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1. INTRODUÇÃO 

A discromatopsia ou daltonismo atinge uma parte significativa da população mundial, 

embora a maior incidência ocorra no gênero masculino por condições hereditárias 

passadas de mãe para filho através do cromossomo X. Outros fatores também podem 

contribuir para o desenvolvimento da anomalia, como resultado de uma lesão ocular 

ou de origem neurológica. Os casos mais comuns são a de não percepção das cores 

vermelha e verde, seguido pelas cores azul e amarelo (PEREIRA, 2017). 

Segundo Barbosa et al. (2016), mesmo não sendo considerada uma doença, o 

portador poder ser impedido de exercer determinados tipos de atividades, tais como: 

operar maquinistas e pilotar aeronaves. Em alguns países como o Brasil, o daltônico 

é não pode exercer algumas atividades das forças armadas e forças auxiliares. 

Durante o período escolar, as crianças portadoras podem ter dificuldades de 

compreensão com tabelas, imagens e gráficos, e o uso do computador pode ser 

afetado em páginas e aplicativos que apresentam muitas cores distintas (GARCIA et 

al. 2012). 

Segundo Fernandes e Urbano (2008), as pessoas portadoras da 

discromatopsia enfrentam diversas dificuldades, dentre elas: a aquisição de roupas e 

sapatos, identificação de cores de instrumentos e objetos em geral, constrangimento 

por detecção de tons errados, falta de conhecimento sobre a anomalia, leitura de 

mapas e tabelas utilizando cores como legenda. Com a evolução da tecnologia 

algumas dificuldades dos daltônicos podem ser solucionadas. O uso de aplicações 

para dispositivos mobile podem auxiliar os portadores de daltonismo em demanda 

imediata, e consequentemente melhorar a qualidade de vida proporcionando a 

inclusão dos mesmos.  

Baseado nestas dificuldades o objetivo deste estudo é desenvolver uma 

aplicação de acessibilidade para reconhecimento de padrões de cores para os 

daltônicos através de dispositivos mobile, permitindo uma maior independência dos 

usuários portadores de daltonismo. 

 

2. METODOLOGIA 

John Dalton foi o primeiro cientista a descrever em 1794 a falha no 

desenvolvimento dos conjuntos de cones de reconhecimento, o que lhe rendeu a 

referência do nome Daltonismo para a anomalia. Em 1917, Shinobu Ishihara 

desenvolveu um exame cujo objetivo era identificar se o indivíduo possui alguma 



deficiência na percepção das cores. O teste recebeu o nome de seu criador, e desde 

o século XX é o método mais conhecido do mundo, constituindo-se de 32 placas 

contendo algarismos ocultos entre círculos, onde a quantidade de acertos define o 

tipo e grau de daltonismo.  

O tipo de discromatopsia pode ser identificado pela localização da 

deficiência, ou seja, se a mesma é originada nos cones vermelhos, verdes ou azuis. 

Existem dois grupos, os que têm a anomalia em vermelho e verde, e os que a 

possuem em azul e amarelo, podendo ser total, onde a cor não é identificada, ou 

parcial com diferentes graus, onde existe a dificuldade, mas há alguma percepção da 

cor.  

Segundo Takata (2015), as imagens do teste de Ishihara podem ser 

classificadas em cinco tipos. Sendo assim, a ferramenta possui três dos cinco tipos, 

demonstração, mascarada e transformação. Ao termino, é apresentada a pontuação 

obtida levando em consideração a comparação das respostas do usuário com as 

respostas corretas. Como o teste se constitui em uma identificação superficial, para 

maiores informações é indispensável à consulta com um oftalmologista.  

 

3. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento da aplicação, os requisitos não funcionais e funcionais 

foram levantados através de entrevistas com portadores de daltonismo, com o objetivo 

de desenvolver uma interface voltada a atender todos os graus da discromatopsia e 

suas variações. 

A partir dos dados coletados foi configurado o planejamento da construção do 

aplicativo, no qual foi dividido em: criação da interface de captura de tons de cores, 

teste e história e o desenvolvimento do aplicativo, conforme descrição abaixo. 

 História daltonismo: tela informativa sobre o daltonismo, seus tipos e 

efeitos. 

 Teste Ishihara: acessa a tela onde é possível realizar o teste para 

reconhecimento de um portador. 

 Captura Online: tela onde e realizado o reconhecimento online pela 

câmera do dispositivo. 

 Captura a galeria: tela onde e realizado o reconhecimento offline pelas 

imagens armazenadas no dispositivo.  

 



3.2 Desenvolvimento do aplicativo 

 O desenvolvimento do aplicativo foi realizado no Android Studio versão 2.3.1, 

versão gratuita disponível para download, que possui como pré-requisito a instalação 

do kit de desenvolvimento de software Android (SDK) e o kit de desenvolvedor Java 

(JDK).  

Através do Android Studio foi criado um instalável que possibilita a instalação 

do aplicativo num smartphone com sistema operacional Android doravante a versão 

IceCreamSandwich (API Level 15). Para o funcionamento do recurso da identificação 

dos tons de cores, o dispositivo a ser instalado a aplicação deverá dispor de uma 

câmera fotográfica.  

Nos testes de compatibilidade foram utilizados dois smartphones, sendo estes, 

um LG Leon e o outro Samsung Grand Duos, ambos com versões diferentes de 

Android, certificando que o aplicativo teria o mesmo funcionamento em equipamentos 

diferentes.   

A identificação das tonalidades é realizada de modo online ou offline. O 

reconhecimento ocorre quando o usuário toca em uma posição da tela onde o mesmo 

deseja identificar a cor correspondente, sendo retornado o nome da coloração 

existente. As imagens identificadas podem ser salvas no smartphone, possibilitando 

consultas posteriores, ou desprezadas.  

O identificador possibilita a interação com o dia a dia do usuário, pois supre a 

necessidade básica do portador de daltonismo, auxiliando em tempo real a 

identificação das cores possibilitando maior autonomia sobre suas compras e uma 

melhor qualidade de vida, amenizando os efeitos da anomalia.  

 

3.3 Testes 

A apuração das funções do aplicativo foi realizada por três pessoas, sendo 

estas duas portadoras de daltonismo e uma não portadora. Os testes tiveram como 

objetivo levantar os pontos fortes e fracos, com intuito de aperfeiçoamento da 

aplicação. 

Para todos os testes, o aplicativo foi instalado no smartphone dos usuários e 

os mesmos puderam avaliar a usabilidade e praticidade no reconhecimento de cores 

no seu dia a dia, e o diagnóstico do resultado do teste de Ishihara . Através dos 

retornos dos usuário, obtivesse um aplicativo usual tanto para portadores e não 



portadores, de fácil navegação entre os menus, com ícones bem sugestíveis e 

agradáveis.  

Para maior interação do usuário com a aplicação, foi criada uma página web 

contendo informações sobre a história do Daltonismo, características e 

funcionalidades do aplicativo e uma área para o envio de sugestões. O endereço da 

página é: daltom.pe.hu. 

 

4 RESULTADOS 

 

O Identificador de cores é um aplicativo mobile desenvolvido na plataforma 

Android com o objetivo de ser utilizado como tecnologia assistiva, auxiliando o usuário 

na identificação de padrões de cores, gerar conhecimento sobre o daltonismo e 

realizar teste de identificação de portadores. O sistema é gratuito e disponível no 

idioma português. 

As principais características do aplicativo são: reconhecimento online de 

padrões de cores através do recurso da câmera digital, proporcionando maior 

interação do usuário com o ambiente, consultas de cores de fotos e imagens 

armazenadas nos dispositivos, breve história sobre o daltonismo e seus tipos e 

realização de teste de identificação de portadores através do teste de Ishihara.  

Foi desenvolvido um layout de tela contendo tons de alto contraste 

possibilitando a interação de indivíduos que possuam a anomalia ou não. O mesmo 

foi adicionado como padrão em todas as telas do aplicativo. A figura 1 apresenta as 

interfaces do menu principal, história do daltonismo e do teste para identificação do 

portador. 



Figura 1– Telas contendo o layout definido. 
Fonte: Próprio autor (2017). 

 
 
Os ícones também foram implementados focando em ser o mais simples e 

objetivo possível, possibilitando maior interação do usuário diminuindo a possibilidade 

de dúvidas. Identificação de tons de cores, permite a interação do usuário a tela onde 

e possível realizar a identificação de modo online ou off-line. 

O reconhecimento dos tons de cores ocorre de duas maneiras: Online: através 

da câmera fotográfica do smartphone/tablet é possível observar em tempo real o 

ambiente, e através do toque na tela do dispositivo, é retornado a cor correspondente 

do ponto. Off-line: Imagens armazenadas nos equipamentos podem ser recuperadas 

e assim como o modo online, através do toque na tela e possível retornar a cor 

equivalente. A Figura 2 apresenta o resultado da identificação da cor de um objeto 

feito online. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2– Demonstração do reconhecimento online da cor de um objeto. 

Fonte: Próprio autor (2017). 

 
 

4.1 Testes com usuários  

A versão inicial apresentava um layout da tela de identificação online não 

contemplava a tela de forma integral, era aberto um pequeno espaço onde o usuário 

poderia realizar a identificação, e no mesmo era somente exibido o nome da cor 

correspondente. Após a utilização dos usuários foi solicitado a ampliação da tela de 

identificação e a criação de um campo onde apresentaria a tonalidade encontrada. 

 Na interface de realização do teste foi adicionado o botão de “Não visualizo”, 

possibilitando o avanço para a próxima tela, sem a necessidade de digitar uma 

resposta. Ao termino do teste, foram adicionadas as soluções distando os números 

nas imagens, sendo assim, mesmo os usuários daltônicos conseguem comparar as 

suas respostas e identificar qual errou.  

Após as adequações proposta pelos portadores, o aplicativo teve sua segunda 

versão testada por uma pessoa não portadora, onde foi exposta a necessidade de 

criação de legendas explicativas sobre as funções dos ícones, pois, por mais que 

sejam intuitivos e bem sugestivos, poderiam criar confusões em novos usuários, 

daltônicos ou não. Também foi solicitada a inserção de uma referência indicando o 



ponto tocado nas identificações das tonalidades, online e off-line, assim o usuário 

consegue verificar se o ponto tocado e realmente onde o mesmo deseja identificar a 

cor. 

Após as modificações sugeridas, foi criada uma nova versão que foi testada 

por daltônicos e não daltônicos, resultando em um aplicativo reformulado atendendo 

aos dois tipos de usuários. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A crescente expansão da tecnologia assistiva, que visa promover a integração 

de pessoas, pode ser aplicada na melhoria da qualidade de vida e inclusão social. 

Caso este, do aplicativo que transformou os smartphones presentes na vida das 

pessoas em uma ferramenta de acessibilidade de fácil acesso e utilização. 

 A ferramenta desenvolvida para a plataforma Android permite ao usuário 

realizar o teste de Ishihara para identificar uma possível deficiência na percepção de 

cores. Por meio do aplicativo de reconhecimento de cores para daltônicos, os usuários 

obtiveram uma maior independência, pois conseguiram resolver por si só dificuldades 

que antes gerariam constrangimento. 

Alguns aplicativos disponíveis no Play Store e no App Store possuem uma 

abordagem parecida à deste trabalho. Tanto o aplicativo ColorADD (CARDOSO; 

SEIÇA; LISBOA, 2013) o ColorGrab (LOOMATIX, 2012) e o ColorBlind Vision 

(GRIMM, 2014), identificam através da câmera do dispositivo as cores de imagens e 

identificam-nas pelo nome. Cada aplicativo conta com algum recurso diferencial, como 

i) o recuso do código ColorAdd (CARDOSO; SEIÇA; LISBOA, 2013), que são símbolos 

gráficos com base nas três cores primárias (Azul, Amarelo e Vermelho); ii) ou a 

possibilidade de criação de bibliotecas e personalização das cores nos formatos RGB, 

Hex, HSV, HSL e Lab (LOOMATIX, 2012).  

O aplicativo desenvolvido neste estudo difere de outros supracitados, pois se 

trata de uma junção personalizada, tento como objetivo principal o público daltônico. 

Para isso, o aplicativo engloba desde a história da discromatopsia, testes de 

identificação da anomalia até o reconhecimento de cores.  

A partir deste estudo é possível, como trabalhos futuros, expandir para outras 

plataformas visando a ampliação da quantidade de usuários. Além disso, é possível 

ainda desenvolver novas funcionalidades como o uso do Zoom e da câmera frontal 

para a identificação de cores. 



REFERÊNCIAS 

 

BARBOSA, J. T; et al. O daltonismo e suas limitações visuais: um estudo de 
casona cidade de Queimadas-PB. 2016. Congresso Nacional de Educação, 
Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, Paraíba. 2016. 
 
CARDOSO; SEIÇA; LISBOA. ColorADD. 2013. Disponível em 
<https://itunes.apple.com/br/app/coloradd/id592434066?mt=8 >. Acesso em 15 mai. 
2017. 
 
FERNANDES, L. C. URBANO, L. C. V. Eficiência dos testes cromáticos de 
comparação na Discromatopsia hereditária: relato de casos. Arquivos Brasileiros 
de Oftalmologia, 2008; v. 71, n.4, p. 585-588. 
 
GRIMM. ColorBlind Vision. 2014. Disponível em < 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.givewaygames.colorblind_ads&hl
=pt_BR >. Acesso em 16 mai. 2017. 
 
LOOMATIX. ColorGrab. 2012. Disponível em < 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loomatix.colorgrab&hl=pt_BR >. 
Acesso em 16 mai. 2017. 
 
GARCIA, F. E. A. S; et al. Aplicação da Interação Humano-Computador no 
Desenvolvimento de Interfaces Gráficas Destinadas a Daltônicos. 2012. Artigo 
(Graduação em Analise e Desenvolvimento de Sistemas) – Curso de Analise e 
Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia Dep. Júlio Julinho 
Marcondes de Moura, Campus Fatec Garça, Garça, São Paulo. 2012. 
 
PEREIRA, M. M. Daltonismo, discromatopsia. 2017. Disponível em: 
<https://www.saudebemestar.pt/pt/clinica/oftalmologia/daltonismo/>. Acesso em 25 
abr. 2017. 
 
TAKATA, A. Ferramenta de acessibilidade adaptável aos daltônicos e às redes 
móveis. 2015. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) – Curso de 
Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de 
São Paulo, São Paulo. 2015. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.givewaygames.colorblind_ads&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.givewaygames.colorblind_ads&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loomatix.colorgrab&hl=pt_BR

