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RESUMO 

Pensando nas dificuldades que os deficientes visuais se deparam diariamente 

e focando em uma delas que é como se vestir, surgiu a ideia de desenvolver 

um aplicativo que os ajude a conseguir sozinhos saber o que estão usando de 

forma mais fácil e ter uma boa descrição de sua roupa de modo rápido e 

prático. O aplicativo também informará estilos de roupas e combinações para 

cada tipo de ocasião que o usuário necessite. 

 

INTRODUÇÃO 

“De acordo com o IBGE a deficiência visual é a mais representativa e atinge 

3,6% dos brasileiros”[1]. Com o avanço da tecnologia fica cada vez melhor a 

integração social dos deficientes visuais e assim, pensando nas diversas 

dificuldades com as quais eles se deparam diariamente, como meio de 

locomoção, comunicação e também no conceito de vaidade, e focando em uma 

delas que é como se vestir, surgiu a ideia de desenvolver um aplicativo que os 

ajude a conseguir sozinhos saber o que estão usando de forma mais fácil e ter 

uma boa descrição de sua roupa de modo rápido e prático. Um portador de 

deficiência visual poderá saber, com o auxílio de periféricos, como estará 

vestido e até mesmo escolher o que vestir, usando comandos de voz (uma 

Câmera por exemplo) e o softwares adequados. Essa tecnologia facilitará 

bastante nessa questão e um banco de dados, armazenando informações de 

tipos, cores e combinações de roupas, permitirá a comparação quando feito o 

escaneamento das roupas do usuário. As informações captadas pela câmera 

são comparadas com as que estão no banco de dados, retornando qual roupa 

ele está segurando, ou vestindo, e ainda pode dar dicas de moda, para que o 

usuário faça combinações e venha a se vestir de forma mais adequada. 

 

OBJETIVOS 

Propor um aplicativo que interaja com um dispositivo de escâner e que 

proporcione uma interação com usuários, onde os usuários possam através do 



comando de voz, iniciar o escaneamento de sua roupa, que esteja vestindo ou 

segurando. O banco de dados do aplicativo terá dados de cores, tipos, estilos e 

combinações de roupas de acordo com a moda, além de outas possíveis, as 

informações do escâner serão comparadas com as do banco, com isso o 

aplicativo retorna em vos alta para o usuário as informações que necessita 

para se vestir de maneira correta. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica e a prototipação. O 

protótipo terá os seguintes componentes: será necessário servidor em nuvem 

para armazenamento das informações dos usuários, o Android Studio[2], banco 

de dados relacional SQLite[3], um software que analisa a imagem para 

diferenciar as cores e um dispositivo de escaneamento. O scanner deverá ser 

fixado em um local apropriado para que o processo possa ocorrer.  

 

DESENVOLVIMENTO 

O aplicativo se conectará ao dispositivo de escâner via wi-fi, recebendo dados 

de cores e de tipos de roupas, por meio da câmera. Inicialmente o usuário terá 

que se conectar ao aplicativo por comando de voz, a partir daí o usuário dará a 

instrução para o escaneamento e automaticamente a detecção de cores do 

software entra em ação, os dispositivos fornecerão informações coletadas. 

Será feita a análise no banco de dados e o aplicativo dirá ao deficiente, 

detalhadamente, qual roupa ele está utilizando ou mostrando, além de lhe dizer 

combinações e estilos de roupas diferentes. O usuário também contara com a 

função de favoritos para que possa acessa-las a qualquer momento, e tanto as 

informações passadas pelo usuário quanto as que ele receber, serão por meio 

de voz. A imagem 01 exibe exemplos de utilização do sistema e seu protótipo. 

 

 

 



Imagem 01 – Exemplo de captura e design do aplicativo. 

 

Fonte: O Autor (2018). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Em uma pesquisa feita com deficientes visuais da comunidade local, foi 

apresentada a ideia e segundo 95% deles o app seria de grande ajuda pois 

eles preferem ser independentes e saber se vestir sem o auxílio de outra 

pessoa, com isso conclui-se que a ideia é viável.  
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