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RESUMO 

 

Levando em consideração que a troca de mensagens do ser humano através das 

cores é parte fundamental da comunicação e que a significação da cor pode abranger 

vários aspectos em nossa sociedade, seja por meio de sinais de trânsito, ensino 

escolar ou escolha de frutas maduras, pesquisa-se sobre o tema “a inclusão do público 

daltônico em tarefas que utilizem a significação da cor”, de modo a desenvolver uma 

aplicação que detectará a maturação de frutas como solução do problema abordado. 

Para tanto, é necessário que esta aplicação, desenvolvida por meio de conceitos de 

inteligência artificial, seja um agente transformador de inclusão, podendo, além de 

detectar a maturação de frutas, educar o usuário sobre daltonismo. Realiza-se, então, 

uma pesquisa de abordagem qualitativa a partir de uma revisão de literatura de modo 

a conhecer a realidade atual das iniciativas já feitas neste ecossistema e, também, um 

levantamento das ferramentas disponíveis a fim de obter conhecimento dos utensílios 

que serão necessários para a boa qualidade do projeto. Diante disso, obtêm-se um 

aplicativo móvel multiplataformas (para android e IOS) chamado 'Vision Helper' que 

auxiliará o público-alvo em tarefas diárias em um âmbito alimentício, além disso, um 

aplicativo que irá influenciar positivamente no processo de iniciativas inclusivas dessa 

comunidade, o que impõe a constatação que nos dias atuais faz-se necessário 

maiores iniciativas inclusivas no que diz respeito a essa parcela da população.  

Palavras-chaves: Discromatopsia; Aplicativo móvel; Maturação de frutas; 

Multiplataforma, Inteligência artificial.



 
 

ABSTRACT 

 

Taking into account that the exchange of messages from the human being through 

colors is a fundamental part of communication and that the meaning of color can cover 

several aspects in our society, whether through traffic signs, school education or 

choosing ripe fruits. Research on the theme “the inclusion of the colorblind audience 

in tasks that use the meaning of color”, in order to develop an application that will detect 

the ripening of fruit as a solution to the problem addressed. Therefore, it is necessary 

that this application be a transforming agent of inclusion, which in addition to detecting 

the ripening of fruits can educate the user about color blindness and that it be 

developed using artificial intelligence concepts. Then, a qualitative research is carried 

out based on a literature review in order to know the current reality of the initiatives 

already carried out in this ecosystem and, also, a survey of the available tools in order 

to have knowledge of the tools that will be needed for the good quality of the project. 

Therefore, a multiplatform mobile application (for Android and IOS) called 'Vision 

Helper' is obtained, which will assist the target audience in daily tasks in a food context, 

in addition, an application that will positively influence the process of inclusive 

initiatives of this community, which imposes the observation that, nowadays, greater 

inclusive initiatives are needed with regard to this portion of the population. 

Key Words: Dyschromatopsia; Mobile application; Fruit ripening; Multiplatform, 

Artificial intelligence.
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1 INTRODUÇÃO  

Podemos perceber em nossas relações humanas que a cor é bastante utilizada 

na comunicação, gerando a possibilidade de auferir aspectos denotativos (não-

figurado) e conotativos (figurado). O sentido denotativo, por exemplo, é bastante 

usado na adjetivação de objetos como “carro azul” ou “camisa amarela”. O sentido 

conotativo, por sua vez, é utilizado quando as associações são sugeridas pela cor, 

por exemplo, na sinalização semafórica o “verde” dá sinal de que a via está livre para 

passagem na orientação demarcada (MELLO; GALOM; FONTANELLA, 2014). 

Assim, pode-se entender a importância que a cor recebe em um carácter 

interlocutório. Além da sinalização de trânsito, a legenda de mapas, a identificação de 

fios elétricos, o grau de maturação de frutas ou o cozimento de alimentos podem ser 

situações em que a cor é usada em sentido conotativo (COLE, 2007).  

 Percebe-se, então, após estas considerações, a necessidade da criação de 

mais projetos no viés inclusivo para amenizar a perda de comunicabilidade que o 

daltonismo pode acarretar, visto que, no Brasil, ainda se tem necessidade de maiores 

políticas públicas voltadas a essa área  (MELO; GALOM; FONTANELLA, 2014). Além 

disso, a mesma pesquisa mostra, segundo testes realizados com voluntários, que, 

frequentemente, daltônicos encontram problemas relacionados a decodificação de 

sinais de trânsito e luzes de pedágio (MELO; GALOM; FONTANELLA, 2014).  

Com os fatos abordados, espera-se que a discromatopsia acarrete implicações 

socioculturais, até mesmo em situações rotineiras como ir ao mercado escolher “frutas 

frescas”. Diante destes agravantes, foi maturada a ideia de desenvolver uma 

aplicação que amenize estas dificuldades, o amadurecimento da proposta de 

intervenção foi possível após um levantamento bibliográfico das literaturas principais 

da área. Esta pesquisa foi realizada com artigos acadêmicos das principais bases de 

dados, foram separados quatro artigos, divididos por: tema, título, problemática, 

objetivos, metodologia e resultado. 

Após separar os principais artigos, foi realizada uma busca por algoritmos que 

já efetuam a detecção da maturação de frutas e as ferramentas necessárias para o 

desenvolvimento do projeto, como banco de dados de imagens, bibliotecas que 

utilizem os conceitos de I.A para integrar-se ao software e tecnologias que usam 

soluções com aprendizado de máquina para treinar os modelos de frutas que serão 
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comparados. A parti daí, foi iniciado o desenvolvimento do aplicativo VISIONHELPER, 

uma aplicação móvel gratuita que auxiliará daltônicos na detecção de frutas maduras. 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo almejado nesse artigo é desenvolver um aplicativo móvel cross-

platform (multiplataforma) utilizando o framework Flutter na linguagem de 

programação Dart que utilize conceitos da área de inteligência artificial. Este aplicativo 

deverá suprir de forma real a necessidade exposta do público alvo, através da 

aplicação que detecta a maturação de frutas. De forma particular, espera-se: 

• que o aplicativo seja um agente transformador de inclusão, pois é desejada uma 

maior atenção da sociedade em situações muitas vezes ignoradas; 

• que além de realizar a detecção da maturação de frutas, possa educar o usuário que 

irá utilizá-lo, sobre o que é discromatopsia (daltonismo) e como detectar traços dele 

por meio de um questionário; 

• utilizar para desenvolvimento o framework Flutter na linguagem de programação dart 

que é altamente integrável à solução encontrada que utiliza conceitos da inteligência 

artificial; 

• utilizar um conjunto de treinamento de dados composto por aproximadamente 10 000 

imagens relacionadas a frutas. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A ideia inicial do projeto seria um aplicativo voltado para o público daltônico que 

detectaria somente as cores dos objetos. Essa ideia surgiu em uma matéria da 

faculdade chamada Educação Inclusiva, partindo dela o foco no trabalho de 

conclusão. O aplicativo foi desenvolvido inicialmente na linguagem de programação 

Java, quando a matéria era lecionada. Contudo, atualmente ela está sendo finalizada 

utilizando a linguagem Dart por meio do framework Flutter, pois a solução para o 

aplicativo foi melhor agregada nessa linguagem. Tanto no projeto inicial quanto no 

presente foi feita uma pesquisa bibliográfica para levantamento do que já se tem feito 

em relação a soluções, dicas e inovações no auxílio a comunidade daltônica na 

detecção de cores. A partir daí foi iniciado o desenvolvimento da aplicação. 

Neste artigo não foram utilizados questionários ou pesquisas com o público-
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alvo diretamente por motivos de desconhecimento de portadores. Porém, esta 

questão não traz limitações ou pouco impacto na solução desenvolvida. Todo o 

desenvolvimento foi com base em questionários e pesquisas realizadas nas literaturas 

encontradas que serão citadas na seção 3, mostrando a real necessidade e benefícios 

na solução da problemática levantada. 

2.1 Tecnologias e ferramentas utilizadas 

Na construção do aplicativo, foram utilizados o framework Flutter, baseado na 

linguagem de programação Dart, serviços do google de inteligência artificial, base de 

dados gratuita e a biblioteca tensor Flow Lite para processar os testes na aplicação. 

2.1.1 O que é Flutter? 

Flutter é o kit de ferramentas de interface de usuários do Google para a criação 

de aplicativos bonitos e compilados de forma nativa para celular, web e área de 

trabalho a partir de uma única base de código (FLUTTER.DEV, 2020). Surgiu em 

2015, porém, a primeira versão instável, que é a versão 1.0, foi lançada em 4 de 

dezembro de 2018 no evento Flutter Live. O Flutter é desenvolvido em C, C + +, ’Dart’ 

e ’Skia Graphics Engine’, sendo a linguagem (padrão) utilizada pelo Flutter a Dart. A 

linguagem Dart foi criada em meados de 2011 pela empresa Google. Com a chegada 

do Flutter a linguagem Dart voltou a ter força no mercado e começou a se popularizar. 

2.1.2 Aplicativos e algoritmos que calculam a maturação de frutas 

Considerando as informações a respeito dos algoritmos encontrados na revisão 

de literatura, foi possível ter uma base de qual seria a função específica do 

classificador utilizado na aplicação e também suas limitações. Dessa forma, a escolha 

do algoritmo foi realizada em volta de uma solução que mais se adequaria à aplicação. 

Foram realizadas pesquisas em fóruns de desenvolvedores que utilizam o 

aprendizado de máquina na linguagem de programação Dart utilizando Flutter. 

Através destas pesquisas, encontrou-se o sítio (web) da Google: teachable machine 

ou “máquina ensinável” que utiliza aprendizado de máquinas para seus projetos de 

forma simples e totalmente integrável com o Flutter. 
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2.1.3 Aprendizado de máquina com Teachable Machine da Google 

A “máquina ensinável”, em inglês, teachable machine, é uma ferramenta 

baseada na ‘web’ que torna a criação de modelos de aprendizado de máquina rápida, 

fácil e acessível a todos. (GOOGLE, 2020) A ferramenta trabalha de forma simples. O 

primeiro passo é reunir e agrupar exemplos em classes ou categorias para que o 

computador aprenda (imagens, áudios ou posições). Após, treinar e testar seu modelo 

utilizado. Por fim, exportar o modelo para seus projetos: sítios ‘web’, aplicativos, etc.  

A figura 1 mostra um exemplo retirado da página inicial do ‘website’, dos passos 

a serem seguidos para criar seu primeiro projeto: 

 
Figura 1 – Como usar 

 

Fonte: https://teachablemachine.withgoogle.com 
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A figura 2 apresenta a página de criação de projetos e os tipos de entrada de 
dados aceita: imagem, áudio ou posições: 

Figura 2 – Novo Projeto 

 

Fonte: https://teachablemachine.withgoogle.com 
 

Após a coleta de dados, foi iniciada a parte de desenvolvimento. Como dito 

anteriormente, a linguagem de programação escolhida foi Dart utilizando o framework 

Flutter. O aplicativo tem o foco central na funcionalidade de detectar a maturação de 

frutas mais comuns como banana, maçã e laranja. 

2.1.4  Biblioteca Tensor Flow Lite  

Com o propósito de implementar, treinar e testar a rede descrita neste artigo, 

usou-se a biblioteca Tensor Flow Lite. O Tensor Flow é um sistema para criação e 

treinamento de redes neurais para detectar e decifrar padrões e correlações, análogo 

(mas não igual) à forma como humanos aprendem e raciocinam (DEAN, 2015). O 

modo lite da biblioteca é utilizada em aplicações móveis como no presente artigo. Os 

principais componentes em um sistema Tensor Flow são o cliente, que usa a interface 

de sessão para se comunicar com o mestre, e um ou mais processos de trabalho, com 

cada processo de trabalho responsável por arbitrar acesso a um ou mais dispositivos 

computacionais (como núcleos de CPU ou GPU cartões) e para executar nós de 

gráfico nesses dispositivos, conforme instruído pelo mestre. A sua integração com a 
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ferramenta de deep learning1 da Google é feita com auxílio da biblioteca Tensor Flow 

lite como veremos mais adiante. 

2.1.5  Banco de dados de imagens  

A técnica baseada no aprendizado de máquina para classificação de imagens 

através de uma inteligência artificial é feita através do uso de um banco de dados de 

imagens de frutas como modelo de treinamento, o treinamento se dá a partir de 

comparações e classificações entre estas fotos. Utilizamos essas imagens como 

exemplos do que nossa rede neural irá classificar. Por isso, na área de 

Reconhecimento e classificação de imagens, os resultados mais bem-sucedidos 

foram obtidos usando redes neurais artificiais. Essas redes formam a base para a 

maioria dos modelos de aprendizagem profunda. Aprendizado profundo é uma classe 

de algoritmos de aprendizado de máquina que usam várias camadas que contêm 

unidades de processamento não linear. Cada nível aprende a transformar seus dados 

de entrada em uma representação um pouco mais abstrata e composta. Redes 

neurais profundas conseguiram superar outros algoritmos de aprendizado de 

máquina. Eles também alcançaram o primeiro reconhecimento de padrões sobre-

humanos em certos domínios. Isso é ainda mais reforçado pelo fato de que a 

aprendizagem profunda é considerada um passo importante para obter IA forte. Em 

segundo lugar, as redes neurais profundas, mais especificamente as redes neurais 

convolucionais2, demonstraram obter excelentes resultados no campo do 

reconhecimento de imagem.(S.ARIVAZHAGAN et al., 2010). 

Neste trabalho, foram utilizadas duas bases de dados do sítio (web) Kaggle. 

No Kaggle, podemos encontrar diversas bases de dados gratuitas para serem 

utilizadas em seus projetos. A pesquisa realizada teve como palavras-chave 

“(“Fruits”(Frutas) AND/OR(e/ou) “Fresh”(fresca) AND/OR “Rotten“(estragada))” como 

pode ser observado na figura 3. 

 

 

 

 

 
1 Deep learning é uma categoria de machine learning que treina máquinas para tarefas humanas.. 
2 CNN em inglês Convolutional Neural network ou ConvNet 
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Figura 3 – Banco de dados de imagens ’Kaggle’ 
 

Fonte: https://www.kaggle.com/datasets 
 

Desta forma, o banco de dados que mais se adequaria à aplicação era de 

Frutas frescas e estragadas. Foram utilizados dois bancos de dados e um grande 

número de imagens a serem treinadas. As imagens contidas no banco são de vários 

tipos da mesma fruta. 

2.1.6  Esquema de cores da aplicação 

Todo o visual do aplicativo é voltado para o público-alvo, isto é, os daltônicos. 

Devido a isso, a paleta de cores principal é comporta por tons de cinza, variando do 

preto (cor mais escura) ao branco (cor mais clara). O esquema de cores da aplicação 

foi escolhido na página da ’Adobe Color’, a paleta escolhida foi aquela que possuía 

variações de cinza. A pesquisa para filtragem foi: Grey (Cinza) e/ou 

Colorblind(daltonismo). 

 

2.1.7 Visual Studio Code 

Para a produção  de todo o projeto foi utilizado como editor de códigos o Visual Studio 

Code que é um editor  redefinido e otimizado para criar e depurar aplicativos modernos 

da web e na nuvem. O Visual Studio Code é gratuito e está disponível nas plataformas 

http://www.kaggle.com/datasets
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Linux, macOS e Windows. 

2.1.8 Aplicação 

Após o levantamento das ferramentas necessárias, foi iniciado o processo de 

desenvolvimento do aplicativo. Obteve-se neste processo as funcionalidades 

esperadas para a aplicação, que foram: 

1. A criação de um quiz com perguntas a respeito da visão daltônica, visando um pré-

diagnóstico àqueles usuários que desejam ter conhecimento se possuem ou não 

traços de daltonismo. 

2. A criação de um detector que usará o recurso da câmera do dispositivo e 

processará em tempo real a imagem inserida, informando ao usuário segundos 

depois o resultado do processamento.  

3. A criação de uma tela informativa que trará informações a respeito do daltonismo 

de forma suscinta e os principais conceitos da discromatopsia no ser humano.  

4. Todo o aplicativo deverá ser em escala de cinza, como meio de concordância com 

a proposta inclusiva e para ser um objeto de reflexão a respeito da realidade 

daltônica para cada usuário que o utilizará.  
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3 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Buscando um melhor entendimento do leitor sobre o daltonismo, nesta seção, 

são apresentados estudos relacionados a respeito do assunto-base deste artigo e 

suas implicações sociais. 

A palavra “daltonismo” é usada como sinônimo de “discromatopsia” que faz 

referência a algum defeito na visão relacionada a cores. Essa relação deve-se ao 

químico John Dalton (1766-1844) , responsável pelo estudo na área. Ele possuía uma 

variação de daltonismo e foi o pioneiro no estudo desse assunto (BRUNI; CRUZ, 

2006). 

O daltonismo pode estar presente desde o nascimento, resultado de alterações 

genéticas, ou resultado de doenças sistêmicas ou oculares (BRUNI; CRUZ, 2006). 

Geralmente, calcula-se que as discromatopsias herdadas desde o nascimento 

(congênita) acometem de 6% a 10% dos homens e de 0,4% a 0,7% das mulheres 

(GORDON, 1998). 

3.1 Categorias do daltonismo 

Segundo a Associação Espanhola de Optometristas (2019), para nomear esses 

transtornos, são definidos alguns prefixos que se referem à categoria de cone afetado, 

e alguns sufixos que atendem ao fato de que o transtorno é a impossibilidade ou 

dificuldade total em reconhecer a cor. 

• Prefixos: indicam que a alteração ocorre no primeiro pigmento (protos), no 

segundo (deutos) ou no terceiro (tritos): Prot-: Deuter-: Trit-:  

• Sufixos: defeito no sistema receptor da cor vermelha. Defeito no sistema receptor 

da cor verde. Defeito no sistema receptor de cor azul. 

• Anomalia: dificuldade em reconhecer uma cor primária (anomalia cromática). 

• Anopia: incapacidade de reconhecer uma cor primária (deficiência severa de cor). 

Os tipos de discromatopsia que podem se manifestar nos seres humanos são 

separados em três grupos: monocromatas, dicromatas e tricomatas. Dentro desses 

grupos, incluem-se manifestações diversas, referentes a cor afetada. Os três 

principais grupos de traços de daltonismo são o ‘monocromata’, ‘dicromata’ e 

‘tricomata’.  

O monocromata vê apenas preto e branco (além de tons de cinza 
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intermediários). Eles são os verdadeiros “daltônicos”, razão pela qual também são 

chamados de acromatas. No entanto, a acromatopsia total é rara (uma pessoa em 

cem mil sofre), e é vivida por aquelas pessoas que têm apenas um tipo de cone e, 

portanto, só podem ver uma cor. 

Dicromatas são indivíduos com apenas dois sistemas de cones funcionais, 

que podem sofrer de protanopia, deuteranopia ou tritanopia, dependendo do tipo de 

cone não funcional. Como a acuidade visual (capacidade de identificar forma e 

contorno do objeto) dessas pessoas é normal, sua retina não necessita de certo 

número de cones, que seriam vermelhos, verdes ou azuis, mas o que não se sintetiza 

é uma certa opsina (proteína sensível à luz), as outras duas sendo distribuídas entre 

uma população normal de cones. Dicromatas apresentam deficiência séria das cores 

vermelho e verde, sendo classificados como: 

o Protanopia: carência para a cor vermelha. As cores vermelha e verde aparecem 

amareladas. 

o Deuteranopia: privação de cor verde. 

o Tritanopia: grave deficiência da cor azul: se houver uma ausência completa de 

pigmento sensível ao azul. Para eles, por exemplo, um céu azul-claro parecerá 

verde brilhante e uma flor-amarela aparecerá rosa para eles. 

Tricomatas possuem visão normal para cores, salvo aqueles com 

protanomalia, deuteranomalia e tritanomalia são chamados de tricromatas porque 

todos têm os três sistemas de cones, embora alguns deles possam ter um pigmento 

anormal. 

 

3.1.1 Daltonismo: acessibilidade e usabilidade 

Dentre grupos que se faz necessária adaptação que certifiquem a sua 

acessibilidade, estão usuários portadores da condição de daltonismo, que é uma 

deficiência visual que afeta a capacidade de enxergar certos tons de cor, ocasionando 

dificuldade em reconhecer ou identificar cores presentes em aplicações (MELO; 

GALON; FONTANELLA, 2014). 

As cores são comumente utilizadas como identificadoras de artefatos. Um 

exemplo seria no âmbito educacional, reconhecer um lápis de uma cor específica 

numa caixa com muitas unidades de formatos idênticos pode ser uma tarefa 

impraticável para pessoas com defeitos de visão cromática. Outro exemplo seria em 
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um dia comum no mercado quando escolhemos a fruta mais madura a partir da sua 

cor. 

De fato, em estudos, as situações de diagnóstico entre os 6 e 11 anos 

frequentemente estavam associadas a dificuldades para colorir e pintar durante a 

alfabetização. Em pesquisa, entrevistados relataram esses mesmos problemas entre 

os 12 e 18 anos em disciplinas como Geografia, Educação Artística e Química. Três 

participantes, a despeito de perceberem dificuldades para lidar com a cor desde a 

infância, reconheceram-se como daltônicos somente após os 18 anos. (GUSMÃO; 

EDUARDO; JOSÉ, 2014, p. 18). 

Segundo (MELO; GALOM; FONTANELLA, 2014), relatos de desafios na escola 

são comuns, podemos elencar: dificuldades com material didático, problemas de 

relações interpessoais com colegas de classe e dificuldades com educadores. 

Referente ao material de aula, foram citados problemas para colorir e durante aulas 

de Artes, problemas com a identificação de mapas. 

Esses e outros fatos mostram algumas dificuldades enfrentadas pelos 

dicromatas. Para que a acessibilidade deles seja garantida, alguns cuidados devem 

ser tomados nas escolas, na internet ou em locais públicos. Percebe-se que na 

sociedade há uma falta de atenção pública a esta parcela populacional, acarretando 

a necessidade da criação de projetos inclusivos voltados a essa problemática. Assim, 

o objetivo deste estudo é ampliar a acessibilidade da comunidade daltônica de forma 

simples e concisa em tarefas diversas, por meio do aplicativo de detecção. Pode-se 

observar que já existem aplicações semelhantes nas literaturas encontradas, mas 

essa semelhança é restrita somente a detecção de cores e objetos. 

3.1.2 Aprendizado de máquina na acessibilidade 

Aprendizado de máquina ou machine learning é uma área de IA cujo objetivo é 

o desenvolvimento de técnicas computacionais sobre o aprendizado bem como a 

construção de sistemas capazes de adquirir conhecimento de forma automática. Um 

sistema de aprendizado é um programa de computador que toma decisões baseadas 

em experiências acumuladas por meio da solução bem sucedida de problemas 

anteriores. Os diversos sistemas de aprendizado de máquina possuem características 

particulares e comuns que possibilitam sua classificação quanto à linguagem de 

descrição, modo, paradigma e forma de aprendizado utilizado (MONARD; 
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BARANAUSKAS, 2003). 

O aprendizado de máquina é utilizado nos dias atuais para solucionar diversos 

problemas reais em nossa sociedade: detecção de fraude, previsão de falha de 

equipamentos, economia de energia, filtragem de phishing, etc. Vemos que é de 

grande ajuda para solução de problemas de maneira inteligente, então, porque não a 

utilizar de forma a ajudar pessoas com dificuldades sociais? Pensando nesses temas, 

foi possível a maturar a decisão a respeito do trabalho de conclusão de curso. 

3.2 Pesquisa nas bases de dados 

Para a produção deste trabalho, foi utilizada a base de dados “online” BDBCOMP, 

GOOGLE ACADÊMICO, RITA e Scielo, que são bases compostas por diversos artigos 

científicos e revistas, possuindo vasto conteúdo de assuntos que são disponibilizados 

para download. O tema pesquisado nas bases foi, portanto, tecnologias para 

portadores de discromatopsia e dificuldades enfrentadas por estes. Inicialmente, sem 

a utilização de filtros e exclusão, foram retornados diversos artigos com o foco em 

“Aplicativos ou Ferramentas voltadas à daltônicos”. Essa busca inicial foi essencial 

para apontar os caminhos que deveriam ser seguidos para encontrar artigos 

relevantes sobre o assunto abordado. A pesquisa realizada teve como palavras-chave 

(“Aplicativo” AND/OR “Daltônico” AND/OR “Cores”)“. Foram separados 4 principais 

artigos e destes foram avaliados sua problemática, objetivos e resultados. 

Considerando os dados obtidos das plataformas acadêmicas, que foram observados, 

lidos e filtrados no processo de escrita da seção de pesquisa: 
 

Tabela 1 – Artigos e ideias principais separadas para o desenvolvimento: 

N° Título Problemática Objetivos Metodologia Resultados 

1 

Os "Daltônicos e 
suas 
dificuldades: 
condição 
negligenciada no 
Brasil?(Débora 
Gusmão Melo et 
al. (2014)) 

Dificuldades no 
ensino-
aprendizagem 
nas escolas, 
principalmente 
nos primeiros 
anos de estudo e 
em situações 
onde a cor é um 
elemento de 
comunicação 
principal, ex: 
sinais de trânsito. 

Informar as 
dificuldades 
enfrentadas 
pelo público 
daltônico no 
Brasil através 
de 
demostrações 
e pesquisas. 

Foi promovida uma 
pesquisa, clínica-
qualitativa com 13 
homens 
estudantes de 
universidades para 
levantar 
questionamentos a 
respeito do tema. 

Mostrou-se um 
levantamento das 
entrevistas 
realizadas com 
daltônicos. No total, 
foram 23 temas, 
agrupados em três 
pré-categorias: 
diagnóstico,dificulda
des enfrentadas e 
enfrentamento das 
dificuldades. As 
dificuldades 
enfrentadas são 
referentes no ensino-
aprendizagem pois 
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as cores são parte 
fundamental do 
entendimento do 
aluno quanto à 
matéria. 

2 

Proposta de um 
aplicativo 
móvel open 
source em auxílio 
a indivíduos com 
discromatopsia 
baseado em um 
estudo 
qualitativo(CARL
OS ALBERTO DE 
PAULA JÚNIOR 
(2014)) 

A falta de 
aplicações 
voltadas para o 
público alvo que 
auxiliem na 
detecção de cores 
e a falta de 
informação por 
parte da 
população. 

Realizar um 
levantamento 
das 
tecnologias 
existentes e 
realizar uma 
análise 
qualitativa 
com o público 
daltônico. A 
partir daí, 
maturar a 
ideia de um 
trabalho de 
iniciação 
científica para 
suprir essa 
problemática 
encontrada.  

Pesquisas 
bibliográficas de 
modo a obter 
conhecimento 
sobre aplicativos 
criados que 
auxiliam 
portadores de 
daltonismo. Além 
disso, foi feita uma 
pesquisa de 
campo para 
análise da situação 
através de um 
questionário.  

Foi constatado a 
carência de 
informação por parte 
dos indivíduos que 
colaboram com a 
desinformação a 
respeito do tema 
daltonismo. A 
pesquisa de campo 
não foi realizada 
devido a pouca 
aceitabilidade de 
público. Contudo, foi 
constatado a 
necessidade de 
produção dessa 
proposta e o mesmo 
iniciará em sua 
iniciação científica. 

3 

Estudi sobre 
aplicacions per a 
dispositius 
mòbils 
dissenyades per 
a subjectes amb 
discromatòpsies(
Estudo de 
aplicativos 
móveis criados 
para indivíduos 
com 
discromatopsia)(
Aurora Torrents 
Gòmez, María Soto 
García (2014)) 

Existem 
aplicativos que 
auxiliam 
dicromatas em 
tarefas de 
reconhecimento 
de cor, mas, estes 
são úteis ao 
público? Com 
base nisso foram 
levantados 
perguntas por 
meio de um 
questionário à 
voluntários que 
possuiam esse 
defeito de visão.  

Determinar a 
utilidade de 
diferentes 
aplicativos 
móveis 
direcionados 
ao público 
daltônico bem 
como o nível 
de interesse 
dos sujeitos 
envolvidos 
nestas 
aplicações. 

Foi desenvolvida 
uma pesquisa 
dirigido a pessoas 
com 
discromatopsia, 
bem como um 
experimento 
prático sobre a 
utilidade de três 
aplicativos em um 
grupo de cinco 
dicromatas 
utilizando três 
dispositivos 
móveis. 

As principais 
conclusões do 
projeto foram que 
aplicações a 
daltônicos são úteis 
para amenizar a 
dificuldade cotidiana 
no reconhecimento 
de cor. Nos 
resultados podemos 
ver que muitos 
dicromatas que 
utilizam aplicações  
deste tipo em média 
63% do público 
inglês  e 82% do 
público espanhol. 

4 

Utilização da 
robótica com 
auxílio de 
técnicas de visão 
computacional 
para criação de 
um dispositivo de 
detecção de 
cores 
primárias(Matheu
s Aranha Silva et 
al. (2016)) 

Desenvolver uma 
ferramenta capaz 
de auxiliar a visão 
humana no 
reconhecimento 
de cores 
primárias 
utilizando visão 
computacional e 
robótica. 

Descrever a 
criação de 
uma 
ferramenta 
capaz de 
auxiliar 
daltônicos na 
detecção d 
cores. 

O protótipo é 
composto por uma 
placa micro 
controladora(Arduí
no), um sensor de 
reconhecimento de 
cor e três motores 
acoplados em uma 
luva. Os sensores 
captam e filtram as 
cores, de acordo 
com a cor captada 
a luva vibrará em 
dedos específicos 
correspondentes à 
cor. 

O dispositivo 
identificou 
corretamente todas 
as cores dos objetos 
e informou com 
exatidão todas as 
cores  através de 
vibrações sonoras. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Com base na tabela, podemos retirar as seguintes conclusões que foram úteis 

para o processo de desenvolvimento: 

• A comunidade daltônica enfrenta reais dificuldades na sociedade pela significação 

comunicacional da cor em nosso meio. 

• Existem aplicativos úteis já desenvolvidos, porém, estes se diferem do proposto 

neste trabalho. Então, virá para acrescentar a criação desta aplicação. 

• Com base no terceiro artigo citado (GÒMEZ; GARCÍA, 2014) foi obtido a certeza 

que o detector da maturação de frutas terá aceitação por parte da comunidade e 

será bem utilizado se for desenvolvido, pois, a comunidade daltônica utiliza as 

soluções já criadas e acredita que elas realmente são úteis. 

• No quarto e último artigo, separado dentre todas as literaturas encontradas, pode-

se ver que existem inovações na área de inclusão que são bastante úteis. Por este 

exemplo, percebe-se que é possível sempre inovar nas soluções de problemas já 

conhecidos. 

3.3 Pesquisa qualitativa a respeito de algoritmos responsáveis pela detecção da 

maturação de frutas 

Foram realizadas, também, pesquisas nas literaturas, visando encontrar 

algoritmos ou aplicações de machine learning (aprendizado de máquina) que 

estivessem relacionados a detecção de frutas. O resultado como esperado: não há 

nas lojas de aplicativos algum com total verossimilhança ao deste artigo, visto que 

existem parecidos que realizam funções diferentes das propostas por este (detectar 

frutas somente como objeto). Apesar disto, já existem algoritmos no mercado que 

realizam detecção. Diferentes algoritmos foram desenvolvidos e testados para extrair 

e reconhecer frutas e vegetais com precisão. Os algoritmos confiam na extração dos 

recursos de cor, textura, borda ou forma (NOSSEIR; AHMED, 2019). Alguns 

exemplos: 

• (ZHAO; TOW; KATUPITIY, 2005) Trabalha na localização de maçãs vermelhas e 

verdes em uma única imagem. 

• (S.ARIVAZHAGAN et al., 2010) usou recursos baseados em forma e textura para 

classificar 15 frutas diferentes. A precisão total de seu classificador é 86,004 88. 

• (ZAWBAA et al., 2014) Teve 178 imagens de laranja, morango e maçã. O conjunto 
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de dados tem 178 imagens de frutas. Seu sistema é baseado na forma excretada 

e características de cor. 

• (ROCHA et al., 2010) Trabalharam em um algoritmo para classificar 

automaticamente frutas e vegetais. Eles classificaram 15 categorias de imagens 

de frutas e vegetais com base na aparência, cor, textura e recursos de forma. Seu 

sistema tem 3% de erro. 

• (NINAWE; PANDEY, 2014) classificaram 6 categorias de fruta maçã vermelha, 

banana-verde, goiaba-verde, melão-verde, laranja e melancia com base nas 

características de cor, forma e tamanho e usaram um classificador k-NN. A 

precisão pesquisada foi de 95%. 

• O trabalho de (PATEL; D.PATEL, 2012) classifica 100 imagens de frutas, ou seja, 

maçã, romã, variedade, pêssego, ameixa e frutas de lichia e as conta. Seu sistema 

possui uma etapa de pré-processamento e uma etapa de segmentação. Na 

primeira etapa, eles usaram o baixo gaussiano 

• (P; JAYA, 2014) compararam as técnicas CBBIS(Segmentação de imagem binária 

baseada em cores) e PSO(otimização de enxame de partículas). Eles 

classificaram manga, batata, abóbora e cebola. CBBIS é adequado para qualidade 

alimentar. A precisão atingiu 82%. 

• (SENG, 2009) Desenvolveram um sistema que classifica o estado de frutas de 

limão defeituosas. A classificação é baseada nas características de cores, forma e 

tamanho e ANN usada para classificação. Os resultados são promissores, mas a 

precisão não foi declarada. 
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4 RESULTADOS 

Nesta seção, será descrito como foi o processo de construção e o resultado 

obtido. Para o desenvolvimento, foi utilizado o editor de código Visual Code, com as 

ferramentas para desenvolvimento na linguagem Flutter. Todo o código foi 

desenvolvido na arquitetura MVC (Modelo-visão-Controlador) adaptado para esta 

linguagem. 

4.1 Arquitetura 

A arquitetura do projeto é baseada na arquitetura de desenvolvimento voltado 

para programação orientada a objetos, a ela é dado o nome de ’MVC’.  A abordagem 

MVC é composta por três categorias de objetos. O ‘Modelo’ é o objeto de aplicação, 

a ‘Visão’ é a apresentação na tela e o controlador é o que define a maneira como a 

‘interface’ do usuário reage às entradas dele. Antes da MVC, os projetos de ‘interface’ 

para o usuário tendiam a agrupar esses objetos. A MVC separa esses objetos para 

aumentar a flexibilidade e a reutilização (GAMMA et al., 1995). 

4.1.1 Estrutura do projeto 

Esta sessão se dedica a mostrar o diagrama feito para as classes que 

controlam, modelam e constroem toda a aplicação. As pastas do projeto foram 

divididas em cinco funções principais: 

• Componentes (components): esta parte do projeto é responsável por todos os 

componentes encapsulados da aplicação, seja a barra de tarefas, cabeçalho, etc. 

Estes são reutilizados em várias telas. 

• Controladores (controllers): é a classe que realiza todo o controle lógico da 

aplicação, o “cérebro”. 
• Modelos (models): responsáveis por descrever a estrutura de dados utilizada na 

aplicação. 

• Telas (screens): aqui estão todas as telas da aplicação, toda parte visual que será 

mostrada para o usuário, a porta de entrada, ou mais conhecido como ’front-end’. 
• Serviços(services): nesta pasta, estão todas as classes que se comunicam com a 

’internet’. Neste caso, consomem alguma informação através de uma API (“Application 

Programming Interface”) que significa em tradução para o português “Interface de 
Programação de Aplicativos”.
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Na figura 4 é possível visualizar a árvore de pastas da aplicação na raiz do 

projeto: 

Figura 4 – Árvore de pastas da aplicação (Captura de tela) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O projeto final teve o correspondente a 22 classes, com duas colocadas na raiz 

da aplicação, sendo elas a classe de constantes (constants) para as cores do 

aplicativo, e a classe principal ’main’ que é a primeira a ser chamada quando rodamos 

o aplicativo. 

4.1.2 Detector de Frutas(camera_controller) 

A Figura 5 apresenta o diagrama utilizado para desenvolvimento do detector de 

frutas. Nela utilizamos das já citadas ferramentas de aprendizado de máquina: 

Teachable Machine e Tensor Flow.
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Figura 5 – Diagrama detector de frutas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Podemos observar no quadro 1 a quantidade de imagens de frutas que foram 
testadas para serem utilizadas como modelo de classificação do detector: 

Quadro 1 – Número de imagens de frutas testadas 
 

Rótulo Quant. Imagens treinadas Categorias de Frutas 

Bananas frescas 5385 3 

Bananas estragadas 2292 2 

Maçãs frescas 7400 4 

Maças estragadas 2417 4 

Laranjas frescas 5000 2 

Laranjas estragadas 1640 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.1.3 Questionário sobre daltonismo(quiz_controller) 

Na figura 6 é possível observar o diagrama criado para o desenvolvimento do 

questionário sobre daltonismo utilizando uma API da Google. 

Figura 6 – Diagrama questionário 

Fonte: Elaborado pelo autor 

4.2 Telas 

Esta subseção apresenta o conjunto de telas que mostram o resultado obtido 

ao término da aplicação: 
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Figura 7 – Tela de abertura 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Figura 7 apresenta a tela de inicial da aplicação, com cores variantes entre 

branco e cinza. O nome da aplicação em sua tradução significa "auxiliar de visão” e o 

subtítulo posterior pode ser traduzido como “para daltônicos”. Foi escolhido o título em 

inglês por ser uma língua global e de fácil compreensão a todos. 
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Figura 8 – Tela inicial do aplicativo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na figura 8 é mostrada a tela inicial do aplicativo dá ao usuário cinco caminhos. 

Primeiro, entender o que é daltonismo e sua influência na vida cotidiana. Segundo, 

realizar um questionário que irá tirar suas dúvidas a respeito de ter daltonismo ou não. 

Terceiro, sobre quem desenvolveu a aplicação e suas motivações. Quarto, entender 

como usar o detector e onde. Por fim, abrir o detector e utilizá-lo.
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Figura 9 – Barra de tarefas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Podemos observar na figura 9 a tela responsável pela barra de tarefas da 

aplicação, com opções para compartilhar o aplicativo, verificar o repositório em que 

ele está contido e ler a presente monografia para ter mais informações.
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Figura 10 – Tela sobre o que é daltonismo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tela responsável por explicar brevemente sobre o que é daltonismo e 

mostrando um exemplo prático de como ela pode influenciar a vida de 

daltônicos(figura 10).



35 
 

 
 

 

Figura 11 – Tela teste de daltonismo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tela correspondente ao questionário que irá indicar traços de daltonismo no 

usuário e indicar o caminho correto a ser realizado(figura 11).
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Figura 12 – Selecionando alternativa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com a questão marcada, o usuário tem um ’feedback’ se a questão 

é correspondente à visão daltônica ou comum(figura 12).
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Figura 13 – Final do teste 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ao final do teste, são contabilizadas as questões marcadas. De acordo com o 

resultado, o usuário obtém a informação segundo a tabela de ishihara (teste para 

daltônicos), para verifiar se possui ou não tal traço(figura 13).
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Figura 14 – Tela inicial do detector de frutas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na figura 14 é apresentado a tela responsável por dar ao usuário a detecção 

de frutas frescas ou estragadas e o nível de confiança em porcentagem de cada uma 

delas.
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Figura 15 – Recurso da câmera aberta no aplicativo(banana) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após clicar no ícone da câmera, o usuário deverá mirar na fruta desejada, ou 

no conjunto de frutas que deseja processar e apertar em tirar a foto (figura 15).
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Figura 16 – Processamento de imagem carregada(banana) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após escolhida, a fruta é processada e o usuário obtém em tempo real a 

informação de que ela está fresca ou estragada(figura 16).
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Figura 17 – Recurso da câmera aberta no aplicativo(maçã) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na figura 17 é apresentado a tela de seleção para processamento da fruta, o usuário 

tem opção de excluir a foto tirada ou confirmar o início do processo de classificação.  
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Figura 18 – Processamento de imagem carregada(maçã) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Foram testadas frutas de diferentes níveis de maturação, e o resultado obtido 

foi satisfatório. O aplicativo, na maior parte das tentativas, deu resultados 

confiáveis(figura 18). Veja os exemplos separados a seguir:
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Figura 19 – Recurso da câmera aberta no aplicativo(maça parcialmente fresca) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A maçã possui leves traços de maturação estragada. Dessa forma, a I.A 

(inteligência artificial) treinada não reconheceu como estragada, mas sim parcialmente 

fresca, podemos ver isso no nível de confidencialidade(figura 19).
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Figura 20 – Processamento de imagem carregada(maçã parcialmente fresca) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O nível de confiança de quase 100% caiu para 81%, mostrando ao usuário 

dicromata, que possivelmente não reconheceria essa leve alteração, ou seja, quão 

“fresca” ela está(figura 20).
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Figura 21 – Processamento de imagem carregada (banana parcialmente estragada) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por fim, foi testado em algumas frutas já parcialmente estragadas. Tendo em 

vista que o amadurecimento na fruta já estava de certa forma evoluído, ela foi 

reconhecida como estragada, mas não totalmente(figura 21). 
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4.3 Discussões 

Ao encerramento do trabalho, pode-se perceber que os resultados obtidos são 

bastante promissores e fornecem respostas às hipóteses levantadas no início. Foi 

possível o desenvolvimento de um aplicativo que auxilie o público alvo em tarefas 

cotidianas e melhorem a sua inclusão no meio. De qualquer forma, é notório que ainda 

há pontos que precisam ser melhorados neste trabalho, como a eficácia do algoritmo, 

maior diversidade de frutas, etc. Dito isto, penso que o aplicativo irá minimizar a 

dificuldade enfrentada e possivelmente abrirá novas linhas de pensamentos a esse 

respeito. O projeto tem uma grande capacidade de expansão, não apenas o algoritmo 

de detecção, mas também as funcionalidades. 
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5 CONCLUSÃO 

O presente trabalho corresponde a um sistema que classifica três categorias 

de frutas: maçã, laranja e banana. Ele também separa entre o fresco e o deteriorado. 

O sistema possui duas fases e cada uma segue as etapas de processamento e 

classificação. O sistema é testado com fotos tiradas por uma câmera de celular. 99% 

dessas fotos foram reconhecidas corretamente, salvo alguns casos em que o detector, 

devido à quantidade ou iluminação, não conseguiu identificar o nível de maturação 

adequado. 

Com base nos resultados obtidos, pode-se perceber que um dos objetivos 

propostos ao início do projeto, que seria desenvolver uma aplicação voltada para o 

público daltônico que auxiliará em tarefas diárias, foi conquistado. Ainda é cedo para 

afirmar que o aplicativo Vision Helper será 100% útil (em relação ao esperado) e sem 

nenhuma necessidade de melhorias. Ainda é necessário realizar diversos testes com 

o público ou com outras variedades de frutas, e a partir daí melhorar em setores antes 

desconhecidos. 

Espera-se que a aplicação seja bem aceita pela comunidade como uma nova 

ferramenta de inclusão e que mostre para usuários fatos explicativos sobre essa 

dificuldade de visão de forma a propagar conhecimento. E, além disso, promover nos 

meios sociais mais projetos inclusivos, além deste. 

Percebe-se que este artigo teve sua relevância também de forma reflexiva, 

provando que é possível, cada vez mais, com o avanço da tecnologia, criar soluções 

para ajudar pessoas que enfrentam certas dificuldades inclusivas. Por fim, o foco 

almejado é que, se bem aceito na comunidade, cresça de forma exponencial como 

uma nova ferramenta voltada para nosso público alvo, de modo a auxiliar cada vez 

mais na difusão de didáticas voltadas para daltônicos que necessitam, como 

comprovado, de maior atenção na sociedade atual. 
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