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1. RESUMO 

 

A deficiência visual é caracterizada pela perda total ou parcial da visão, no qual 

pode ser congênita que acompanha a pessoa desde seu nascimento ou adquirida, 

que é contraída ao longo do tempo. Há no mundo um número crescente e significativo 

de deficientes visuais, com isso ficam cada vez mais perceptivos os problemas 

cotidianos enfrentados por eles, como atravessar a rua, fazer compras, ler 

documentos ou identificar objetos e cédulas de dinheiro. Com o intuito de utilizar a 

tecnologia como facilitador na realização das tarefas diárias, o objetivo desse trabalho 

é o desenvolvimento de um protótipo de auxílio aos deficientes visuais na identificação 

de cédulas. Os componentes utilizados para o funcionamento deste dispositivo foram 

microcontrolador ATmega328, o sensor de cores TCS3200, um motor de vibração, 

para emitir o alerta das notas e dois botões, um para ligar e outro para acionamento 

da leitura da nota. Para que o sensor reconhecesse as cores, foi necessário 

inicialmente montar uma tabela de equivalência de cores, onde cada cor é 

representada por três valores, correspondente ao RGB. Quando o usuário aciona o 

sensor para ler a cédula, os valores capturados são enviados ao microcontrolador e 

posteriormente comparados com a tabela de equivalência programada. Inicialmente 

para a realização dos testes com o sensor, o mesmo foi conectado diretamente ao 

microcontrolador, porém para que todos os componentes pudessem funcionar em 

conjunto foi necessário o desenvolvimento de uma placa de circuito impresso. Alguns 

problemas foram encontrados ao realizar a produção do protótipo, como a variação 

na cor na cédula e a sensibilidade a variação de luz do ambiente, que foram resolvidos 

determinando um local na cédula para ser “passada” no sensor e o encapsulamento 

do mesmo, diminuindo assim as variações externas. Como considerações futuras, 

seria de grande valia a adição de novas funções como a de reconhecimento de peças 

de roupas, contribuindo ainda mais com a independência em atividades diárias. 

 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

 

A deficiência visual é caracterizada pela perda total ou parcial da visão, pessoas 

com doenças oftalmológicas, como a miopia, astigmatismo ou hipermetropia, não são 

consideradas deficientes visuais, pois podem ser corrigidas com o uso de lentes, ou 

em cirurgias (AMPUDIA, 2011).  

Existem dois tipos de deficiência visual, a congênita que acompanha a pessoa 

desde seu nascimento e a deficiência visual adquirida, que é contraída ao longo do 

tempo, devido a doenças como o glaucoma, catarata, retinopatia diabética, atrofia do 

nervo ótico, retinose pigmentar e degeneração macular relacionada à idade (A 

DEFICIÊNCIA, 2016). Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, existem 

diferentes graus de deficiência visual que podem ser classificados em baixa visão, que 

pode ser compensada com o uso de lentes de aumento, lupas, telescópios, com o 

auxílio de bengalas e de treinamentos de orientação. As pessoas que estão com grau 

próximo a cegueira, ou seja, quando a pessoa ainda é capaz de distinguir luz e sombra, 

mas já emprega o sistema braile para ler e escrever, assim como recursos de voz para 

acessar programas de computador, locomove-se com a bengala e precisa de 

treinamentos de orientação e de mobilidade. O último grau seria a cegueira, quando 

não existe qualquer percepção de luz, no qual o sistema braile, a bengala e os 

treinamentos de orientação e de mobilidade, são fundamentais (AMPUDIA, 2011). 

De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

de 2010, existem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiências visuais, sendo 582 

mil cegas e aproximadamente 6 milhões de baixa visão. A OMS também estima que 

há no mundo 39 milhões de cegos e outros 135 milhões que sofrem severas doenças 

oftalmológicas (FUNDAÇÃO DORINA DOWILL PARA CEGOS, 2016). 

Conforme as estimativas previstas pelo World Report on Disability 2010 e 

Vision 2020, a cada cinco segundos uma pessoa se torna cega no mundo, no qual 90% 

dos casos de cegueira acontecem nos países emergentes e subdesenvolvidos e até 

2020 o número de deficientes visuais poderá dobrar no mundo. Por fim a OMS salienta 

que 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados, se houvesse um número maior 



de ações efetivas de prevenção e tratamento (FUNDAÇÃO DORINA DOWILL PARA 

CEGOS, 2016). 

Os deficientes visuais enfrentam diversos problemas cotidianos, alguns que 

oferecem riscos e outros que podem se tornar graves acidentes. Algumas atividades 

como, atravessar a rua, fazer compras, ler documentos ou identificar objetos, tornam-

se complicado para as pessoas com deficiência visual. Pensando nisso alguns 

dispositivos foram desenvolvidos para gerar mais independência à pessoa cega, no 

entanto, quando o assunto é relacionado a compras, principalmente com a 

identificação das cédulas de dinheiro, há uma grande dificuldade (BASTOS, 2016). 

Em vários países foram adotadas soluções para facilitar a identificação das cédulas e 

moedas pelos cegos, no Canadá, por exemplo, foi inserida na nota uma tinta e cedido 

um aparelho de bolso para que através do magnetismo, pudesse ser identificado o 

valor da mesma. Na Austrália os cegos utilizam uma espécie de gabarito que pelo tato 

é possível saber qual é a cédula. No Brasil apenas nas moedas foram inseridos 

mecanismos para auxílio na identificação dos valores por quem não enxerga, porém 

ainda são necessárias soluções com o propósito de diferenciar as notas de real 

(LOPES, 2009). 

Tendo em vista os pontos citados, é notável a importância dos projetos que 

visam auxiliar os deficientes, pelo fato de darem independência e integrarem 

socialmente as pessoas com limitações físicas, em especial os cegos, que na 

sociedade, não possuem estrutura para viverem com a devida normalidade.   

 

3. OBJETIVOS 

 

Com a finalidade de proporcionar independência em atividades básicas do dia 

a dia aos deficientes visuais, que na sociedade não possuem estrutura para viverem 

com a devida normalidade. Teve-se como objetivo o desenvolvimento de um protótipo 

para auxiliar na identificação de cédulas. 

 

 



4. METODOLOGIA 

 

O protótipo será constituído basicamente de um sensor de reconhecimento de 

cor, que possibilitará a identificação de cores das cédulas e diferenciará seus valores 

através da emissão de alertas vibratórios ao usuário. O sensor de cor adotado é o 

modelo TCS3200 e o motor será um parecido com os encontrados em celulares. 

Também serão incluídas duas chaves liga/desliga, uma para ligar o sistema e outra 

para habilitar a leitura da cédula e um microcontrolador ATmega328 que será utilizado 

para processar as informações. 

Para a identificação da cor o usuário deverá apertar o botão de acionamento, 

com o botão liga/desliga já acionado e aproximar a cédula do sensor para que o 

mesmo possa reconhecer sua cor, dessa forma o microcontrolador irá processar a 

informação e ativar um motor que vibrará. 

 

4.1. ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES 

 

O sensor TCS3200 é um conversor, programável, de corrente para frequência, 

composto por um array (arranjo) 8x8 totalizando 64 fotodiodos, divididos em 4 setores, 

sendo 3 com 16 filtros de cor cada, nas cores vermelha, azul e verde, e um setor sem 

filtros de cor. Ele captura a luminosidade de um objeto, filtrando as cores e gerando 

uma onda quadrada com frequência diretamente proporcional a intensidade de luz. 

Além das três cores primárias ele ainda pode identificar outras cores através da 

associação da leitura dos sinais das cores primárias, como por exemplo, se for 

interpretado um sinal que indica cor vermelha e outro sinal da cor azul ao mesmo 

tempo, associando os dois sinais tem-se a leitura de uma cor roxa (TAOS, 2011). 

O microcontrolador ATmega328 que é usado para interpretar os sinais gerados 

pelo sensor e como consequência ativar o motor, que será acionado através de suas 

portas PWM (Pulse Width Modulation), ou seja, ele envia ondas com seu comprimento 

variando de acordo com o tempo para o motor, para que este seja acionado o número 

de vezes e a intensidade especifica para cada cédula.    



O motor utilizado funcionará com tensão de 1V - 3.5V e emitirá um número de 

vibrações específicas para cada cédula com uma intensidade variando entre fraca, 

moderada e forte, a fim de corresponder à unidade, dezena e centena do valor 

verificado, sendo essas oscilações a resposta para a interpretação da cor. Na tabela 

1 segue os valores adotados de vibração para cada cédula. 

 

Tabela 1 – Intensidade do motor de vibração (AUTORES, 2017). 

Cédula Intensidade Nº de vibrações 

R$ 2,00 Fraca 2  

R$ 5,00 Fraca 5 

R$ 10,00 Moderada 1 

R$ 20,00 Moderada 2 

R$ 50,00 Moderada 5 

R$ 100,00 Forte 1 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

Para a montagem do circuito foram usadas, do microcontrolador, cinco portas 

digitais: 5, 6, 8, 11 e 12. Na porta 5 foi conectado a saída do sensor TCS3200, na porta 

8 foi conectado o botão para ativar ou desativar a leitura do sensor e na 6 o motor. Por 

fim, os pinos 11 e 12 foram conectados respectivamente ao S2 e S3 do sensor.  

Após a conexão do microcontrolador ser realizada, foi estudado o modo que o 

sensor faz a identificação das cores, que é feita pela captação da luminosidade 

filtrando a cor e gerando uma onda quadrada com as informações sobre a intensidade 

das cores (vermelho, verde e azul). Esta onda quadrada tem pulso de 50% duty cycle 

(metade do tempo em nível lógico alto e metade em nível lógico baixo), que varia a 

frequência conforme intensidade da luz, esse fenômeno é chamado de transformação 

de luz-para-frequência (light-to-frequency). 

Para o sensor reconhecer a cor de cada cédula e enviar a informação para o 



microcontrolador, foi feita uma amostragem, no qual ele capta cem valores, faz uma 

média com os cinquenta valores intermediários e resulta em um número. Então, 

quando o sensor faz a leitura da cédula é retornado número para vermelho, verde e 

azul, como pode ser visto na tabela 2.  

 

Tabela 2 – Identificação de cores do sensor para cada cédula de real (AUTORES, 2017). 

Cédula 
Red 

(Vermelho) 

Green 

(Verde) 
Blue (Azul) 

R$ 2,00 14 19 19 

R$ 5,00 15 20 14 

R$ 10,00 21 24 14 

R$ 20,00 23 22 12 

R$ 50,00 22 24 16 

R$ 100,00 17 22 23 

 

Os valores da tabela podem sofrer alteração para aprimoramento da 

identificação de cada cédula, pois cada uma possui uma variação no tom de cor, 

portanto para captar esta variação foi colocado um intervalo de dez valores. Criando 

um limite máximo (soma de dez) e mínimo (subtração de 10). Analisando a tabela é 

perceptível a aproximação de alguns números, devido as cores serem parecidas e a 

variação do sensor.  

Para a realizar a confecção da tabela, o sensor foi conectado diretamente ao 

microcontrolador, porém para a montagem do circuito completo foi confeccionada uma 

placa de circuito impresso, que pode ser visualizada na figura 1. Nessa placa foram 

acoplados o microcontrolador, o motor, o sensor e uma bateria de 9V, utilizada para 

alimentar todo o circuito. 

 



 

Figura 1 – Placa de circuito impresso para acomodar todos os componentes (AUTORES, 2017). 

 

6. RESULTADOS 

 

Durante os testes foram encontradas dificuldades referente a leitura da cédula 

pelo sensor, pois as cédulas possuem variação na cor e há algumas que possuem 

cores semelhantes como, por exemplo, o caso da nota de vinte reais, que possui tons 

de amarelo e laranja e o caso da nota de cem reais que tem tom de azul semelhante 

a nota de dois reais. Com isso a solução foi determinar um local na cédula para ser 

“passada” no sensor. Todas as cédulas da Segunda Família do Real (2010) possuem 

esse local, que fica nas extremidades laterais da nota e possuem alto relevo.  

Também foi identificada uma variação do sensor conforme a luz ambiente, uma 

vez que ele capta a luminosidade e filtra a cor. Assim, com muita luz sobre ele, há 

dificuldade na identificação da cor e na transmissão da vibração, podendo ter um erro. 

Uma solução seria o encapsulamento do sensor, de forma a contar somente com a 

luminosidade dos LEDs existentes no próprio dispositivo. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os testes realizados foram satisfatórios, sendo possível constatar o 

funcionamento do circuito juntamente com a programação que foi realizada, para 

atender os padrões impostos no objetivo. 

Para futuras implementações pode-se adicionar mais cores a tabela, de tal 

forma que, o protótipo pudesse identificar uma gama de cores maior do que a atual, 



podendo até ser utilizado para outras finalidades, como: detecção de cores de roupas 

e objetos. 

Outra melhoria sugerida seria a questão do encapsulamento do projeto, que 

poderia ser elaborado através de uma modelagem 3D específica para acoplar todo o 

circuito em um único compartimento. Mas para isso serão necessárias algumas 

adaptações como a alteração da bateria de 9V para um modelo menor e a alteração 

dos botões para um modelo compacto. 
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