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1. RESUMO  

O presente estudo se propõem analisar as especificações da tecnologia iBeacon 

utilizado em conjunto com um aplicativo móvel para auxiliar deficientes visuais a 

utilizarem o transporte público municipal. Para tanto será estudado as variações da 

potência do sinal do iBeacon, o chamado Received Signal Strength Indicator (RSSI) para 

verificar como o sinal do iBeacon se comporta em um ambiente não controlado e com 

diversas interferências, bem como a interação do sinal com um aplicativo protótipo. 

Finalmente, com os dados coletados, será possível verificar se o iBeacon pode ou não 

ser implementado como um auxílio na acessibilidade de pessoas deficientes visuais no 

transporte público e se há, ou não, alguma limitação prática para seu uso. A outra parte 

do estudo é focada na interação do usuário com o aplicativo, estudando sua viabilidade 

na utilização de uma aplicação associada a um iBeacon como uma solução em 

acessibilidade. 

2. INTRODUÇÃO  

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

em 2013 apontou que 23,9% da população brasileira cerca de 35 milhões de pessoas 

com alguma deficiência visual. (CENSO DEMOGRÁFICO, 2010). Pessoas invisuais 

enfrentam problemas, como a dificuldade de locomoção ao usar o transporte público. 

Novas tecnologias têm o potencial para resolver problemas de acessibilidade para 

diversos grupos de deficientes. Uma dessas tecnologias é denominada iBeacon. Criado 

baseado no protocolo Bluetooth, com diversas possibilidades de implementação, 

dependendo de cada desenvolvedor de software. (GAST, 2015, p. 6-7). 

3. OBJETIVOS  

O presente projeto tem como objetivo analisar a viabilidade de utilizar a tecnologia 

iBeacon associado a um aplicativo acessível, para auxiliar pessoas com deficiência visual 

que utilizarem os meios de transporte público urbano, para tanto será necessário: 1) 

Levantamento de materiais e requisitos técnicos para a implementação do iBeacon, em 

associação com um aplicativo móvel, como solução em acessibilidade no transporte 

público; 2) Verificar se as características de sinal do iBeacon em ambiente real e não 



controlado é capaz de atender de modo eficiente a interação com o aplicativo móvel; 3) 

Estudo para elaboração de uma aplicação para dispositivos móveis que interaja com o 

iBeacon, com uma interface acessível aos deficientes visuais, dentre outras pessoas.  

4. METODOLOGIA 

Para um estudo de viabilidade técnica determinar se o iBeacon pode ser usado 

associado a um aplicativo móvel acessível, para o auxílio de deficientes visuais no 

transporte público urbano, é necessário analisarmos e testarmos a emissão e recepção 

do sinal transmitido do iBeacon em diversas situações e locais típicos urbanos para 

determinar se o sinal de transmissão iBeacon é estável o suficiente para tal uso. Para 

tanto é preciso medir a potência do sinal do iBeacon, o Received Signal Strength Indicator 

(RSSI), expresso em decibel miliwatt (dBm). Também é preciso medir a calibração de 

potência do iBeacon, o chamado Power Calibration (YOUNG, 2014).  

5. DESENVOLVIMENTO 

Para simular a utilização do iBeacon para acessibilidade de deficientes visuais é 

necessário testar o sinal do iBeacon num veículo em movimento em diversas velocidades 

e medir o sinal em um local fixo simulando um usuário aguardando o transporte em um 

ponto de ônibus. A medição do RSSI e do Power Calibration nas diversas situações e 

locais típicos urbanos, será feita através de um software que monitora a variação e a 

calibração do sinal. Desta feita é possível analisar através de gráficos e relatórios, 

gerados pelo programa, todas as variações dos parâmetros que desejamos monitorar. 

Feito isso, os próximos testes serão voltados para a funcionalidade entre o aplicativo e o 

sinal recebido, para verificar se o mesmo consegue fazer as interações necessárias com 

o sinal para atender as necessidades dos deficientes visuais.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Tendo em vista que o aplicativo móvel é vital para o andamento do projeto, já foi 

desenvolvido um App protótipo para iPhone na qual faz interação com um módulo 

iBeacon, conseguindo rastreá-lo, e com base na potência do sinal, consegue calcular a 

distância entre o smarthphone e o iBeacon. Esse aplicativo simula como seria uma 



aplicação móvel acessível e como é a interação do software com o módulo iBeacon. 

Desta feita é possível reproduzir como um deficiente visual poderá ser alertado da 

proximidade do ônibus da linha desejada bem como deve descer ao chegar no ponto de 

parada almejado.  
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Figura 2 – Tela do aplicativo 
notificando quando o iBeacon 
está distante 

Figura 1 – Tela inicial do 
aplicativo 

Figura 3 – Tela do aplicativo 
notificando quando o iBeacon 
está próximo 

	


