio de oftalmologistas, 

optometristas e psicólogos 

Tornar as plataformas Web utilizadas na 
FCT/UNL acessíveis para daltónicos 

Elaborar um Manual de Boas Práticas de 
Comunicação em Ciência 



 

Manual de Boas Práticas de Comunicação em Ciência  
 

Ao submeter um artigo a 
probabilidade de um dos revisores 
ser daltónico aumenta para cerca 

de 22% (!!!) se os 3 revisores forem 
do sexo masculino e caucasianos 

Ao escrever um artigo ou ao 
apresentar uma comunicação ter 

em conta o facto de parte dos 
leitores/audiência poderem serem 

daltónicos 

Em determinadas disciplinas a 
questão da cor torna-se crítica 

como é o caso, por exemplo, da 
Biologia e da Química  

Em ambiente de sala de aula ter 
em conta que poderão existir 

alunos daltónicos 

Porquê? 



http://jfly.iam.u-tokyo.ac.jp/color/ 

 

Manual de Boas Práticas de Comunicação em Ciência  
 



 

Manual de Boas Práticas de Comunicação em Ciência  
 



 

Manual de Boas Práticas de Comunicação em Ciência  
 



 

Manual de Boas Práticas de Comunicação em Ciência  
 



iPhone / iPAD 

 

 

 

 

 

 

 

App ColorADD 
 



 

Processos dinâmicos 
 

 

Ex. Química Analítica 

 

Titulações ácido-base / redox, etc 

 

 

Titulação ácido-base com 

indicadores visuais 

 

Mudança de cor 

meio ácido para meio básico 

 

 

 

iPhone / iPad 
 
 

Litmus      
             Alaranjado de metilo   
                                                Fenoftaleína       
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App ColorADD – Ensino da Química 
 



 

 

 

Processos estáticos 
 

Reconhecimento 

 

 

Dois exemplos 

 

i) Resistências 

 

ii) Cabelagem eléctrica 

 

 

 
iPhone / iPad 

 
 
 

 
App ColorADD – Ensino da Física 



Visite o site da ColorADD e ouça Miguel Neiva falar sobre o ColorADD 
http://www.coloradd.net/index.asp 
http://www.youtube.com/watch?v=rYBeM07kcuo&feature=player_embedded 

http://www.coloradd.net/index.asp
http://www.youtube.com/watch?v=rYBeM07kcuo&feature=player_embedded

