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Resumo:  

O trabalho trata–se de uma pesquisa, na qual visa melhor qualidade de vida e 

segurança de pessoas com deficiência visual. 

     Através do estudo dos sensores, será desenvolvido pulseiras e tornozeleiras 

que possam auxiliar e facilitar a locomoção dessas pessoas evitando acidentes em 

objetos e locais perigosos em plantas industriais. 

Introdução: 

      Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 6,5 milhões 

dos brasileiros apresenta deficiência visual. 528,624 pessoas são incapazes de 

enxergar (cegos) e 6,056,654 possui baixa visão ou alguma dificuldade de enxergar. 

A probabilidade de uma pessoa cega entrar em uma situação de risco é muito grande, 

pois a dependência dessas pessoas é elevada.  

     Em uma empresa, por exemplo uma indústria, a locomoção deve ser 

facilitada para que pessoas cegas possam obter maior segurança, evitando assim 

acidentes, como contato com objetos perigosos, máquinas, paredes, áreas restritas e 

diversos outros obstáculos que possam encontrar, afastando-as de situações 

perigosas. 

      O desenvolvimento de dispositivos que possam auxiliar e facilitar a vida dos 

cegos são extremamente importantes, pois podem ajudar na inclusão e segurança 

dessas pessoas em ambientes que apresentam riscos. Um exemplo de dispositivo 

que possa oferecer esse auxílio são os sensores.  

     Os sensores são dispositivos que responde a estímulos (físicos, luminoso, 

sonoro, pressional e magnético) e etc. Existe uma imensa variedade de tipos e 

tamanhos de sensores, ex: Sensor acústico utiliza o retorno do eco que se propaga 

na velocidade do som, sendo um dos tipos de sensores usados para captar distâncias. 

Sensores elétricos detectam variações em grandezas elétricas como por exemplo, um 

aumento de corrente elétrica ou mesmo a variação da tensão elétrica.  

     O Sensor que será usado nesse projeto é o sensor de presença onde eles são 

chamados de infravermelho porque eles captam a luz infravermelha, todos os objetos 

emitem uma luz infravermelha então quando uma pessoa passar por um ambiente, 

assim ocasiona a alteração de luz infravermelha causando um alarme. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica


Objetivo: 

 

    Criar sistema de pulseiras e tornozeleiras com sensores para pessoas com 

deficiência visual, visando sinalizar riscos em plantas industriais. 

 

Metodologia:     

  

Pulseiras e tornozeleiras feitas em borracha, modelo slim para melhor conforto 

e leveza, com três sensores de presença, um dianteiro, um lateral, e o outro traseiro, 

conforme figura 1.  

 

 

 

Disponível em: http://www.promobrace.com.br/produto/pulseira-com-led-slim-

personalizada/ 

 

Desenvolvimento: 

 

      As pulseiras e tornozeleiras, ao captar aproximação de objetos de certas 

distância, avisaria ao usuário em forma de vibrações de baixa, média e alta 

intensidade, assim antecipando qualquer tipo de acidente,  no caso do deficiente 

visual, estes dispositivos seriam utilizados da seguintes maneira: um em cada pulso e 



um em cada tornozelo, interagindo junto aos movimentos do usuário, ao aproximar de 

um objeto ou lugar que apresenta risco, o sensor se comunicará com as pulseiras e 

tornozeleiras causando a vibração do mesmo para que a pessoa saiba que está em 

risco, e podendo assim evitar diversos acidentes.  

 Os testes deverão ser feitos com pessoas que não possui deficiência visual, 

para que não ocorra o rísco de acidente, devemos analisar qualquer possível 

interferência nos dispositivos para que não haja falhas. 

Resultados Preliminares:  

     A necessidade de avanços, inovações e tecnologia voltadas aos portadores de 

deficiência visual são cada vez mais importantes, ainda hoje em pleno século 21, 

vemos cães que são adestrados para o serviço de cão guia, além do baixo índice de 

cães que possuem esse treinamento, na indústria não são permitidos animais. Agora 

imagine uma pessoa com deficiência visual em um ambiente industrial, ela não terá 

apoio de um terceiro, por isso um dispositivo para facilitar a locomoção pelo local é 

usar pulseiras e tornozeleiras por vibrações, como de um sonar natural que são 

utilizadas pelos morcegos, dando ao portador os parâmetros do campo de 

deslocamento. O alcance esperado desse dispositivo será de 5 metros e baixo custo 

de produção para que todos possam possuir. 

Portanto, será necessário desenvolver testes em campo para verificar se a 

pulseira irá funcionar na prática.  
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