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RESUMO  

O projeto tem por objetivo desenvolver uma solução integrada para deficientes visuais e 

auditivos através de um sistema de hardware e software livres. O dispositivo utilizado no 

projeto faz parte do sistema Arduino. Com o desenvolvimento do protótipo pretende-se 

definir e apresentar cores para deficientes visuais de maneira rápida e adequada. As 

atividades diárias dos deficientes visuais são limitadas, principalmente por falta de 

tecnologia, nota-se diariamente que o mundo não está preparado para o diferente. Nesta 

proposta pretende-se assistir o deficiente visual e auditivo e colaborar de maneira prática 

e significativa com o seu dia a dia. 

Palavras chaves: Arduino, deficientes visuais, deficientes auditivos, identificação de 

cores, soluções para a vida diária. 

 

ABSTRACT 

The project aims to develop an integrated solution for the visually and hearing impaired 

through a system of free hardware and software. The device used in the project is part of 

the Arduino system. With the development of the prototype it is intended to define and 

present colors for the visually impaired quickly and appropriately. The daily activities of 

the visually impaired are limited, mainly due to lack of technology, it is noticed daily that 

the world is not prepared for the different. In this proposal it is intended to assist the visual 

and auditory deficient and to collaborate in a practical and meaningful way with their 

daily life. 

Keywords: Arduino, visually impaired, hearing impaired, identification of colors, 

solutions to daily life.         



INTRODUÇÃO 

EVOLUÇÃO HUMANA EM ACORDO COM A TECNOLOGIA 

Avanços tecnológicos influenciaram diversas áreas do conhecimento humano ao 

longo das últimas décadas, há uma nítida e rápida evolução em muitos segmentos da 

sociedade (BARRA, et. al, 2006).  

Não raros, tais avanços foram direcionados a ramos específicos, seja por uma 

questão monetária ou para abranger um mercado direcionado. No entanto, algumas dessas 

áreas sofreram uma mudança menor quando comparadas com outras, sendo este o caso 

da deficiência visual (CARVALHO, 2001).  

Os deficientes visuais carecem de soluções tecnológicas significativas desde o 

século XIX até a consolidação da era do conhecimento, historicamente pouco se havia 

feito para aqueles que possuem dificuldades para enxergar, após a tendência dos 

computadores pessoais muitas soluções informatizadas eclodiram neste campo e tantas 

outras necessitam ser alcançadas e divulgadas para que todos tenham acesso a informação 

(CERQUEIRA e FERREIRA, 1996). 

As dificuldades enfrentadas por pessoas com necessidades especiais são, muitas 

vezes, maiores do que as vivenciadas pelas demais. As principais causas destas 

dificuldades estão associadas às práticas cotidianas que envolvem os sentidos. 

De acordo com dados do Ministério da Saúde do ano de 2015 cerca de 25 milhões 

de pessoas, 14 % dos brasileiros, possuem algum tipo de deficiência, destes, 40% 

representam o grupo de deficientes visuais sejam eles totais ou parciais. As escolas de 

educação especial buscam tornar mais fácil as atividades diárias dos deficientes visuais. 

Salas equipadas com recursos didáticos adaptados aos deficientes visuais como 

computadores com letras maiores ou ainda dispositivos para reprodução sonora são 

alguns dos itens que buscam melhorias para a vida destas pessoas (LOMBARDI, 2014). 

Em algumas residências de deficientes, que já estão adaptadas para as 

necessidades do cotidiano, existem diversas ferramentas e dispositivos que auxiliam nas 

necessidades do deficiente, porém nenhuma delas consegue o feito de enxergar algo 

(LOMBARDI, 2014). 

As dificuldades encontradas pelos deficientes auditivos também são inúmeras e 

muitas vezes este deficiente tem associado a dificuldade de enxergar, nos dias atuais há a 

necessidade de formação dos profissionais de ensino para que os mesmos possam 

contribuir efetivamente no processo de ensino e aprendizagem dos deficientes visuais e 

auditivos (BUENO, 2008). 

A busca por soluções inovadores e que contribuam tanto para o deficiente visual 

quanto para os auditivos é imperativa e uma obrigação social 

Com o objetivo de facilitar e dar total segurança ao deficiente a proposta deste 

projeto é criar um aparelho para reconhecer as cores, podendo reconhecer centenas ou até 

milhares de cores. Mas se o deficiente não enxerga, como ele pode ver as cores? Simples, 

reproduzindo-a através de um sinal sonoro e/ou vibratório. 

LEDS E SUAS APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS - ULTRAVIOLETA 



Os primeiros LEDs que existiram emitiam apenas radiação infravermelha. 

Somente depois de algum tempo é que os LEDs vermelhos se tornaram populares e 

quando os LEDs de cores, com comprimentos de onda menores, apareceram, seus custos 

eram elevados. Hoje há LEDs tanto na faixa dos infravermelhos como em toda a gama 

visível são comuns e têm preços acessíveis (SCOPACASA, 2008). 

Os LEDs ultravioletas começaram a aparecer no mercado, em diversas aplicações 

como lanternas, luzes de efeitos e mesmo sistemas de alarmes. As tecnologias de 

fabricação de LEDs estão evoluindo constantemente, alcançando a faixa da radiação 

ultravioleta (UV), o que leva novos usos para estes componentes. Para os LEDs 

ultravioleta, que agora começam a aparecer a um custo mais baixo, existem aplicações 

bastante interessantes. Na figura 1 a seguir é possível observar uma das aplicações, onde, 

não podemos ver as radiações acima do violeta, ou seja, os ultravioletas, mas, os leds são 

capazes de ser suscetíveis a esta faixa, as quais também podem ter efeitos interessantes 

sobre determinadas substâncias (SCOPACASA, 2008). 

 

Figura 1: Espectro eletromagnético. 

Fonte: Peter Hermes Furian / Shutterstock.com 

A figura 2 a seguir é capaz de apresentar os saltos dos elétrons na absorção e 

emissão de energia, os pontos tracejados indicam os saltos dos elétrons e a posição dos 

mesmos em frequências menores (LÜDKE, 2010). 

 
Figura 2: Saltos dos elétrons na absorção e emissão de energia. 

Fonte: http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/eletronica/52-artigos-diversos/4443-art610 



Em alguns casos, estes saltos de energia menores podem levar a emissões na faixa 

do espectro visível e com isso, o átomo que faz isso emite de volta luz visível, ocorrendo 

o fenômeno da fluorescência. Este fato é o que ocorre com as lâmpadas fluorescentes 

comuns, onde a maior parte da energia emitida pelo gás ionizado se encontra no espectro 

ultravioleta, mas é reemitida pelo fósforo que recobre internamente o vidro dessas 

lâmpadas (LÜDKE, 2010). 

No caso específico dos LEDs ultravioletas e outras fontes de luz ultravioleta como 

lâmpadas fluorescentes comuns fabricadas especificamente para esta finalidade, como as 

lâmpadas de luz negra, existem alguns usos interessantes que merecem destaque: 

focalizando uma fonte de luz ultravioleta, como um conjunto de LEDs UV, sobre um 

objeto podemos descobrir coisas interessantes sobre esse objeto como, por exemplo, a 

contaminação por substâncias estranhas (LÜDKE, 2010). 

Uma aplicação interessante para uma lanterna de luz ultravioleta é descobrir a 

contaminação de objetos pela urina de ratos, já que os mesmos são capazes de transmitir 

doenças perigosas como a Leptospirose. Examinando um objeto qualquer a simples vista 

não vemos nada, mas a urina de ratos é fluorescente sob a iluminação do ultravioleta, 

aparecendo clara, assim, basta iluminar uma superfície contaminada, para que possamos 

verificar imediatamente se algum rato passou por ali (RONDA, 2007). 

É válido destacar que não é preciso que o rato urine sobre o objeto para que 

possamos detectar a sua passagem por um local, estes animais, como o gato e o cão, 

costumam marcar o seu território com a urina, soltando-a em quantidades muito pequenas 

por onde passam e com isso deixando um rastro (RONDA, 2007). 

Outro animal, cuja presença é perigosa e que pode ser detectado pelo rastro que 

deixa é o escorpião, utilizando o mesmo procedimento, iluminando o local suspeito com 

uma lanterna ultravioleta pode-se detectar sua passagem (RONDA, 2007). 

Finalmente temos a própria marcação de um local de forma invisível, para se 

detectar a presença de intrusos. Deixando-se substâncias como sais de estrôncio ou outras 

que apresentam fosforescência espalhados de modo imperceptível no chão, uma pessoa 

que passe pelo local, deixará pegadas invisíveis a olho nu, mas que se tornam 

perfeitamente visíveis com uma lanterna ultravioleta, como pode-se observar na figura 3 

a seguir. E depois, a prova de que a pessoa esteve no local pode ser obtida simplesmente 

iluminando-se a sola do seu sapato com a mesma lanterna. Isso também pode ser feito 

impregnando-se um objeto e depois examinando-se a fosforescência das mãos dos 

suspeitos em tocar naquele objeto (RONDA, 2007). 

 
Figura 3: Detecção de intrusos com UV. 



Fonte: http://www.newtoncbraga.com.br/images/stories/artigos9/art0610_03.jpg 

Outra aplicação muito interessante está na arqueologia, onde, a utilização de 

iluminação ultravioleta permite ler documentos muito antigos, como papiros, que de outra 

forma seriam totalmente ilegíveis (RONDA, 2007). 

LEDs ultravioleta começam a se tornar comuns e com isso suas aplicações. Na 

radiação ultravioleta de alta intensidade encontra ainda uma gama de aplicações em 

química, análise de minerais, medicina, etc. Logo veremos muitos equipamentos comuns 

que farão uso dos LEDs em substituição às lâmpadas fluorescentes que até então eram as 

fontes mais usadas deste tipo de radiação (RONDA, 2007). 

Portadores de necessidades especiais, como os deficientes visuais, não são capazes 

de identificar cores, com base nesta informação pretende-se neste projeto desenvolver um 

sistema simples e de baixo custo para aquisição e apresentação de cores primárias para 

deficientes visuais. A proposta visa enriquecer a qualidade de vida com soluções práticas 

e que se adaptam a muito entraves encontrados no dia a dia destas pessoas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

SENSOR DE RECONHECIMENTO DE COR 

Para identificação das cores foi utilizado acoplado ao sistema Arduino um módulo 

de reconhecimento de cor. Na figura 4 seguir é possível observar o modelo do módulo de 

reconhecimento de cores TCS230 – TCS3200. 

 

Figura 4: Modulo reconhecimento de cor TCS230 - TCS3200 

Fonte: http://www.arduinoecia.com.br/2014/02/sensor-de-reconhecimento-de-cor-tcs230.html 

O módulo TCS230 – TCS3200 foi o escolhido para o projeto, o mesmo consta 

com o CI TCS230 programável que é capaz de converter luz visível em frequência. O 

módulo é composto por 64 fotodiodos, dos quais 16 possuem filtros para a cor vermelha, 

16 para a cor verde, 16 para a cor azul e ainda 16 que não possuem filtro algum. 

Distribuídos uniformemente sobre o módulo, esses sensores captam a luminosidade, 

filtrando as cores, gerando na saída do módulo um sinal de onda quadrada com as 

informações sobre a intensidade das cores vermelho (R = Red), verde (G = Green) e azul 

(B = Blue). 

PINAGEM DO SISTEMA 

O módulo trabalha com alimentação de 3 à 5 volts e são utilizados 5 pinos para 

conexão com o Arduino: os pinos de controle S0, S1, S2, S3, e o pino OUT, que é o 



responsável pelo envio das informações. O pino OE (Output Enable, ou saída 

habilitada/ativada) deve ser ligado ao GND, já que o módulo vai enviar informações 

continuamente ao Arduino. Na figura 5 a seguir pode-se observar a pinagem do sensor. 

 

Figura 5: Pinagem CI – TCS230 

Fonte: http://www.w-r-e.de/robotik/data/opt/tcs230.pdf 

Para simular o projeto foi utilizado o software Simulador de Arduino Virtual 

Breadboard versão livre. No circuito desenhado do sistema foi adicionado um led para 

representar as cores correspondentes, desta forma é possível inicialmente que o mesmo 

acenda indicando a cor reconhecida pelo sensor.  

Apesar de trabalhar nesse experimento apenas com as 3 cores primárias, nada 

impede que outras combinações sejam usadas no programa, assim como os níveis do sinal 

RGB permitem. A figura 6 a seguir apresenta os esquemas de ligação do circuito utilizada 

no experimento. 

 

Figura 6: Circuito TCS3200 Arduino Uno 

Fonte: https://www.filipeflop.com/wp-

content/uploads/2016/04/Circuito_Sensor_de_Cor_TCS3200_bb.png 

REPRESENTAÇÃO DAS CORES 

No desenvolvimento do projeto foi criado um sistema que pudesse representar as 

cores obtidas pelo módulo sensor de cores. Durante esta criação houve um zelo com os 

deficientes visuais, porém também como opção do sistema foi feito algo que contribuísse 

com os deficientes auditivos. Para tal proposta optou-se por identificar as cores de duas 

maneiras: através de um sinal sonoro e também de uma vibração.  



No Brasil existem em torno de 6 milhões de brasileiros com algum grau de 

deficiência auditiva, um pouco menos de 170 mil se declararam surdos; pensando nisso 

uma das propostas deste projeto foi atender não só o deficiente visual como também 

aqueles que possuem alguma deficiência auditiva. (RUSSO, 2009). 

Assim, foram escolhidos dois matérias de baixo custo para representar as cores 

obtidas pelo módulo. Um deles é um Buzzer ilustrado na figura 7 a seguir, o qual, é capaz 

de reproduzir uma sirene ou buzina. 

 

Figura 7: Buzzer 

Fonte: https://www.robocore.net/upload/lojavirtual/308_1_H.png?20170725112618 

Para realizar a vibração e assim também identificar as cores foi utilizado um mini 

motor de 1.5 até 3.7 V DC que pode ser observado na figura 8 a seguir. A principal função 

do mesmo é realizar uma vibração sequencial ao sinal sonoro realizado pelo Buzzer, com 

isso, pode-se também identificar a cor obtida pelo módulo de reconhecimento de cores. 

 

Figura 8: mini motor para vibracall para sinal de vibração 

Fonte: https://http2.mlstatic.com/mini-motor-vibra-vibracall-arduino-robotica-original-

D_NQ_NP_791415-MLB25240582636_122016-F.webp 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

Os passos para identificação, acionamento do sistema e funcionamento serão 

descritos nos itens sequencialmente dispostos a seguir: 

 Acionamento do dispositivo pressionando o botão ligar; 

 Deve-se encostar o aparato sobre a superfície desejada; 

 Cada cor já foi gravada e pré-programa no Arduino; 

 O sistema juntamente com o Arduino identificará uma sequência numérica 

de acordo com o espectro da cor; 

 Uma vez identificada a cor o sistema emitirá um sinal sonoro seguido de 

uma vibração produzidas respectivamente pelo Buzzer e Vibracall; 

 Uma tabela de cores e sinais foi desenvolvida para informar os usuários 

dos arranjos sonoros e vibratórios correspondentes de cada cor. 



 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na proposta final do projeto utilizou-se um módulo Arduino Nano, um módulo de 

reconhecimento de cor, um mini motor vibracall e um botão liga e desliga. Optou-se pelo 

Arduino Nano para que o aparato pudesse ficar com tamanho reduzido, na figura 9 seguir 

pode-se observar os esquemas de ligações do projeto proposto. 

 

Figura 9: Esquema de ligações do projeto. 

Fonte: Próprio autor 

Foi montado o sistema em protoboard para realização dos testes e através da 

planilha de escala de sons e vibrações pode-se observar a coerência do sistema com o 

projeto proposto. Na figura 10 a seguir pode-se observar as ligações e montagem em 

protoboard. 

 

Figura 10: Esquema de ligações do projeto em protoboard. 

Fonte: Próprio autor 



A tabela 1 a seguir foi montada para representar as cores obtidas e seus respectivos 

sinais sonoros e de vibração associados. 

Tabela 1: Cores, sinais sonoros e vibrações associadas. 

Cor Bip curto Bip longo Vibração curta Vibração longa 

Vermelho 1 - 1 - 

Verde 2 - 2 - 

Azul 3 - 3 - 

Magenta/Rosa 1 1 - 1 

Azul Ciano - 2 - 2 

 

Com o desenvolvimento do projeto é possível obter reconhecimento de cores para 

escolha de roupas, verificar se uma fruta está com a coloração adequada para consumo 

entre outras tarefas que envolvam o uso de cores no dia a dia. 

O uso do vibracall permite que deficientes auditivos consigam sentir um sinal de 

vibração curto ou longo e também identificar as cores, com isso, foi possível através do 

projeto obter informações e fornecer para duas classes de deficiências (visual e auditiva). 

O sistema pode ser acoplado em uma bateria de longa duração e recarregável 

facilitando assim momentos em que os deficientes estejam em locais afastados de seus 

lares. O uso do Arduino Nano e componentes pequenos permitem que o sistema seja 

montado em um local de tamanho reduzido tornando-o simples e de fácil movimentação. 

Os custos totais envolvidos no projeto não passaram de R$100,00 reais, portanto, 

é possível pensar em produção em grande escala e torná-lo um produto acessível para 

qualquer pessoa, até mesmo ser distribuído por centros de pesquisa que promovem 

desenvolvimento de projetos voltados para portadores de deficiência visual e auditiva. 

 

CONCLUSÕES 

 Com o sistema proposto foi possível obter a identificação de cores distintas através 

de um sistema de hardware e software livres. A proposta do projeto visa contribuir com 

deficientes visuais e auditivos em suas atividades diárias e obviamente em condições que 

envolvam sentidos que são necessários para identificação de cores primárias. 

 

TRABALHOS FUTUROS 

 Como proposta de trabalho futuro e já em desenvolvimento, pretende-se emitir 

um sinal sonoro de áudio capaz de reproduzir a cor de forma oral em duas línguas 

(Português e Inglês), para tal utilizaremos um módulo MP3 conectado ao Arduino. 

Aspira-se também na nova versão que o protótipo identifique cédulas monetárias 

e assim consiga também contribuir desta maneira com os deficientes visuais e auditivos. 
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