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1. Resumo 

Este trabalho trata da tecnologia assistiva (TA) para portadores de 

deficiência visual, com objetivo de auxiliá-los a superar as grandes dificuldades 

trazidas por esta deficiência. O projeto prevê o desenvolvimento de um óculos 

com sensor ultrassônico para detecção de obstáculos, de forma a prover maior 

segurança ao deslocamento dos portadores. 

Diferente dos trabalhos já existentes, este trabalho propõe um novo 

algoritmo de evasão de obstáculos baseado na Realidade Aumentada (RA), 

fusão de múltiplas modalidades sensoriais, incluindo visual, auditiva, háptica e 

somatosensorial. Os sensores utilizados resolvem os problemas de detecção 

de pequenos ou grandes obstáculos para pessoas que perderam cem por cento 

da visão, parte dela ou já nasceram com a deficiência. Portanto, sinais auditivos 

utilizando a emissão de sons (buzzer ou “pequenas buzinas”) foram 

desenvolvidos para informar as direções em que podem ou nãoseguir. 

Para pessoas com pouca acuidade visual, a técnica RA é adotada para 

aumentar a interação destas pessoas com o ambiente e facilitar o seu 

deslocamento. 

O protótipo apresenta um óculos de exibição e sensores de baixo custo. Os 

resultados experimentais mostram que o óculos inteligente pode efetivamente 

melhorar a experiência de deslocamento do usuário em ambientes internos e 

externos. Assim, eles servem como um dispositivo de consumo para auxiliar as 

pessoas com limitações visuais a se deslocarem com segurança. 

2. Introdução 

Este trabalho consiste no uso de um sonar, dispositivo que pode detectar e 

captar ações ou estímulos externos, e o quão próximo eles estão, podendo 

transformar as resoluções das grandezas físicas ou químicas em grandezas 

elétricas. 

Seu uso é destacado em sistemas alternativos para medir distâncias e em 

métodos para compensar as alterações nas medidas provocadas pela variação 

da velocidade e do som, devido à mudança de temperatura e à umidade 

relativa do ar, chamado de processo isentrópico. Assim, ele é capaz de obter 

umparâmetromédioedetectarcomprecisãoemfaixasmilimétricasoambiente 

envolvente, no qual irá emitir um sinal sonoro alertando ao usuário que existe 

um obstáculo próximo. Conforme o usuário for se aproximando do obstáculo, a 
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intensidade destes sinais sonoros é aumentada proporcionalmente. 

O sistema permite alcançar com precisão resultados muito superiores aos 

sistemas convencionais usados, aumentando a confiabilidade do sensor, com 

inúmeras aplicações desde a robótica até a metrologia industrial, como por 

exemplo, a utilização deste conjunto de sensores, é a sua aplicação na 

identificação de obstáculos. A tecnologia assistiva (TA) poderá melhorar 

bastante a qualidade de vida das pessoas que possuem limitações visuais, 

oferecendo ao portador uma realidade aumentada (RA). 

A TA junto com a RA deve ser compreendida como um auxílio que 

promoverá a ampliação de uma habilidade funcional deficitária, ou possibilitará 

a realização da função desejada e que se encontra impedida por circunstância 

dedeficiência. 

Então pode-se dizer que os maiores objetivos são: (a) proporcionar 

independência; (b) qualidade de vida; (c) liberdade em suas ações de 

movimentos.Todos estes objetivos consolidam-se na inclusão social para as 

pessoas com limitações visuais, através da ampliação de sua comunicação, 

mobilidade e desenvolvimento de habilidades no seu aprendizado. 

Conforme demonstrado na Tabela 1, cuja fonte é o site de pesquisas 

SCIENCE DIRECT, temos um aumento no número de pesquisas ao longo dos 

últimos cinco anos, pesquisas estas divulgadas em revistas periódicas e 

eventos científicos, referentes ao assunto da tecnologia assistiva para 

identificação de obstáculos (Assistive Technology for IdentifyingObstacles). 

Sendo assim, os sensores são bastante pesquisados e utilizados para esse tipo 

de necessidade. 

 

Tabela 1. Quantidade de pesquisas referente ao uso de sensores para 

identificação de obstáculos. 

Ano Nº de publicações 

2018 1.860 

2017 3.448 

2016 2.971 

2015 2.678 

2014 2.387 

Fonte: www.sciencedirect.com 

(Acesso em 10/08/2018) 

http://www.sciencedirect.com/


3  

3. Objetivos 
A grande porcentagem da população mundial apresenta deficiência visual e 

consequentemente depararam-se com diversas dificuldades no dia a dia, como 

não poder se deslocar nos ambientes de forma autônoma e segura. De acordo 

com a Organização Mundial da Saúde, atualmente cerca de 253 milhões das 

pessoas possuem deficiência visual no mundo, e este número tende a 

aumentar tendo em vista que 84% das causas de deficiência visual resultam 

nas doenças visuais crônicas. Assim, este trabalho tem como objetivo de cunho 

social desenvolver um dispositivo que acoplado a um óculos fazer o papel de 

identificar obstáculos na altura da face e com isso reduzir acidentes ao portador 

de deficiênciavisual. 

4. Metodologia 
Para a confecção do protótipo, definiu-se uma metodologia coerente e 

específica para que as necessidades dos “deficientes visuais” sejam atendidas. 

 

Na Fig. 1 é apresentada uma ilustração do óculos assistivo: 

Figura 1. Projeto mecânico do óculos assistivo. 

Fonte: Os autores (Agosto/2018) 
 
 

Com base na Fig.1 foi possível realizar o desenvolvimento do projeto, tipo 

de material e também o seu custo, pois é necessário que ele possua certa 

acessibilidadeebaixocusto,paraquepessoasdemédiae/oubaixarendapossam ter 

acesso. 

Para a construção, foi utilizado um óculos assitivo que terá a funcionalidade 

de um suporte para o encaixe do sonar e o buzzer(pequenos sinais sonoros). 

Com base em tudo isso, a programação toda do circuito foi realizada utilizando 

a linguagem de programação baseada em C, para que a matriz sensorial, a 

distância mensurada e o tempo de resposta, trabalhem de uma maneira 

síncrona e eficaz. 
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Na Fig. 2 é apresentada uma ilustração do sensor no óculos assistivo: 
 

 

Figura 2. Demonstração do encaixe do sensor no óculos assistivo. 

Fonte: Os autores (Agosto/2018) 

 
Conforme pode ser observado na Fig. 2, o óculos assistivo possui encaixe 

central para o sonar (que irá detectar obstáculos e mensurar a distância do 

mesmo), e para o buzzer (que irá emitir os sinais de proximidade ao usuário). A 

sua estrutura é leve e não incomoda na face do usuário. 

O módulo do sensor foi configurado para trabalhar em uma angulação de 

90º, para que fique em uma linha horizontal, facilitando que o usuário deixe a 

sua posição de maneira que o sensor possa realizar a varredura do local. 

5. Desenvolvimento 
O sonar em uso serve para mensurar distância e detectar obstáculos, que 

consiste basicamente em um transmissor e um receptor ultrassônico, capaz de 

medir distâncias com base na velocidade do som através da vibração no ar e 

na diferença de tempo entre a emissão e a recepção de umsinal. 

No aspecto geral, seu funcionamento pode ser descrito da seguinte forma: 

• Ao ser dado o "gatilho" ou trigger, o transmissor emite um 

determinado sinal sonoro, em frequência ultrassônica 

(acimadaaudível por seres humanos); 

• Quando é atingido certo objeto, este sinal é refletido novamente para 

o sensor, onde é captado peloreceptor; 

• No momento da recepção, é gerado um sinal de eco, indicando que 

um sinal foi captado comsucesso; 

• Por fim ao detectar o objeto, um buzzer irá transmitir um sinal sonoro 

ao usuário indicando a existência de umobstáculo. 
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Com a diferença de tempo entre o trigger e o eco, e considerando a 

velocidade de propagação do som no ar, é possível determinar a distância 

entre o sensor ultrassônico e oobjeto. 

Em formula matematica tem-se: ∆Tempo=Trecepção−Transmissão, 

Vsom=340m/seDobj=
Vsom.∆Tempo

,onde,ΔTempoéadiferençadotempo 
2 

entre a recepção e a transmissão do sinal ultrassônico. Considerando a 

velocidade de propagação do som no ar que é de 340 m/s, temos a detecção 

do objeto pela metade dotempo. 

O motivo da existência do fator 1 sobre 2 no cálculo, deve-se à distância do 

objeto, onde se trata o tempo mensurado, considerando a ida e a volta do sinal 

ultrassônico ao sensor. Portanto, somente metade deste tempo foi necessário 

para o sinal ser emitido pelo transmissor e atingir o obstáculo. 

6. ResultadosPreliminares 
A não utilização do óculos assistivo para portadores de deficiência visual 

deve-se à alguns aspectos, no qual estão sendo estudados e reanalisados para 

uma melhor confiabilidade e proveito do usuário. Estes aspectos são: 

• Conforme testes realizados, o óculos mostra que se o usuário utilizá-

lo com movimentos não muito bruscos, os sensores atendem 

perfeitamente os requisitos que se encontram pré-programados, por 

isso deve ser realizada uma configuração mais precisa para que 

possa atender aos movimentos naturais de uma pessoa no dia adia. 

• Conseguir desenvolver o projeto de uma maneira que possa ser 

acoplado em quaisquer óculos comum. 
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