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Resumo: A bola de futebol para deficientes visuais é composta por guizos que 

produzem barulho à medida que a bola se movimenta, para que os jogadores 

possam localizá-la pela audição. Porém, as esferas internas responsáveis pela 

emissão do som sofrem grandes impactos de chutes e impactos na quadra, 

degradando a bola. Deste modo a bola de futebol eletrônica para deficientes visuais 

será um aperfeiçoamento da bola com guizos, que contará com componentes 

eletrônicos para aumentar a durabilidade e a dinâmica do futebol de cinco. 

1. Introdução 

Os dados do Censo Demográfico de 2010 apresenta um perfil detalhado dos 

portadores de necessidades especiais, classificando como portadores de deficiência. 

Os números mostram que há quase um em cada quatro residentes no Brasil com 

necessidades especiais ou limitações físicas.  A deficiência visual é a mais comum, 

atingindo 45,6 milhões de pessoas em 2010 (IBGE, 2010). 

Por esse motivo estamos desenvolvendo a bola eletrônica para deficientes visuais, 

que será muito mais resistente se comparada à bola com guizos. Além de servir 

como incentivo para que todos os deficientes visuais possam praticar esse esporte. 

2. Objetivos 

Aumentar a durabilidade do produto, de modo a proporcionar uma qualidade melhor 

para a prática do esporte. 

3. Metodologia 

Para o desenvolvimento do projeto, estamos utilizando o arduino como controlador 

do circuito. Contamos também com buzzers para emitir os sinais sonoros e assim 

substituir os guizos, temos uma shield de vibração que detectará quando a bola 

estiver em movimento e uma bateria de 9V para fornecer energia. 

Portanto, toda vez em que a bola estiver em movimento a shield de vibração enviará 

um pulso analógico para o arduino, este pulso é convertido pelo arduino em digital e 

quando necessário o buzzer é acionado. 

 

 



Circuito eletrônico: 

 

O software utilizado na programação do arduino é de origem Wiring, sendo baseada 

em C/C++. 

4. Desenvolvimento 

Inicialmente estávamos utilizando o arduino UNO R3 como controlador do circuito e 

tínhamos alto-falantes (speakers) no lugar dos buzzers. Porém esses componentes 

não tinham um bom desempenho, o arduino UNO R3 por ser comprido ocupava uma 

grande área interna da bola e atrapalhava o resto do circuito e os alto-falantes não 

ofereciam um sinal sonoro adequado. 

Porém realizamos as devidas substituições de placas e componentes, para melhorar 

o desempenho do circuito. 

5. Resultados Preliminares 

Apresentamos a primeira versão do protótipo no VI Encontro Internacional de 

Tecnologia e Inovação para Pessoas com Deficiência, aonde tivemos a avaliação de 

um deficiente visual que apesar de ter aprovado o protótipo, nos questionou sobre o 

ajuste do som e também sobre a possibilidade de outros sensores espalhados na 

quadra. Como por exemplo, sensores no gol ou sensores de distância entre cada 

jogador e a bola. 
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