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Título: 

Uma Ferramenta Adaptativa para Facilitar a Visualização de Imagens para Pessoas 
Portadoras de Daltonismo 
 
Resumo: 

O daltonismo é um distúrbio visual cromático que afeta aproximadamente 8% dos homens. Esta parcela da população 

possui dificuldade em distinguir algumas cores que pessoas com sensibilidade cromática considerada normal distinguiriam 

com facilidade. Os portadores de distúrbios cromáticos estão cada vez mais em desvantagem nas atividades que 

necessitam de comparações mais refinadas de cores, com associação de padrões e discriminação de tonalidades 

intermediárias, pois, uma porção importante da informação visual desaparece quando vista por portadores de daltonismo. 

Desta forma, o daltonismo muitas vezes apresenta-se como um obstáculo ao uso efetivo do computador, que, atualmente, 

utiliza cada vez mais recursos gráficos nas suas interfaces e na sua comunicação visual. Neste trabalho, três ferramentas 

computacionais foram desenvolvidas com a finalidade de aumentar a acessibilidade no uso do computador aos portadores 

de daltonismo. A primeira ferramenta tem o intuito de testar o daltonismo, além de avaliar o seu grau de severidade. A 

segunda ferramenta é adaptativa, baseada em Lógica Fuzzy, e propõe dois métodos de correção de imagens digitais para 

melhorar a qualidade visual dos portadores de distúrbios cromáticos. A terceira ferramenta destina-se à simulação dos 

daltonismos vermelho e verde em seus diferentes graus. Por fim, foram realizados testes com os resultados das propostas 

de correção utilizando o simulador, com um grupo de portadores de daltonismo, bem como com indivíduos com visão 

cromática normal através de uma plataforma de teste Web. 
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