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Resumo—Atualmente tem se observado maior inserção de 

pessoas que apresentam algum tipo de deficiência no mercado de 

trabalho. Este artigo tem como objetivo descrever o 

desenvolvimento de um aplicativo computacional que tem por 

finalidade facilitar a identificação de cédulas monetárias por 

deficientes visuais. O desenvolvimento da pesquisa ocorreu por 

meio do CIAPD – Centro Interdisciplinar de Apoio à Pessoa com 

Deficiência, inserido em uma universidade particular do Estado 

de São Paulo. Os resultados mostram que a utilização do 

aplicativo construído para reconhecimento de cédulas de notas de 

Real com o auxílio da tecnologia de redes neurais computacionais 

pelo deficiente visual trouxe benefícios de forma que os tempos 

gastos no reconhecimento das cédulas monetárias foram 

realizados dentro do esperado.  

Palavras-chave: deficiente visual; aplicativo computacional; 

leitura de cédulas monetárias 

I. INTRODUÇÃO 

No Brasil tem se observado maior inserção de pessoas que 

apresentam algum tipo de deficiência no mercado de trabalho. 

É possível que um fator que tem contribuído para essa 

inserção esteja relacionado com a promulgação em 1999 da 

Lei 3.298/99 que instituiu a obrigatoriedade de contratação de 

pessoas com deficiência, por todas as empresas com um 

quadro de lotação superior a 100 empregados [1], também 

conhecida como a “Lei das Cotas”. Esse processo de inserção 

social vai de encontro ao Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável – Trabalho Decente e Crescimento Econômico 

(ODS 8) definido na Agenda de 2030 [2]. O ODS 8 é apenas 

um dos 17 Objetivos Globais, por ocasião da Cúpula das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que 

reuniu todos os países membros da ONU em sua sede, em 

Nova Iorque. 

A inserção de pessoas portadoras de algum tipo de 

deficiência tem atingido também o ambiente escolar e 

conforme [3], as discussões sobre essa temática que, a 

princípio ficavam restritas a poucos, agora atinge diversas 

camadas e níveis sociais. Os autores complementam 

afirmando que atualmente há o reconhecimento de que é 

preciso conhecer a diversidade das deficiências para que se 

possa aprender com elas. 

Para [4] tem ocorrido um grande avanço de tecnologias de 

software para a inclusão de deficientes visuais, entretanto, a 

acessibilidade a esses softwares continua sendo muito 

limitada. 

Nesse sentido, o presente artigo trata da descrição do 

desenvolvimento de um aplicativo computacional, com a 

finalidade de facilitar a identificação de cédulas monetárias 

por deficientes visuais, em uma universidade particular do 

Estado de São Paulo por meio do CIAPD – Centro 

Interdisciplinar de Apoio à Pessoa com Deficiência. Este 

Centro foi criado em 1991 com a missão de contribuir para a 

inclusão social de pessoas com deficiência.  

O público-alvo do CIAPD é heterogêneo na idade e no 

nível escolar. No ano corrente, o CIAPD conta com 60 

usuários com diversos tipos de deficiências intelectuais e/ou 

físicas. A equipe de profissionais do CIAPD é composta por 

dois psicólogos, uma pedagoga, um com formação em 

Relações Públicas, um em Terapia Ocupacional e um 

Educador Físico, além de estagiários para auxílio nas oficinas. 

A inclusão de deficientes visuais na sociedade vem 

crescendo gradativamente e, com o advento dos smartphones 

houve um aumento na procura por métodos que auxiliem os 

portadores desta deficiência, um exemplo é o VoiceOver do 

sistema operacional iOS [5], um recurso que interpreta por 

áudio cada detalhe na tela dos dispositivos. Ainda assim, os 

deficientes visuais tendem a sentir dificuldades em tarefas 

simples do dia-a-dia, em razão da falta de adaptação ou 

problemas inerentes da sociedade humana.  

Um dos problemas enfrentados pelos deficientes visuais é 

a realização de transações com dinheiro em espécie. Para 

executar tal tarefa é necessário o auxílio de terceiros, com o 

risco de serem enganados pelos mesmos. 

O incentivo ao avanço tecnológico, assim como a inovação 

visando às novas necessidades de inclusão social de 

portadores de deficiências, sejam elas físicas ou mentais, 

permite uma grande evolução na qualidade de vida, sobretudo 

no cotidiano de portadores de necessidades especiais.  

Há uma variedade de ferramentas disponíveis para 

melhorar a acessibilidade dos portadores de deficiência 
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visuais. Neste sentido pode-se citar o aplicativo Be My Eyes 

[6], um exemplo de sucesso no mercado, eleito o aplicativo 

inovador do ano pela Google, permite que usuários com 

deficiência visual possam solicitar auxílio de outros usuários 

que não possuam esta deficiência.  

Grande parte dos deficientes visuais apresenta dificuldade 

na compreensão da contagem das cédulas monetárias. Embora 

haja métodos de reconhecimento dessas cédulas pelo tato, 

tornando possível distinguir cédulas de diferentes valores e 

tamanhos, há que se considerar os desgastes ou descuidos que 

podem vir a ocorrer com a cédula, dificultando a identificação 

por alto-relevo.  

A chamada "Segunda Família do Real", cujas últimas 

cédulas foram lançadas em 2014, poderia contribuir para a 

resolução deste problema, uma vez que cada cédula possui 

tamanho diferente. No entanto, a falta de capacitação dos 

deficientes para reconhecê-las e também as cédulas da 

“Primeira Família do Real”, que ainda estão em circulação no 

mercado, impede que isso ocorra [7].  

Em razão dos problemas do cotidiano, é necessário o 

auxílio de terceiros, pois, muitas vezes acaba impossibilitando 

o portador de necessidades especiais em fazer uma contagem 

rápida das cédulas em locais públicos, filas rápidas como 

bilheterias de metrôs, ônibus e locais com grande trânsito de 

pessoas.  

É importante ressaltar o significado destes problemas para 

portadores de deficiências visuais, uma vez que os ambientes 

não são projetados para a sua acessibilidade. 

No sentido de contribuir para melhorar o cotidiano dos 

deficientes visuais, este artigo tem como objetivo descrever o 

desenvolvimento de um aplicativo computacional que tem por 

finalidade facilitar a identificação de cédulas monetárias por 

deficientes visuais. 

II. DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO  

O desenvolvimento do aplicativo foi dividido em duas 

partes: a inteligência que consiste no reconhecimento da 

imagem das cédulas e a interface que compreende a interação 

do usuário por comandos de voz.  

O aplicativo foi desenvolvido para sistemas operacionais 

iOS, com suporte às versões 10.0.0 até a versão atual, isto é, a 

confecção do software como resultado desta pesquisa. Esta 

escolha foi concebida devido a capacidade de configurações 

de acessibilidade como o VoiceOver e Siri, permitindo o 

usuário com necessidades visuais especiais utilizar o sistema 

operacional.  

Para o reconhecimento das cédulas foi usado a câmera do 

celular para identificação das cédulas monetárias. Esta 

identificação é feita de maneira rápida e automática a partir de 

um treinamento de machine learning, ao criar um 

reconhecimento mais eficaz. O modelo treinado foi construído 

a partir da biblioteca de código aberto em Python, chamado 

TensorFlow [8]. Após a criação do modelo de reconhecimento 

de imagens, seu resultado é convertido para um modelo 

compatível com a Biblioteca Core ML para iOS. Esta 

biblioteca permite a utilização de machine learning em 

dispositivos iOS, ao utilizar o processamento gráfico no 

dispositivo, e não somente o processamento via CPU.  

Tendo em vista que o foco da pesquisa é atender uma das 

necessidades do deficiente visual, foi utilizado um modelo de 

comandos de voz para que o usuário possa interagir com o 

aplicativo. Após o comando de leitura, o usuário recebe um 

feedback de resposta em áudio, retornando o valor da cédula. 

Nesta pesquisa foi usado o método de gerenciamento de 

projetos denominado Scrum Solo [9, 10]. Esse método foi 

escolhido por facilitar a visualização do planejamento e 

desenvolvimento desde o início ao fim da pesquisa.  

Uma das características desse método de gerenciamento é 

definir papéis dentro da equipe para que o desenvolvimento 

seja mais coordenado, facilitando o alcance das metas de 

entregas. Como o aplicativo foi desenvolvido individualmente, 

estes papéis são abordados com o Scrum Solo. 

III. ARQUITETURA DO SISTEMA 

Nesta seção é apresentado o diagrama de arquitetura 

utilizado. A Fig. 1 descreve todas as funcionalidades que 

compõem o sistema. Cada camada da aplicação foi descrita 

com um retângulo com sua cor descrita na legenda. A 

utilização de uma arquitetura e padrão de projeto permite 

maior desacoplamento e maior coesão de seu conteúdo. Essas 

características favorecem maior facilidade em possíveis 

manutenções no software. Também são descritos os 

periféricos de Som e Câmera, como elementos da camada de 

visualização. O Periférico de Som será o único método de 

entendimento do contexto do aplicativo em execução para 

deficientes visuais.  

Uma camada de processamento de imagem foi criada 

separadamente, cuja responsabilidade é classificar a imagem 

utilizando o modelo Core ML previamente treinado. Esta 

camada desacoplada permite uma liberdade na substituição do 

modelo Core ML, acarretando em maior facilidade e economia 

de tempo com possíveis mudanças, pois é esperado ocorrer 

alterações e substituições ao longo do desenvolvimento do 

aplicativo. 

O modelo treinado, suas respectivas conversões e a base de 

imagens foram deixadas separadamente fora do padrão do 

projeto em uma proto-camada externa devido ao seu 

funcionamento não estar conectado com o funcionamento da 

aplicação móvel. A seguir são detalhados os itens do 

Diagrama de Arquitetura da Fig. 1. 
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Fig. 1 – Diagrama de Arquitetura. 

Fonte: Elaboração própria. 

A. Comando ler cédula 

Inserir um comando para o usuário interagir com o 

aplicativo, consistindo em um reconhecimento de toque em 

qualquer lugar da tela do dispositivo. Facilitando, assim, a 

usabilidade do deficiente visual. A Fig. 2 apresenta a 

utilização do aplicativo Blind com uma cédula de 2 reais. 

B. Disparar captura de frame de imagens 

Etapa de codificação na qual é implementada uma camada 

de câmera para capturar todos os frames, cada frame 

capturado retorna um caminho do arquivo com a extensão 

jpeg, dentro das pastas de acesso da aplicação. Cada imagem 

não utilizada é descartada automaticamente pelo sistema 

operacional ao capturar uma nova imagem da câmera. 

C. Tratar imagem 

Após o disparo da captura, é necessário ler o frame da 

imagem e transformá-la em preto e branco. Também é 

importante aumentar o contraste da imagem para que o 

reconhecimento tenha mais êxito.  

 
Fig. 2 – Utilização do aplicativo Blind na identificação da cédula de 2 reais. 

D. Classificação Core ML 

Com o Core ML, pode-se integrar modelos de aprendizado 

de máquina treinados ao seu aplicativo.  

Um modelo treinado é o resultado da aplicação de um 

algoritmo de aprendizado de máquina a um conjunto de dados 

de treinamento. O modelo faz previsões com base em novos 

dados de entrada. Um modelo que foi treinado com imagens 

de cédulas de real, pode ser capaz de prever o percentual de 

chance de existir uma cédula de real quando o mesmo recebe 

uma imagem para analisar.  

O Core ML é a base para estruturas e funcionalidades 

específicas de domínio. O Core ML suporta Vision para 

análise de imagem, Linguagem Natural para processamento de 

linguagem natural e GameplayKit para avaliar árvores de 

decisão aprendidas. O próprio Core ML baseia-se em 

primitivos de baixo nível, como o Accelerate e o BNNS, além 

de Metal Performance Shaders. 

Nesta pesquisa o Core ML foi utilizado para 

reconhecimento de imagens. Portanto, o foco nas suas 

ferramentas Vision e BNNS para acelerar a predição de 

cédulas monetárias com um desempenho aprimorado para 

smartphones. 

E. TensorFlow 

TensorFlow é a segunda geração do sistema projetado pelo 

Google Brain. A versão 1.0.0 foi lançada em 2015. Embora a 

implementação de referência seja executada em dispositivos 

individuais, TensorFlow pode também ser executado em 

múltiplas CPUs e GPUs (com extensões opcionais CUDA 

para GPGPU).  

A escolha do Tensorflow como biblioteca de treinamento 

ocorreu devido a grande quantidade de documentação e seu 

desempenho na predição de objetos em imagens. Também é 

possível converter o arquivo treinado no Tensorflow para o 

modelo Core ML otimizando e possibilitando sua utilização 

no sistema operacional iOS com todas as vantagens que o 

Core ML fornece para utilização nativa no sistema operacional 

de performance aprimorada.  
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Sua biblioteca é implementada na linguagem Python, a 

qual fornece facilidades no treinamento, retreinamento e 

implementação de redes neurais.  

F. Banco de imagens 

Para o treinamento de uma rede neural de reconhecimento 

de imagens é necessário criar muitas imagens com as 

características dos objetos que serão reconhecidos. Devido à 

escassez de bancos de imagens de cédulas de real foi preciso 

criar tal banco para realizar o treinamento do aplicativo. 

Foi criado um banco de imagens menor, e, somente com os 

modelos novos de cédulas de real. O banco de imagens é 

separado por cédula onde cada uma delas deve ter várias fotos 

de cada cédula, preferencialmente uma foto diferente da outra. 

Este banco de imagens foi usado pelo módulo do Tensorflow 

para realizar o treinamento do modelo treinado. 

G. Salvar iamgem para melhoria no tratamento 

Tendo em vista a retroalimentação do banco de imagens, 

foi criado um módulo para enviar todas as imagens capturadas 

nos dispositivos para um banco de imagens no Firebase. Estas 

fotos posteriormente são selecionadas e inseridas no banco de 

imagens para uma próxima versão, melhorando a precisão no 

reconhecimento das cédulas devido a um aumento no banco de 

imagens.  

H. Python 

Foi utilizada uma camada em Python no projeto para a 

conversão do objeto treinado e gerado no Tensorflow para o 

modelo Core ML devido aos seus benefícios e suas 

possibilidades.  

Esta camada tem duas etapas. A primeira consiste em 

gerar, de acordo com o modelo treinado, um arquivo texto 

com o conteúdo do treinamento Tensorflow. Para isto foi 

utilizado a sequência de código demonstrado na Fig. 3. Nela, o 

objeto treinado pelo Tensorflow é varrido como descrito no 

algoritmo da Fig. 3, criando um arquivo de texto com cada 

uma de suas operações. A criação do arquivo de texto é feita 

de maneira simples utilizando os recursos da linguagem. Após 

este ponto, é descrito o local do sistema onde este arquivo de 

texto será salvo, o deixando preparado para a próxima etapa de 

conversão do modelo Tensorflow para Core ML. 

 
Fig 3. Código de conversão TensorFlow para Core ML. 

Fonte: Elaboração própria. 

Em uma segunda etapa, o arquivo texto gerado é lido, e, 

com base em configurações subsequentes, é possível gerar um 

modelo Core ML com o exato treinamento feito no modelo 

Tensorflow. 

I. Tensorflow e Convolutional Neural Network 

Foi utilizado o modelo de Convolutional Neural Network 

do Tensorflow para identificar as cédulas monetárias com a 

utilização da exibição dos resultados via Softmax, conforme 

ilustrado na Fig. 4. Na sequência, com a conversão para Core 

ML os resultados foram mais satisfatórios.  

Na Fig. 4, seguem são apresentadas as características de 

um reconhecimento de imagem pelo método convolucional em 

redes neurais. 

 
Fig. 4. Exemplo de uma rede convolucional. 

Fonte: [11]. 

IV. RESULTADOS 

Com a finalidade de avaliar a utilização do aplicativo foi 

aplicado um questionário a um deficiente visual do CIAPD 

para verificar o aumento de independência na identificação de 

cédulas monetárias. 
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A. Questinário de avaliação e Teste comparativo 

O questionário de avaliação visa quantificar em uma 

pontuação de 0 a 5, os quesitos selecionados como 

fundamentais para facilitar a identificação de cédulas 

monetárias por usuários com deficiência visual. Como critério 

adotou-se que a avaliação é considerada positiva se a média 

aritmética da pontuação obtida nas respostas do questionário 

for superior ou igual a 3. 

Adicionalmente foram realizados testes para medir o 

tempo necessário no reconhecimento em cada valor da cédula 

monetária, sem e com a utilização do aplicativo. 

B. Avaliações Funcionais 

A avaliação funcional visa verificar a performance 

classificatória do algoritmo no reconhecimento das cédulas 

monetárias, realizada para observar se a rede neural tem 

realmente um impacto positivo no reconhecimento das 

cédulas.  

Nesta pesquisa, a performance foi definida pelas seguintes 

métricas: Acurácia e Precisão [12]. Dessa forma, fica possível 

comprovar a Acurácia do algoritmo de redes neurais para a 

tarefa proposta. 

Para o cálculo de Acurácia e Precisão foram definidas as 

Equações (1) e (2), respectivamente. 

)1(
Total

Acertos
Acurácia  

Acertos entende-se que o aplicativo fez a leitura correta da 

existência ou não da cédula monetária. 

)2(Pr
tivosFalsosPosiPositivossVerdadeiro

PositivossVerdadeiro
ecisão




Verdadeiros Positivos entende-se que o aplicativo fez a leitura 

correta do valor da cédula monetária e Falsos Positivos 

significa que o aplicativo fez a leitura incorreta do valor da 

cédula monetária. 

A Acurácia mede a quantidade de acertos pelo total de 

exemplos, porém não pode ser considerada como uma boa 

métrica isolada, pois não tem uma boa atuação em um grupo 

de dados não balanceados. A fim de contornar este problema 

fez-se uso da fórmula de Precisão. A Precisão indica a certeza 

do algoritmo em suas predições, ou seja, o percentual de 

chance do reconhecimento da imagem. 

C. Análise dos Resultados 

Os resultados obtidos pela avaliação do Questionário de 

Avaliação por um deficiente visual são apresentados na Tabela 

I. 

 

 

 

 

TABELA I. RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

Questão Nota 

Classifique a facilidade do uso do aplicativo por um 

deficiente visual?  

4 

O sistema é intuitivo e age como o esperado?  4 

O aplicativo facilita no reconhecimento de cédulas 

de real?  

4 

A forma como o resultado do reconhecimento é 

passada para o usuário, facilita seu entendimento?  

5 

O sistema permitiu a operação sem ajuda de terceiros 

no reconhecimento?  

4 

O sistema auxilia no reconhecimento dos erros do 

usuário em sua utilização? 

3 

Total 24 

Fonte: Elaboração própria. 

Como descrito pode-se observar na Tabela I, o total da 

pontuação obtida na avaliação do aplicativo pelo deficiente 

visual foi 24, gerando a média aritmética igual a quatro 

pontos, portanto superior ao critério adotado (três pontos), o 

que confirma que o aplicativo aumenta a facilidade do usuário 

deficiente visual no reconhecimento de cédulas monetárias. 

A avaliação descrita no Teste Comparativo com a 

realização de testes de tempo gasto no reconhecimento das 

cédulas monetárias com e sem o uso do aplicativo encontra-se 

na Tabela II. 

TABELA II. AVALIAÇÃO DE TEMPO DE RECONHECIMENTO PELO USUÁRIO 

Cédula  Utilizando o 

aplicativo 

(segundos) 

Sem auxílio do aplicativo 

(segundos) 

Dois reais  4  6  

Cinco reais  8  18  

Dez reais  8  não conseguiu reconhecer  

Vinte reais  4  não conseguiu reconhecer  

Cinquenta Reais  8  22  

Cem reais  12  10  

Fonte: Elaboração própria. 

Também foram analisados os tempos de reconhecimento 

de cada cédula de real separadamente. Com o resultado 

descrito na Tabela II tem-se os seguintes resultados:  

o Nas cédulas de 2 reais nota-se que por ser uma 

cédula com tamanho menor que as demais, seu 

reconhecimento manual é simples. No entanto, 

com o uso do aplicativo, o reconhecimento foi 

mais rápido.  

o Nas cédulas de 5 reais a diferença do tempo gasto 

pelo reconhecimento manual foi muito maior que 

o tempo gasto para o reconhecimento com o uso 

do aplicativo. 
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o Nas cédulas de 10 e 20 reais o usuário não 

conseguiu reconhecer manualmente as cédulas. 

Entretanto, o aplicativo conseguiu reconhecer as 

cédulas monetárias sem problemas. 

o Nas cédulas de 50 reais o tempo para o 

reconhecimento pelo aplicativo foi 

substancialmente maior quando comparado com o 

tempo gasto para o reconhecimento manual. 

o Nas cédulas de 100 reais o tempo gasto para o 

reconhecimento pelo aplicativo foi menor que o 

tempo gasto manualmente. 

Os resultados da análise funcional são apresentados a 

seguir. 

Para a análise das métricas, em um total de oitenta e nove 

tentativas de reconhecimento das cédulas monetárias, setenta e 

nove foram assertivas, isto é, 79 Acertos (61 Verdadeiros 

Positivos e no total de 18 cédulas monetárias o aplicativo 

reconheceu corretamente que não haviam cédulas monetárias) 

e 10 Falsos Positivos. 

Para o cálculo do valor da Acurácia, Equação (1), tem-

se
89

79
88,0  . 

Para o cálculo da Equação (2) referente à Precisão tem-se 

.
1061

61
86,0


  

V. CONCLUSÃO 

Esta pesquisa apresentou a descrição de um aplicativo com 

o objetivo de facilitar a identificação de cédulas de dinheiro 

por deficientes visuais, dando oportunidade ao deficiente 

visual de reconhecer cédulas de notas de Real com o auxílio 

da tecnologia de redes neurais computacionais.  

Por meio das avaliações realizadas concluiu-se que os 

objetivos foram alcançados. Isto é demonstrado na Avaliação 

do Questionário (Tabela I), na avaliação dos tempos gastos 

para reconhecimento das cédulas (Tabela II) e nos resultados 

da avaliação funcional (Acurácia e Precisão), em que se 

verifica que a utilização do aplicativo pode auxiliar o 

deficiente visual. 
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