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1. RESUMO 

  

 As deficiências no modo geral causam grandes consequências por 

delimitarem o ser humano de suas aptidões normais do dia a dia. Em questão, 

frisamos a incapacidade de enxergar, um exemplo é tomar uma condução para se 

deslocar até o trabalho, estudo e/ou lazer. Muitas vezes o deficiente precisa pedir o 

auxilio da população que ainda lhe causam constrangimentos por se deparar com 

pessoas despreparadas para tal situação. Com base neste contexto, surgiu a 

necessidade de desenvolver um sistema de ponto de ônibus acessível  para auxiliar 

diretamente o portador da deficiência visual independente do grau de visibilidade. No 

mais, auxiliar também as pessoas não alfabetizadas e os distraídos que se 

encontrarem no ponto de acesso ao ônibus. O projeto é formado por  circuitos 

eletrônicos  micro controlados, dispondo de módulos transmissores e receptores via  

radio frequência, sendo que o circuito emissor fica alocado no ônibus enviando um 

sinal periódico  com referido número da linha do veículo. Na medida em que o 

ônibus entra na  zona de monitoramento do ponto, o circuito receptor converte o 

sinal captado e reproduz em ondas sonoras por três vezes e em seguida será inibido 

por um período de tempo. O que difere as linhas entre bairro e centro está 

relacionada  a mudança  do letreiro no painel do ônibus que altera o sinal do 

transmissor. O projeto utiliza o conceito da tecnologia assistiva fundamentada em 

diversos estudos pertinente a eletroeletrônica como: Programação de 

microcontrolador  em C++, telecomunicação para uso de transmissor e receptor, 

eletrônica  analógica e digital no geral. O projeto visa ainda proporcionar maior 

acessibilidade aos deficientes visuais e a sociedade em qual ônibus embarcar. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os níveis de 

incapacidade associados à deficiência visual variam desde baixa visão até cegueira. 

Dados da amostra do último censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) mostra que cerca de 6,6 milhões de pessoas 

declaram apresentar algum tipo de deficiência visual severa, isto é, possui grande 

dificuldade de enxergar ou não conseguem de modo algum. No entanto, 506,3 mil 

pessoas declaram serem totalmente cegos.  



 No Brasil, dentre os tipos de deficiências investigadas pela Pesquisa Nacional 

de Saúde (PNS) em 2013, a deficiência visual foi a mais representativa com 

proporção de 3,6% da população estimada em 200,6 milhões de pessoas residente 

domiciliar. 

 A visão é um dos fatores essencial para o deslocamento dos seres vivos, 

MOSQUERA (2012, p.108) descreve como " A  visão é um dos recursos que 

usamos para locomoção, pois ela nos orienta para um perfeito deslocamento em 

espaços diversos. Quando não usamos ou não enxergamos, utilizamos adaptações 

para compensar a falta desse sentido." 

 Na era digital a  evolução tecnológica caminha na direção de tornar a vida 

mais fácil. Sem percebermos utilizamos constantemente ferramentas que foram 

especialmente desenvolvidas para favorecer e simplificar as atividades diária da 

sociedade. Uma parte da  população  não consegue acompanhar esse avanço 

tecnológico, em especial, os portadores de deficiência visual. 

 “Para as pessoas sem deficiência a tecnologia torna as coisas mais fáceis. 

Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis”. 

(RADABAUGH, 1993). 

 Surge então o conceito de tecnologia assistiva com o intuito de  proporcionar 

às pessoas com deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão 

social, através da ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de seu 

ambiente, habilidades de seu aprendizado e trabalho. Tecnologia Assistiva - TA é 

um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços 

que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com 

deficiência e conseqüentemente promover vida independente e inclusão. (BERSCH 

& TONOLLI, 2006). 

 A tecnologia assume um papel importante na inclusão social aos portadores 

de deficiência visual no contexto de Smart City, Cidades Inteligentes que é definido 

por Giffinger; Gudrun (2010, p. 13) como aquelas que bem realizam a visão de futuro 

em várias vertentes: economia, pessoas, governança, mobilidade, meio ambiente e 

qualidade de vida, e são construídas sobre a combinação inteligente de atitudes 

decisivas, independentes e conscientes dos atores que nelas atuam. 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

 O projeto consiste em um sistema eletrônico microcontrolador, que auxiliará 

os deficientes visuais no embarque de ônibus a parti de um sinal sonoro referente ao 

número e destino do veículo que está aproximando-se do ponto, visando maior 

conforto para os usuários seja portadores de deficiência visual e os demais da 

sociedade. No entanto, o projeto enquadra-se no conceito sobre cidade inteligente 

contribuindo a mais com a literatura atual. 

 

4.  METODOLOGIA 

 

 Para comprovação do funcionamento do projeto, a princípio será 

confeccionado protótipos reais do circuito transmissor (Ônibus) e  receptor (Ponto).  

Já para comportar o sistema será construído uma maquete de MDF, a sigla 

significa Medium Density Fiberboard, em português, Placa de Fibra de Média 

Densidade, com escala reduzida de um ponto de ônibus, e  uso de ônibus de 

brinquedo na simulação e testes em laboratório. 

 O sistema tem como principais componentes: módulo transceptor 

NRF24L01+PA da Nordic Semicondutores, módulo MP3 DFPlayer Mini 

SKU:DFR0299 fabricado por DFRobot e o microcontrolador ATMEGA 328p da 

família 8 bits fabricado pela  Atimel. 

 O módulo transceptor wireless Nrf24l01+Pa+Lna 2,4ghz  é responsável pela 

rede que faz a troca dos dados via radiofrequência entre o transmissor (Ônibus) e o 

receptor (Ponto), ou seja, quando o ônibus aproxima-se envia um sinal para o ponto 

correspondente aos parâmetros definidos. 

 Na etapa de reprodução do áudio é delegada ao módulo DFPlayer, que por 

sua vez reproduz o áudio no formato MP3 gravado em um cartão micro SD, que 

também possui um amplificador interno com potência máxima de 3 Watts. 

 Para gravação dos áudios será utilizado um aplicativo gratuito encontrado na 

play store conhecido como Voz do Narrador, é um aplicativo desenvolvido pela 

Escolha Tecnologia onde converte texto em voz já no formato MP3, com opção de 

equalização e efeitos no áudio de saída, lembrando que, para gravação dos áudios 

pode ser utilizado qualquer aplicativo ou programa que utilize o formato MP3 como 

saída.  



 O microcontrolador Atmega 328P, encarrega-se de receber os parâmetros do 

usuário e enviar através do emissor (Ônibus)  para o receptor (Ponto) que verifica os 

sinais e reproduz o áudio correspondente ao veículo. E por fim, será realizado uma 

pesquisa em Organizações Não Governamentais (ONGs), dedicadas a pessoas 

portadoras de deficiência visual, no intuito de colher informações para verificação do 

nível de aceitação do projeto. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Na etapa inicial do desenvolvimento surgiu a necessidade de construir uma 

maquete de um ponto de ônibus, com a finalidade de mostrar maior realidade no 

projeto. A maquete é construída em MDF com espessura de (6)mm e dimensões 

(600x300x150)mm, também será responsável em acomodar o circuito receptor 

(Ponto) e auto falante para reprodução do áudio. O circuito transmissor foi 

acomodado em ônibus de brinquedo para simulação em  laboratório e apresentação 

do projeto nas ONGs para melhor entendimento e pode ser visualizado na figura 1, 

sendo em: (A) Maquete do ponto de ônibus e em (B) Modelo dos ônibus. 

                                     (A)                         (B) 

              

     Fonte: Autores, 2018 
        

 Posteriormente, foi confeccionado três placas eletrônicas, sendo duas placas 

emissoras (Ônibus) e uma placa receptora (Ponto). As placas contém uma fonte 

rebaixadora de tensão composta por um regulador LM7805 e um capacitor de 

1000uF como filtro, com finalidade de reduzir a tensão em 5Vcc para uso geral do 

circuito.   

 No circuito transmissor utilizou-se chaves dip switch de quatro vias para obter 

dois parâmetros de usuário, rede e faixa, as chaves dip switch (Rede) estão 



interligadas nas entradas analógicas A0 a A3, já as chaves dip switch (Faixa) estão 

interligadas nas entradas digitais D2 a D5 do microcontrolador, os parâmetros 

(Números) rede e faixa é formado pela habilitação das chaves obedecendo a 

seguinte formula 2𝑛 , correspondente a 16 possibilidades de endereço no máximo. O 

circuito receptor utiliza apenas o parâmetro de rede, obedecendo a mesma 

sequência de pinos  do transmissor.  

 Os sinais entre o transmissor e receptor é dado através do módulo wireless 

Nrf24l01+Pa+Lna de 2,4GHz, o mesmo utiliza o barramento SPI, a sigla significa  

(Serial Peripheral Interface), em português, Interface Periférica Serial, trabalhando 

em comunicação Master/Slave com o microcontrolador conectados aos pinos digitais 

D9 a D13. O microcontrolador faz o papel de Master (Mestre) e o módulo wireless 

Nrf24l01+Pa+Lna como Slave (Escravo). 

 Os áudios são reproduzidos pelo módulo MP3 DFPlayer Mini SKU:DFR0299 

que atua em comunicação Serial (UART), a sigla significa (Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter), em português, Receptor/Transmissor Assíncrono Universal, 

atuando diretamente nas portas digitais D9 e D10 do microcontrolador. Todos os 

áudios ficam armazenados em um cartão de memória micro SD, a sigla significa 

(Secure Digital), em português, Segurança Digital, utiliza o formato MP3 numerados 

por quatro dígitos, por exemplo "0001" equivale a faixa 1. A gravação dos áudios foi 

realizada através do aplicativo Voz do Narrador versão 6.5.3. Na saída do módulo 

DFPlayer está sendo utilizado um auto-falante com 3 Watts de potência  e  4 Ohms 

de impedância.  

 O microcontrolador utilizado para o protótipo foi o Atmega328p, fabricado pela 

Atmel Corporation, essa escolha foi dada devido a facilidade no processo de 

prototipagem. Nele está o software (Programa) que controla todo o hardware 

(Módulos e Componentes eletrônicos) do projeto, dos 28 pinos existentes no circuito 

integrado, no projeto foram utilizados 18 pinos configurados como digitais e 8 para 

hardware mínimo do microcontrolador (Vcc, GND, Vref, Oscilador e Reset).  

 Em ambos os circuitos foram acrescentados leds de indicação para facilitar a 

visualização, tais como, Ligado (On), Erro (Er) e Transmissão (TX). O led "ligado" 

indica se a placa estar ligada, o led "erro" estar relacionado com a falta de 

parâmetros e falhas no hardware, já o led "transmissão" indica que há dados sendo 

enviados, apresenta apenas na versão do transmissor. As placas de circuitos 

impresso foram confeccionadas em fibra de vidro no processo de transferência 



térmica, ambas com dimensões de (75x75)mm e espessura de (3)mm, o aspecto 

físico das placas eletrônicas é demonstrado na figura 2, sendo em: (A) Circuito 

transmissor e em (B) Circuito receptor. 

                                        (A)            (B) 

                 

          Fonte: Autores, 2018                     

 Para testes preliminares de ambos os circuitos, surgiu a necessidade de 

acrescentar ao circuito uma chave tactil de 4 terminais (SW1), pois, o sinal do 

emissor só será enviado quando o chave for pressionada evitando o sinal periódico 

definido.   

 Após a finalização da montagem das placas eletrônicas, começou o processo 

de gravação dos áudios na qual foram gravados 16 faixas, assim sendo, 1 para 

indicar a inicialização do sistema, caso esteja tudo correto o áudio é reproduzido 

dessa forma "Sistema iniciado corretamente", e as outras 15 faixas foram formadas 

referente as linhas de ônibus existentes da cidade de Guarulhos, por exemplo "Linha 

410 Jardim Santa Paula Centro de Guarulhos". 

 

6. RESULTADOS 

 

 Logo após a montagem de todo o sistema, as placas foram alimentadas em 

bancada por uma fonte externa de 24Vcc simulando a bateria do veículo, em 

seguida foi realizado medições na fonte para verificar o nível de estabilidade de 

tensão, no qual apresentou um resultado satisfatório.  Posteriormente, a placa 

já iniciou com erro, pois, não tinha parâmetros configurados, a principio, a rede foi 

configurada com o endereço (10) e a faixa com o endereço (7 e 2), as placas foram 



reiniciadas e o receptor (Ponto) iniciou  reproduzindo o primeiro áudio de sistema 

iniciado corretamente, Apenas o led (On) permaneceu ligado. 

 Continuando com os testes preliminares, as placas (Ponto e Ônibus) foram 

afastadas uma da outra aproximadamente (50)m de distância e acionado a chave 

(SW1),  o áudio foi reproduzido corretamente ao endereço parametrizado na placa, 

alguns ajustes fez-se necessário no programa como aumento do volume, 

equalização e intervalo de  tempo  na  reprodução dos áudios.  

 Dias depois a simulação foi realizada aproximadamente as condições reais de 

aplicação, em um ambiente estratégico, isto é, com variáveis que podem interferir no 

funcionamento do projeto. Foi instalado o receptor (Ponto) alimentado por uma fonte 

12Vcc em uma tomada qualquer e um dos emissores  colocado na parte superior de 

um veículo alimentado diretamente no gerador (Alternador) do carro. Com o veículo 

em movimento em direção ao receptor (Ponto) e o emissor (Ônibus) em 

funcionamento continuo foi   verificado a distância em que houve o acionamento, o 

procedimento repetiu-se por algumas vezes para colher informações, a partir dai, 

obter um parâmetro importante, distância máxima de acionamento dos receptores 

(Ônibus) demonstrado na figura 3. 

 

Figura 3 - Distância máxima de acionamento dos transmissores

 

      Fonte: Autores, 2018 

 

 Através das amostras coletadas podemos definir que o transmissor possui 

uma distância máxima de funcionamento aproximadamente de 250m entre o 

transmissor e receptor, levando em conta todo o fluxo de veículos e poluição sonora 

que limita o transmissor, segundo o fabricante, Nordic Semicondutores, seu alcance 

é de 1Km em ambientes aberto. O tempo de resposta para reprodução dos áudios 

está relacionado com os números de arquivos (Áudios)  gravados no cartão SD, 

para o projeto foram utilizados apenas 16 áudios tornando o tempo de reprodução 
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instantâneo, porém,  com o acréscimo de mais arquivos pode haver um retardo na 

reprodução,  por sua vez, segundo fabricante, DFRobot, suporta até 100 pastas, 

cada pasta pode conter até 255 áudios, mesmo o microcontrolador possuindo um 

tempo  de varredura aproximadamente 50 Nanossegundos. 

 No programa, teve a necessidade de acrescentar um loop para  reprodução 

sequênciada dos áudios, isto é, o receptor (Ponto) reproduz o áudio por três vezes 

com intervalo de tempo entre as reproduções, caso o sinal seja enviado por mais de 

um veículo a reprodução também acontece de forma sequêncial, reproduzindo de 

forma decrescente sempre do primeiro para o ultimo, o loop consegue acumular até 

dez áudios, porém, quando tocado, entra em outro loop que inibe o sinal transmissor 

por um período de tempo, mesmo que o ônibus não saia do ponto o sinal que envia 

não será mais aceito até acabar o tempo de inibição.  

 Para melhor analise e validação do projeto, foi apresentado à ONG  ADEVIG, 

Associação dos Deficientes Visuais de Guarulhos, liderado pelos professores 

Anselmo da Silva Ferreira (Deficiente visual)  e Paulo Procópio da Silva, o grupo 

possui pessoas com 30, 50, e 100 por cento de perda na visão, foi bastante 

interessante o entusiasmo deles com relação ao protótipo e  o nível de aceitação, 

mencionado por um do grupo que o projeto não ajuda apenas os deficientes visuais, 

mas também, pessoas não alfabetizadas e que possuam dificuldade de enxergar em 

certa distância. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Por meio dos resultados obtidos em bancada e na simulação realizada em um 

veículo convencional, pode-se concluir que o sistema se mostrou estável, de forma 

que, o sistema software/hardware atenderam os resultados esperados pelos 

desenvolvedores viabilizando também o custo beneficio. 

 Caso ocorra a produção e implantação, poderá ser requeridas algumas 

alterações no sistema, adequando-se  à necessidade da instituição como quantidade 

de linhas, números de endereços, capacidade de armazenamento dos áudios, 

número de reprodução do loop, quantidade de linhas no loop e tempo de inibição 

das linhas. 

 Estudos futuros poderão ser desenvolvidos a fim de aprimorar o 

funcionamento do projeto, como foi sugerido por alguns deficientes da ONG, 



acrescentar junto ao ponto o sistema que fique na mão do deficiente visual e  alerte 

(Vibrar, sinalizar) quando a chegada do ônibus selecionado, e lhe dê mais de uma 

opção de ônibus no dispositivo. 
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