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1. RESUMO 

Este artigo possui uma descrição de um projeto que propõe um dispositivo 

eletrônico que ajudará na orientação e mobilidade de deficientes visuais. O 

dispositivo contará com sensores ultrassônicos, vibrador e uma placa 

microcontroladora na qual o software estará hospedado, que terá a responsabilidade 

de detectar e informar ao portador de deficiência visual. O sensor ao detectar um 

obstáculo informará ao portador de deficiência visual através do tato com alertas 

vibratórios o que evitará possíveis acidentes. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Há um crescente número de deficientes visuais em vários tipos de ambientes, 

seja por perda parcial ou perda total da visão, este último por sua vez utilizam por 

necessidade bengalas ou cão guia para se locomoverem. Para deficientes visuais a 

tecnologia acaba tornando as coisas possíveis. O foco central desse artigo são os 

portadores de deficiência visual que por terem essa deficiência acabam excluindo-se 

do convívio social. 

Devido à dificuldade na qual pessoas portadoras de deficiência visual 

encontram ao sair de casa, muitas dessas dificuldades são notadas no dia-a-dia, 

basta observar e ver a quantidade de obstáculos na qual até usuários sem nenhuma 

necessidade especial sentem dificuldades, como exemplo a elevação do relevo, 

obstáculos onde os objetos de apoio como as bengalas não alcançam. Através do 

desenvolvimento deste projeto, pode-se possibilitar uma melhoria na qualidade de 

vida os deficientes, tornando-os mais independentes.  

 
 
3. OBJETIVOS 

 
3.1 GERAL 

 
Este projeto tem como finalidade o desenvolvimento de um software para 

deficientes visuais, que por sua vez contará com sensores e dispositivos eletrônicos 

integrados no qual proporcionará a esses indivíduos identificar possíveis obstáculos 

no qual encontra no dia-a-dia ao sair de casa, onde o deficiente será informado 

através de alertas vibratórios esses obstáculos melhorando de forma mais segura a 

sua locomoção.  
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3.2 ESPECÍFICOS  
 

 Desenvolver software que informe obstáculos, facilitando deficientes visuais a 

se locomoverem; 

 Informar aos usuários através alertas vibratórios; 

 Encontrar um obstáculo e informar ao usuário portador da deficiência visual; 

 Evitar possíveis acidentes. 

 

4. METODOLOGIA  

A pesquisa será de caráter qualitativo, de acordo com a definição de 

Richardson (2008) que define que os aspectos qualitativos de uma investigação 

pode estar presente até mesmo nas informações colhidas por estudos 

essencialmente quantitativos, não obstante perdem seu caráter qualitativo quando 

são transformados em dados quantificáveis, na tentativa de se assegurar a exatidão 

no plano dos resultados. 

A pesquisa será realizada presencial, onde os entrevistados serão os 

portadores de deficiência visual da cidade do Juazeiro do Norte - CE, baseando-se 

em perguntas sobre a dificuldade no qual eles encontram no dia-a-dia nas ruas da 

cidade. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

A deficiência visual é um dos grandes desafios da atualidade, devido às 

dificuldades impostas pelo meio no qual convivemos, além disso são poucos os 

suporte de infraestrutura para adaptá-los ao convívio cotidiano.   

De acordo com o MEC (2000) o grau de visão abrange desde a cegueira total, 

até a visão perfeita. O termo deficiente visual refere-se a abrangência que vai da 

cegueira total até a visão subnormal. Entende-se como visão subnormal como a 

redução de uma parcela importante do campo visual, a incapacidade de enxergar 

com clareza. Até pouco tempo, pessoas com visão subnormal eram tratadas como 

se fossem cegas. Hoje em dia com o avanço da medicina e da tecnologia existem 

profissionais que trabalham em aproveitar esse potencial visual. Foram 

desenvolvidos auxílios ópticos (como lupas, óculos, lentes, etc.). 

Nos últimos anos a tecnologia se desenvolveu muito na ajuda aos portadores 
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de algum tipo de deficiência, porém ainda deixa muito a desejar, pelo fato de 

existirem poucos sistemas que os auxiliem. 

Segundo o Tecmundo (2013): 

“Nos últimos anos, a tecnologia conseguiu inventar dispositivos para 

melhorar em muito a qualidade de vida de pessoas com problemas físicos, 
enquanto pouco pode ser feito para ajudar os deficientes visuais, seja por 
falta de tecnologia ou por custos elevados”. 
 

O sistema Haüy proporcionará auxiliar na locomoção de portadores de 

deficiência visual. O sistema através do sensor de ondas ultrassônicas que estará 

ligado ao micro controlador informará ao usuário com deficiência visual quando 

chegar próximo de determinado obstáculo através de alertas vibratórios, evitando 

problemas como graves acidentes. Ao utilizar o Haüy, o deficiente se tornará mais 

independente na sua locomoção não dependendo de terceiros para sair de casa.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com o desenvolvimento e validação do Haüy é relevante ressaltar que o 

propósito é evitar ao máximo a ocorrência de acidentes dos portadores de 

deficiência visual ao andar nas ruas da cidade, tornando melhor sua locomoção. Ao 

utiliza o Haüy o deficiente se tornara mais independente, pois será informado de 

possíveis obstáculos que possa vir a lhe prejudicar. 
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