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1. RESUMO 

O objetivo deste projeto visa o desenvolvimento de um protótipo para 

deficientes visuais baseado numa bengala inteligente que facilitará tanto a 

locomoção quanto a direção a ser tomada para chegar ao destino final. Será 

necessário a utilização de um Arduíno e da plataforma Node.JS para a 

programação e a interação entre o deficiente visual e o aplicativo mobile. A 

metodologia utilizada foi por meio de pesquisa bibliográfica de caráter 

exploratório. Espera-se como resultado, construir uma bengala inteligente capaz 

de guiar e alertar o portador, afim de tornar o trajeto até o ponto final seguro e 

eficiente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Segundo dados do site Fundação Dorina Nowill Para Cegos, baseados no 

IBGE de 2010, no Brasil, das mais de 6,5 milhões de pessoas com alguma 

deficiência visual, aproximadamente 3,5% da população. Sendo que, desses 6,5 

milhões, cerca de 530 mil são incapazes de enxergar (cegos). No Brasil, há 

muitos planos e projetos afim de facilitar a vida dos deficientes visuais e melhorar 

a acessibilidade deles, no entanto, são poucos os projetos que realmente são 

colocados em prática, o que torna a convivência dos cegos na sociedade um 

grande desafio. 

Diante dessas estatísticas e informações, foi definido o seguinte problema 

de pesquisa: como desenvolver uma ferramenta que facilite a locomoção pela 

cidade de um deficiente visual? Além disso, o problema ainda aborda outros 

questionamentos, como: 

1. Como um deficiente visual pode se comunicar com a bengala? 

2. Ele precisará de um smartphone adaptado para utilizar a bengala 

inteligente? 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral desse trabalho consiste no desenvolvimento de uma 

bengala inteligente capaz de conceder uma melhor experiência de locomoção 



segura e eficiente para o deficiente visual. Para que esse objetivo se concretize, 

foram criados objetivos específicos, que facilitarão a conclusão do objetivo 

principal: 

 Criar protótipo da bengala utilizando impressora 3D; 

 Desenvolver aplicativo mobile através do Node.JS; 

 Integrar o Arduíno com o aplicativo desenvolvido; 

 Testar o protótipo com usuários reais. 

 

Com estes objetivos definidos, propõe-se que a bengala possa analisar o 

trajeto, guiar e alertar sobre os perigos da rua, como buracos, ruas muito 

movimentadas, evitar atravessar fora da faixa de pedestre, entre outros. Após 

definir o trajeto, o deficiente visual será guiado pelo smartphone, através de 

fones de ouvido, até seu destino, pela melhor rota identificada pelo GPS. Durante 

o caminho, o Arduíno, junto com sensores integrados à bengala utilizando 

Internet das coisas – IoT que comunicará com o smartphone, que por sua vez 

alertará sobre os obstáculos que possivelmente o impedirão de prosseguir seu 

caminho de maneira segura. Assim, poderá se locomover de maneira segura 

pela cidade, sem se preocupar em sofrer algum acidente que poderia facilmente 

ser evitado. 

 

4. MÉTODO DE PESQUISA 

De acordo com o problema de pesquisa definido, foi concluído que se trata 

de uma pesquisa exploratória, que possui uma abordagem qualitativa. É 

recomendada a pesquisa exploratória quando as informações em relação ao 

objetivo do estudo são poucas, desse modo sua organização é versátil, levando 

em consideração diversas questões associadas ao fato estudado (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento do protótipo, será necessária uma impressora 3D 

para a impressão da bengala inteligente e para ter um design que comporte o 

Arduino e seus sensores. Além disso, será utilizado uma placa Wi-fi no Arduíno 

para se comunicar com o smartphone adaptado, além de uma linguagem de 



programação em C. Através do Node.JS, será possível programar o aplicativo 

para que este possa guiar e interagir com o deficiente visual. O serviço IoT sera 

baseado na plataforma Helix Powered by Fiware, que é suportada por uma 

máquina virtual Linux. 

 

A Figura 1 traz três telas-protótipo do aplicativo que será desenvolvido. 

      

Figura 1 - Telas do protótipo do aplicativo. Fonte: Produzido pelos autores, 2018. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Ao final do trabalho será obtido um protótipo de aplicativo mobile e 

bengala, que apresentará as seguintes funções: possibilidade de guiar e interagir 

com o cego, bengala com sensores que comunica o trajeto e os obstáculos que 

devem ser evitados, o melhor trajeto. 
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