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1. RESUMO 

É proposto neste projeto o desenvolvimento de um óculos portado de sensores 

estereoceptivos por sonares microcontrolados, cuja leitura dos dados dá-se pela eco 

localização espacial na identificação de objetos à frente do usuário, codificando as 

posições dos objetos através de sinais sonoros intermitentes e estéreos. O projeto, 

por capacitar um acessório de uso comum aos deficientes visuais, relaciona como 

resultados esperados a tecnologia de baixo custo, viabilizando sua aquisição; 

ampliação das habilidades funcionais, pela movimentação da cabeça, adequando o 

posicionamento pretendido na verificação e localização de objetos; e por fim o 

aprimoramento da autonomia e inclusão social. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Define-se a acessibilidade, segundo o Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004, 

como sendo “possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida”. Observando a escassez de projetos 

voltados a objetos suspensos e de apoios de sustentação, onde a fixação é feita 

acima da linha da cintura, é proposto o desenvolvimento de um óculos portado de 

sensores estereoceptivos por sonares microcontrolados, cuja leitura dos dados dá-

se pelo eco localização espacial na identificação de objetos à frente do usuário, 

codificando as posições dos objetos por intermédio de sinais sonoros. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é propor um dispositivo que auxilia deficientes visuais na 

locomoção do seu cotidiano, intermediado por um sistema microcontrolado de 

mapeamento de obstáculos, que tornará a locomoção de uma pessoa cega mais 
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segura, supervisionando o percurso decorrido a cada instante, possibilitando aos 

usuários detectar e localizar obstáculos a um metro de alcance, e assim protegendo-

os de transtornos causados pela existência de obstáculos que mudam 

constantemente ao longo da sua locomoção. 

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Foram levantadas em pesquisas, visitas, observações, relatos e entrevistas em torno 

da deficiência visual, que proporcionou conhecimento para a realização deste 

projeto e sobre conceitos, simbologia, leis e normas, tecnologia assistiva e suas 

categorias, tais como: símbolo internacional, leis de acessibilidade e normas 

técnicas, tecnologias assistivas existentes, ultrassom, ecolocalização, efeito Doppler, 

som estéreo e microcontrolador. O sistema funciona como demonstra a figura 01. 

 

Figura 01: Diagrama de blocos do sistema microcontrolado de mapeamento de obstáculos. 

 

Na figura 02, é possível verificar onde os sensores (sonares) são alocados, 

mostrando a variação e correspondência das leituras de ambos.  

 

Figura 02: Protótipo do projeto. 

                

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Microcontrolador PIC16F877 
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O teste de detecção foi realizado em uma bancada com marcação indicando a 

distância em que o sensor detecta objeto. Essa resposta de detecção do sensor é 

observada por meio do multímetro e osciloscópio, respectivamente, tratando de 

respostas analógica e digital (PWM). Os objetos detectados durante o teste como 

aço, papel, vidro, madeira, plástico, couro sintético, pedra e o corpo humano, são 

movimentados na faixa de 15 cm a 6,5 m em escala de 20 em 20 cm (marcação na 

bancada), possibilitando coletar o sinal analógico que é fornecido em mV e em 

seguida comparar com a tensão esperada. 

 

Tabela 01:  Gráfico das tensões medidas em relação as distâncias dos obstáculos. 
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