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RESUMO 
 

 

DUMMER, Karine da Silva. Bengala Eletrônica para Deficientes Visuais: 
contribuição à locomoção nos centros urbanos. 2018. 67f. Trabalho de 
Conclusão de Curso, Engenharia de Controle e Automação, Centro de 
Engenharias, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 

 

A total independência da pessoa com deficiência visual ainda é comprometida, 
principalmente, devido à falta de acessibilidade nos centros urbanos. Um dos 
problemas ocasionados pela falta de acessibilidade diz respeito à dificuldade 
de locomoção nos centros urbanos. Existem algumas ferramentas que visam 
auxiliar na locomoção da pessoa com deficiência visual, como a bengala 
longa. No entanto, a bengala longa se torna ineficiente em relação a alguns 
obstáculos em altura, localizados acima da linha da cintura do usuário. O 
objetivo deste trabalho é implementar um sistema que permita a identificação 
dos obstáculos que não são detectados pela bengala convencional. 
Adicionalmente, espera-se obter um sistema de baixo custo. Para isso, 
buscou-se apoio na fundamentação teórica a respeito dos principais temas 
envolvidos. Dessa forma, implementou-se uma ferramenta que manteve a 
estrutural formal da bengala longa, mas com capacidade de emitir alertas 
sonoros e de vibração em relação aos obstáculos em altura detectados através 
de um sensor ultrassônico. A partir de testes experimentais realizados com a 
ferramenta de estudo, obteve-se resultados satisfatórios, principalmente para 
obstáculos localizados entre 0,70 metro e 1,80 metro de altura. Além disso, 
obteve-se êxito em relação a se obter uma ferramenta de baixo custo. 
 

“Palavras-Chave:” Acessibilidade; deficiência visual; bengala longa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 
DUMMER, Karine da Silva. Eletronic cane for the visually impaired: 
contribuition to locomotion in urban centers. 2018. 67f. Trabalho de 
Conclusão de Curso, Engenharia de Controle e Automação, Centro de 
Engenharias, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 
 

The independence of a person with visual impairment is still compromised, 
mainly due to the lack of accessibility in urban centers. One of the problems 
caused by the lack of accessibility is the difficulty of locomotion in urban 
centers. There are some tools that aim to aid in the locomotion of the visually 
impaired person, such as the white cane. However, the white cane becomes 
inefficient with respect to some elevated obstacles, located above the waistline 
of the wearer. The objective of this work is to implement a system that allows 
the detection of obstacles that are not detected by conventional canes. 
Additionally, a low cost system is expected. To achieve the proposed objective, 
we sought support in the theoretical basis regarding the main themes involved. 
In this way, a tool was implemented that maintained the formal structure of the 
white cane, but with the capacity to emit vibratory and audible warnings upon 
detection of obstacles above the waistline detected through an ultrasonic 
sensor. From experimental tests performed with a prototype, satisfactory results 
were obtained, mainly for obstacles located between heights of 0.70 meters and 
1.80 meters. In addition, success was achieved in obtaining a low-cost tool. 

 

“ Keywords:” Accessibility; visual impairment; white cane. 
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1 

  

INTRODUÇÃO 
 

1 Introdução 

 

A presença de uma deficiência em um indivíduo, muitas vezes, acarreta 

em limitações para a realização de determinadas atividades. Em função disso, 

é importante que se projete espaços e objetos que possam atender às 

necessidades de todas as pessoas, independente de suas capacidades e/ou 

limitações. 

No que tange às pessoas com deficiência visual, o que inclui aquelas 

que são cegas e também com baixa visão, apesar das ferramentas como a 

linguagem em Braille, os livros em áudio-descrição e a bengala para 

locomoção, sua total independência ainda é comprometida. Isso se justifica, 

principalmente, devido à falta de acessibilidade nos centros urbanos. Conforme 

Bins Ely et al. (2006), “Os espaços livres exercem variadas funções formais e 

funcionais na cidade contemporânea, já que são espaços de lazer e integração 

(...).”. Os autores consideram ainda que: 

É fato a importância da existência de espaços realmente públicos nas 
cidades, já que esses atuam como elementos organizadores do 
espaço e agentes socializadores, contribuindo para o aumento da 
qualidade de vida da população. (BINS ELY et al., 2006, p. 2753). 

 

Sendo assim, todos os espaços livres, inclusive os centros urbanos, 

deveriam ser acessíveis a todas as pessoas. 

 

1.1  Justificativa e Relevância do Trabalho 

 

Deficiências no sistema visual são aquelas que provocam limitações na 

capacidade de enxergar e podem ser caracterizadas a partir da cegueira, que é 

a perda total da visão, e também da baixa visão, que corresponde à perda 

parcial da visão. (DISCHINGER, 2009) 
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A deficiência visual associada à perda de acuidade é avaliada pela 

(discriminação de formas) e pelo campo visual (amplitude da área alcançada 

pela visão). O indivíduo é considerado cego quando possui acuidade visual 

menor que 0,1 ou campo visual com menos de 20 graus. Por outro lado, a 

baixa visão é constatada quando se atinge acuidade visual entre 6/60 e 18/60 

(o indivíduo pode enxergar entre 6 e 18 metros o que uma pessoa com visão 

normal pode enxergar com 60 metros), ou um campo visual entre 20 e 50 

graus. (NUNES e LOMÔNACO, 2008)  

A Organização Mundial de Saúde (2014) estima que existam no mundo 

mais de 285 milhões de pessoas com deficiência visual. Segundo o Censo 

Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), existiam no Brasil 506.377 pessoas que se declararam totalmente 

cegos e 6.056.533 pessoas que se declararam como tendo grande 

dificuldade para enxergar (baixa visão). 

Um dos problemas enfrentados pelos deficientes visuais diz respeito à 

locomoção em centros urbanos. O ato de percorrer um pequeno trajeto pode 

se tornar um transtorno, pois os deficientes visuais se orientam pelos 

sentidos remanescentes associados às informações que o meio oferece. 

Quando esse meio não prioriza esses sistemas de informações, acaba 

dificultando a realização de atividades quotidianas. 

Atualmente, identificam-se iniciativas para implantação de recursos 

que minimizem esse problema. Existem, por exemplo, algumas ferramentas 

que visam facilitar a execução dessas atividades, como o uso de cão-guia e 

da bengala longa. 

 Os cães-guia são cães adestrados especificamente para auxiliar 

pessoas com deficiência visual em suas atividades quotidianas, sendo 

responsáveis pela proteção do indivíduo, como ao desviar de objetos que 

podem ocasionar algum tipo de acidente. Entretanto, ao optar pelo cão-guia, 

a pessoa com deficiência visual vai se deparar com um elevado custo de 

aquisição e, também, de manutenção do animal, além da escassez de 

animais disponíveis no mercado devido ao alto custo e complexidade de seu 

treinamento. (OLIVEIRA e NETO, 2015) 

A bengala longa é o recurso mais comumente encontrado no Brasil. 

Este equipamento possui formato de um bastão e o seu comprimento varia 
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de acordo com a altura do usuário. A bengala longa tem a função de 

aumentar o alcance da perna e do braço do indivíduo, dando proteção ao 

detectar informações ambientais captadas por sensações táteis. Esse tipo de 

recurso traz um certo grau de autonomia para a execução de tarefas, 

proporcionando maior noção de espaço em diferentes ambientes e 

permitindo a identificação de falhas na pavimentação (como buracos) e 

desníveis ao longo dos trajetos. 

No entanto, a bengala longa se torna ineficiente em ambientes 

urbanos devido à sua incompatibilidade com obstáculos em altura, 

localizados acima da linha da cintura do usuário, como placas, telefones 

públicos, lixeiras, catracas instaladas no acesso a algum lugar (Figura 01), 

carrinhos de compras ou que auxiliam no transporte de bagagem (Figura 02) 

e projeção de grades sobre as calçadas. 

  

 
Figura 01 - Catracas são exemplos de objetos 
que, muitas vezes, não são detectados pelas 
bengalas e podem ocasionar acidentes de 
pessoas com deficiência visual. 

 

Fonte: ANDRADE, 2016. 
 

 
Figura 02 - Carrinhos utilizados para auxílio 
no transporte de bagagens dispostos sobre 
a calçada podem se tornar obstáculos para 
pessoas com deficiência visual.  

Fonte: ANDRADE, 2016. 

Tal característica faz com que usuários da bengala convencional 

identifiquem estes obstáculos somente quando ocorre a colisão, trazendo 

riscos à sua integridade física. 

Com base na pesquisa desenvolvida por Bueno (2010), identificou-se 

que o Sistema Único de Saúde (SUS) realizou um número significativo de 

internamentos de deficientes visuais em hospitais públicos de todo Brasil que 

se envolveram em acidentes ao colidirem com objetos e equipamentos nas 

calçadas e, até mesmo, em carros estacionados nas ruas.  
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Essa dificuldade encontrada durante a locomoção da pessoa com 

deficiência visual pode ser minimizada com o uso de recursos mais adequados 

para locomoção em centros urbanos. Entre os recursos desenvolvidos para 

assessorar a locomoção dos deficientes visuais, se destaca a bengala 

eletrônica. Essa bengala possui sensores que, ao detectarem obstáculos acima 

da linha da cintura, geram sinais para o usuário. Esses sinais podem ser 

gerados de diferentes formas, como vibração no próprio cabo da bengala ou 

alertas sonoros, permitindo que o indivíduo fique alerta sobre os obstáculos à 

sua frente. 

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivos Gerais 

 

Desenvolver uma bengala eletrônica de baixo custo que detecte 

obstáculos localizados acima da linha de cintura do usuário.  

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

a) Descrever os assuntos referentes ao tema; 

b) Desenvolver um questionário para saber a opinião de pessoas com 

deficiência visual em relação ao processo de identificação de 

obstáculos aéreos durante o seu deslocamento; 

c) Desenvolver um sistema que apresente respostas para o indivíduo de 

forma sonora e vibratória sobre os obstáculos em altura detectados; 

d) Desenvolver um protótipo que preserve a estrutura formal e de uso da 

bengala longa. 

 

1.3 Resultados esperados 

 

Espera-se obter um sistema que permita ao usuário a identificação de 

obstáculos não detectáveis pela bengala clássica, de forma que possam ser 

reduzidos os acidentes relacionados. Além da funcionalidade extra, outro 
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resultado esperado é a obtenção de um sistema de baixo custo, de forma a 

promover a disseminação do mesmo. 

 

1.4 Organização do texto 

 

O Capítulo 1, Introdução, apresenta o tema estudado, a justificativa e 

relevância do trabalho, bem como os objetivos gerais e específicos e a 

estrutura organizacional do trabalho. 

O Capítulo 2, Referencial Teórico, aborda temas como acessibilidade, 

deficiência visual, orientação e mobilidade e tecnologias assistivas. 

O Capítulo 3, Metodologia, apresenta o princípio de funcionamento do 

protótipo e a descrição dos componentes que serão utilizados. 

O Capítulo 4, Resultados e Discussões, apresenta todas as etapas do 

projeto e os resultados alcançados a partir do desenvolvimento do mesmo. 

O Capitulo 5, Conclusão, apresenta as conclusões alcançadas a partir 

dos resultados obtidos. 
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2 

  

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2 Referencial Teórico 

Neste capítulo serão abordados temas como acessibilidade, deficiência 

visual, tecnologias assistivas e bengala eletrônica, com o intuito de dar suporte 

teórico para melhor entendimento do trabalho.  

 

2.1 Acessibilidade 

 

Muitas pessoas enfrentam diariamente dificuldades para se locomover, 

acessar lugares e adquirir informações do meio. Isso pode estar relacionado à 

falta de atendimento às necessidades da população como um todo, visto que 

os projetos, ainda hoje, são desenvolvidos para um “homem padrão” e deixam 

de considerar as diferenças existentes entre as pessoas, seja em relação à 

altura, sexo, peso e idade. Além dessas diferenças, existem as pessoas com 

deficiências ou com algum tipo de limitação temporária, como gestantes, mães 

com carrinho de bebê, pessoas com fraturas de perna ou braço, e suas 

necessidades particulares devem ser consideradas na concepção de espaços 

e produtos. Dados do último censo (IBGE, 2010) apontam que 23,9% da 

população brasileira possui alguma deficiência.  

Neste sentido, a acessibilidade assume papel importante por ser um 

aspecto que deve ser considerado em projetos de espaços públicos, 

edificações e de equipamentos. 

Para Dischinger et al. (2004, p28), “acessibilidade significa poder chegar 

a algum lugar com conforto e independência, entender a organização e as 

relações espaciais que este lugar estabelece e participar das atividades que ali 

ocorrem fazendo uso dos equipamentos disponíveis”.  
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Existe uma diversidade muito grande de pessoas com diferentes 

necessidades, o que torna a questão da acessibilidade um grande desafio. 

Conforme Gleeson (2006) apud Brandão (2011):  

A partir da perspectiva de uma pessoa com deficiência, a cidade 
moderna é caracterizada pela falta de acessibilidade física e exclusão 
sócio-espacial dos lugares comuns, como residências e locais de 
trabalho. Juntas, essas deficiências de forma e função urbanas 
proporcionam às pessoas com deficiência corpórea riscos ambiental 
e social expressivos. (GLEESON, 2006, p.76 apud BRANDÃO, 2011, 
p.25)  

 

É responsabilidade do poder público zelar pelos direitos de forma 

igualitária para todos. A questão da acessibilidade para a pessoa com 

deficiência no Brasil foi estabelecida pela Lei n° 10.098/2000 e regulamentada 

pelo Decreto n° 5296/2004. Estes instrumentos legais definem normas gerais e 

critérios básicos para promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência 

ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de 

obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e 

reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação.  

No que se refere especificamente às pessoas com deficiências visuais, a 

Lei n° 10.098/2000 menciona a necessidade de especificar que os projetos e 

traçados dos elementos de urbanização públicos e privados de uso 

comunitário, nestes compreendidos os itinerários e as passagens de pedestres 

– deverão seguir os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de 

acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT 1(art. 5º). 

Outro ponto levantado diz respeito à implantação de equipamentos que emitam 

sinal sonoro em semáforos, com o intuito de guiar e orientar a travessia de 

pessoas com deficiência visual em locais de grande fluxo de veículos (art. 9º). 

A lei menciona, ainda, a necessidade de apoio às pesquisas de 

programas destinados ao desenvolvimento tecnológico e produção de ajudas 

técnicas para as pessoas com deficiência (art.21). 

                                            
1
 A Associação Brasileira de Normas Técnicas é responsável pela NBR 9050 (2015), 

que estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, 

construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural, e de edificações às condições de 

acessibilidade. 
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Já o Art. 61 do Decreto n° 5.296, de 2 de Dezembro de 2004, se refere a 

ajudas técnicas como sendo os “produtos, instrumentos, equipamentos ou 

tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a 

funcionalidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, 

favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida”. Neste sentido, o avanço 

da tecnologia vem contribuindo no desenvolvimento de soluções que ajudam a 

tornar espaços e equipamentos acessíveis a todos, como, por exemplo, na 

concepção de bengalas utilizadas por pessoas com deficiência visual. 

Para o desenvolvimento de um dispositivo que venha realmente trazer 

benefícios à locomoção de pessoas deficientes visuais é necessário que seja 

levada em consideração e estudada, a área voltada à educação e reabilitação 

de pessoas com deficiência visual.  

 

2.2 Orientação e Mobilidade  

 

O programa de orientação e mobilidade é uma área voltada à educação 

e à reabilitação de pessoas com deficiência visual. Tem como finalidade 

auxiliar a pessoa com deficiência visual a desenvolver ou retomar a capacidade 

de se locomover de forma independente e segura. De acordo com Felippe: 

A Orientação para o deficiente visual é o aprendizado no uso dos 
sentidos para obter informações do ambiente. Saber onde está, para 
onde quer ir e como fazer para chegar ao lugar desejado. A pessoa 
pode usar a audição, o tato, a cinestesia (percepção dos seus 
movimentos), o olfato e a visão residual (quando tem baixa visão) 
para se orientar. A Mobilidade é o aprendizado para o controle dos 
movimentos de forma organizada e eficaz. (FELIPPE, 2001, p. 2). 

 

A visão possui um importante papel no processo de compreensão dos 

espaços e de orientação, visto que, aproximadamente, 90% das informações 

são alcançadas através deste sentido. A recepção de informações a partir dos 

outros canais sensoriais é mais limitada, pois não as fornecem de forma rápida 

e abrangente como através do estímulo visual. Isso justifica a dificuldade que a 

pessoa com deficiência visual tem para perceber e tratar a informação e se 

orientar no espaço (FONSECA, 2009). 
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Para Dischinger (2000), existem alguns aspectos importantes para 

ampliar a possibilidade de orientação e entendimento do espaço das pessoas 

com deficiência visual. 

1. A educação especial do indivíduo, por meio de técnicas de orientação 

e mobilidade, no intuito de melhorar suas habilidades perceptivas, 

capacitando-o a reconhecer diferentes espaços, lugares e objetos no 

espaço; 

2. O desenvolvimento de instrumentos ou dispositivos especiais que 

possam ajudar a adquirir informações espaciais, como é o caso da 

tecnologia assistiva bengala eletrônica, objeto deste estudo; 

3. Adequação do desenho universal, visando melhorar a acessibilidade a 

novas fontes de informações quando necessário e eliminando 

barreiras e interferências. 

Este trabalho está focado no segundo aspecto, pois se direciona ao 

desenvolvimento de um instrumento para auxiliar o deficiente visual no seu 

deslocamento em centros urbanos. 

O processo de ensino de orientação e mobilidade possui, como 

elemento-chave, o equipamento bengala longa. Sendo assim, é de extrema 

importância que o protótipo que será desenvolvido neste trabalho preserve a 

estrutura formal e de uso da bengala tradicional para, dessa forma, garantir o 

uso de técnicas já existentes no ensino de orientação e mobilidade. 

Segundo Felippe e Silveira (2001), entre as técnicas de uso da bengala 

existentes está a técnica de varredura, técnica diagonal, técnica de toque e 

técnica de deslize. 

A técnica de varredura permite à pessoa com deficiência visual a 

verificação imediata das condições do solo à sua frente, detectando assim 

possíveis obstáculos na área próxima ao seu corpo. Quando determinada a 

direção a seguir, a pessoa com deficiência visual posiciona a bengala na linha 

média do seu corpo, com a ponta próxima às pontas dos pés e então desliza a 

bengala à sua frente numa linha reta para efetuar semicírculos concêntricos, 

procedendo à varredura (FELIPPE e SILVEIRA, 2001). 

A técnica diagonal tem como objetivo dar independência ao caminhar 

em ambientes internos e familiares, com proteção. Nela, o deficiente visual 

detecta diferenças de níveis e objetos. Para isso, o indivíduo segura a bengala 
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de forma que esta represente uma extensão do seu dedo indicador e, com a 

movimentação do punho, a ponteira da bengala descreve um arco, de tal forma 

que o centro deste coincide com a linha média do corpo da pessoa. Ao 

caminhar, a pessoa deve deslocar a bengala sempre para o lado oposto do pé 

em movimento. A bengala pode ou não permanecer em constante contato com 

o terreno. O uso da bengala na técnica diagonal oferece cobertura parcial ao 

corpo da pessoa com deficiência, visto que protege somente do nível do solo 

até a linha da cintura (FELLIPE e SILVEIRA, 2001). 

Já a técnica do toque permite que a pessoa com deficiência visual 

detecte diferenças de níveis e objetos que se encontram no plano do solo à 

linha da cintura, tanto em ambientes internos como externos. Uma 

desvantagem é que esta técnica não protege o indivíduo de obstáculos acima 

da cintura e que tenham base perpendicular ao solo (FELLIPE e SILVEIRA, 

2001). 

Por fim, a técnica do deslize permite que a pessoa com deficiência 

visual explore detalhadamente o solo, detectando com mais precisão 

diferenças de níveis, texturas do chão, objetos e áreas com muitas variações 

perpendiculares, em ambientes internos e externos, familiares e desconhecidos 

(FELLIPE e SILVEIRA, 2001). 

 

2.3  Tecnologia Assistiva 

 

Com o intuito de mudar a situação das pessoas que possuem algum tipo 

de deficiência, houve, nos últimos anos, um grande avanço no estudo de 

desenvolvimento de recursos que visam favorecer a mobilidade, deixando suas 

vidas e ações mais independentes. 

Tecnologia assistiva é um termo utilizado para identificar todo o 

arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar 

habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, 

promover vida independente e inclusão (BERSCH e TONOLLI, 2006). 

A seguir serão apresentas algumas dessas tecnologias como o cão-

guia, os pisos táteis, a bengala longa e bengala eletrônica. 
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2.3.1  Cães-guia  

 

Cães-guia são cachorros adestrados especificamente para guiar 

pessoas com deficiência visual no seu dia a dia, oferecem segurança na 

locomoção do deficiente visual, pois identificam grande parte dos obstáculos 

dispostos ao longo do percurso, prevenindo acidentes. Além de garantir 

segurança na locomoção, oferecem autonomia à pessoa com deficiência. 

No Brasil são comumente usadas raças como Labrador e Golden 

Retriever devido ao temperamento dócil, característica muito importante para 

esse tipo de tarefa. 

O adestramento do cão dura em torno de dois anos e meio e é divido em 

duas fases. Na primeira, o cão é enviado para uma família voluntária, 

permanecendo com eles por um período de doze a dezoito meses. Esta fase 

tem o intuito de introduzir o animal na vivência em sociedade. Passado esse 

tempo, o cão volta para o centro de treinamento, onde inicia sua capacitação 

como cão-guia por um período médio de três meses. Após esse período, o cão 

pode ser considerado apto para exercer o papel de cão-guia. (OLIVEIRA e 

NETO, 2015). 

Porém, a grande dificuldade nesse recurso diz respeito ao elevado custo 

para se obter e manter o animal e, ainda, a limitação de animais disponíveis 

por demanda. O elevado preço se torna um empecilho para pessoas de baixa 

renda, evidenciando a importância da implementação de recursos que sejam 

funcionais, tragam segurança para o usuário e sejam acessíveis 

financeiramente para todos. 

Em 2011 o governo federal lançou o Plano Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência - denominado “Viver sem limites” - por meio do decreto 

7.612. Esse plano tem como objetivo implementar novas iniciativas em 

benefício das pessoas com deficiência. Uma das metas do programa foi a 

criação de centros de formação de treinadores de cães-guias. Os cursos são 

ministrados em Institutos Federais de Educação e se tem como meta inicial a 

formação de 150 duplas (pessoa com deficiência visual e cão-guia). Em 2014, 

na cidade de Balneário Camboriú - Santa Catarina, foi inaugurado o primeiro 

centro de treinamento do Brasil e da América Latina. Esse tipo de ação é de 
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extrema importância, visto que um recurso desse tipo agrega autonomia para a 

vida da pessoa com deficiência visual. (BRASIL, 2013) 

 

2.3.2 Piso Tátil  

 

Segundo a NBR 9050 (2015) da ABNT, o piso tátil é “caracterizado pela 

diferenciação de textura em relação ao piso adjacente, destinado a construir 

alerta ou linha de guia, perceptível por pessoas com deficiência visual”.  

Estes pisos consistem em faixas fixadas no chão com o intuito de 

auxiliar a locomoção da pessoa com deficiência visual, podendo ser percebidas 

pelo toque da bengala e, também, pela sola do pé. Tratam-se de faixas 

diferenciadas em textura e cor, se destacando do chão, de modo a serem 

perceptíveis por pessoas com cegueira e também aquelas com baixa visão. 

Esse traçado, se corretamente executado, conduz o indivíduo, evitando 

que a pessoa com deficiência não esbarre em obstáculos e alcance com 

segurança os locais desejados. Ele é utilizado tanto em ambientes externos 

como internos, como em agências bancárias, por exemplo. 

Existem dois tipos de piso tátil: o alerta e o direcional. O alerta é 

conhecido como “piso bolinha”, sendo instalado em locais como início de 

escadas e porta de elevadores. Tem como função alertar perigos, indicar 

mudanças de direções e indicar que o indivíduo alcançou uma atividade. Já o 

piso direcional tem como função indicar o caminho para a pessoa com 

deficiência, orientando o trajeto, principalmente, em locais amplos (FROTA, 

2009).  

As características de desenho, relevo e dimensão devem seguir as 

especificações contidas na norma técnica ABNT NBR 9050 (2015). No Brasil, a 

norma técnica apresenta esses produtos desde o ano de 2004.  

Um grande problema encontrado é o fato de, muitas vezes, não serem 

instalados da forma correta, fazendo com que os usuários sejam direcionados 

para locais perigosos ou obstáculos. Realizando uma observação 

assistemática nas áreas livres públicas da cidade de Pelotas foi possível 

identificar pisos táteis instalados de forma irregular: em alguns casos, o piso 

era interrompido por obstáculos como árvores, lixeiras (Figura 03) ou, até 

mesmo, placas ao longo do caminho (Figura 04). De acordo com a norma 
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brasileira de acessibilidade (NBR 9050, 2015), quando existirem elementos 

suspensos acima de 60 centímetros do piso, como telefones públicos, caixas 

de correio, lixeiras, deverá ser instalado o piso tátil de alerta em torno de sua 

projeção como sinalização indicativa de obstáculo. 

  

 

Figura 03 – Obstáculo sem sinalização ao 
longo do piso tátil 

 

Figura 04 - Placa interrompendo piso tátil. 

 

Destacam-se esses equívocos na instalação dos pisos, pois isso pode 

acarretar em risco à integridade física da pessoa que estiver se orientando 

através deste elemento. 

 

2.3.3 Bengala longa  

 

Em 1950, após estudos relacionados à problemática da cegueira, Dr. 

Richard Hoover criou uma bengala mais longa e mais leve que as tradicionais 

existentes para ser utilizada como uma extensão do dedo indicador a fim de 

sondar, através da percepão tátil-cinestésica, o espaço à frente, detectando a 

natureza e condições do piso, existência de obstáculos, depressões, aclives, 

declives, localizar pontos de referência e proteger a parte inferior do corpo de 

colisões (GARCIA, 2003). Esse recurso foi denominado de bengala longa ou de 

Hoover. 

A bengala longa é um recurso de orientação e mobilidade que permite 

ao usuário uma locomoção independente. 
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Ela funciona como uma extensão táctil-cinestésica para transmitir à 

pessoa uma riqueza de informações tal e qual ela teria se caminhasse 

passando a mão no solo. É possível desenvolver a percepção para detectar 

desníveis, buracos e outros obstáculos no nível do chão. (FELIPPE, 2001) 

A bengala não tem uma função ortopédica ou de sustentação, mas de 

proteção, orientação e detecção das informações ambientais captadas por 

sensações táteis e percebidas pelos receptores localizados na mão do 

indivíduo cego, sendo enviadas ao seu cérebro. (HOFFMANN e SEEWALD, 

2003) 

Este equipamento se trata de uma ferramenta que possui o formato de 

um bastão, disponível em diferentes tamanhos e materiais, sendo produzida 

em alumínio ou em fibra. Ela é encontrada no mercado em dois tipos: inteiriça, 

cujo formato não permite que ela se feche em lugares desejados, ou do tipo 

dobrável, sendo formada por pequenos bastões interligados por elásticos. A 

bengala do tipo dobrável proporciona à pessoa certo conforto e discrição, visto 

que é possível fechá-la em determinados lugares, mas, em contrapartida, a do 

tipo inteiriça é bem mais resistente se comparada à dobrável (OLIVEIRA e 

NETO, 2015). 

A bengala longa configura-se em três partes distintas (figura 05): 1- 

pega, que permite ao usuário o manejo do equipamento; 2- haste, que funciona 

como extensão do corpo do usuário e o ajuda a ler o espaço através de sinais 

táteis que são transmitidos ao tocar o solo; 3- ponteira, responsável pelo 

contato com o solo (FONSECA, 2009). 
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Figura 05 - Configuração da bengala longa. 
 
Fonte: FONSECA, 2009 

 

Um dos problemas enfrentados ao se utilizar esse tipo de recursos nos 

centros urbanos está relacionado ao fato da bengala não detectar obstáculos 

acima da linha da cintura do usuário e, assim, são identificados somente 

quando ocorre a colisão. 

Tal problema pode ocasionar acidentes e trazer sérios danos à 

integridade física da pessoa com deficiência visual. Essa dificuldade pode ser 

minimizada com o uso de recursos associados à bengala que detectem 

obstáculos localizados também em altura elevada. Esse é o caso da bengala 

eletrônica que detecta obstáculos em altura a partir de sensores. 

 

2.3.4 Bengala Eletrônica  

 

Entre os recursos desenvolvidos para auxiliar na locomoção das 

pessoas com deficiência visual, destaca-se a bengala eletrônica, objeto capaz 

de detectar não somente os obstáculos abaixo da linha da cintura do usuário, 

mas também aqueles dispostos em altura elevada. Existem hoje no mercado 

algumas opções com características distintas. Entre elas, destacam-se, a 

Ultracane e a I-Cane Mobilo. 

A Ultracane (Figura 06) é a primeira bengala eletrônica que detecta 

obstáculos ao nível dos pés, pernas, tronco e cabeça. Baseada na tecnologia 

de ultrassons, detecta obstáculos até quatro metros de distância e, após a 
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detecção, transmite a resposta de forma tátil para o usuário através de 

vibrações na Pega da bengala, no local onde o usuário coloca seu dedo 

polegar. Devido à quantidade de sensores, seu custo é elevado, chegando no 

caso dos valores mais acessíveis em R$2500,00. 

 

 

Figura 06 - Bengala Ultracane. 

 

Figura 07 - Bengala I-cane Mobilo. 

 

A bengala I-cane Mobilo (Figura 07) foi lançada por uma empresa 

Holandesa e possui um sistema de navegação por Global Positioning System 

(GPS) que permite que o usuário possa registrar um percurso realizado e, 

assim, repetí-lo outras vezes. Possui sensores que alertam sobre a presença 

de obstáculos ao longo do caminho. O usuário recebe essas informações 

através de uma “seta tátil”. Durante o percurso, o usuário mantém o dedo 

polegar sobre uma superfície onde uma seta, movimenta-se para indicar 

a direção correta a seguir ou a necessidade de desviar de algum 

obstáculo. 

No Brasil existem inúmeras pesquisas que desencadearam alguns 

protótipos de bengala eletrônica. Porém, acabaram encontrando dificuldade 

nas etapas finais, que consistem em registrar a patente e em captar 

investidores para alocar recursos em um produto comercial a ser lançado no 

mercado (JEAN, 2015). 
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3 

  

METODOLOGIA 
 

3 Metodologia 

 

Neste capítulo será apresentado o princípio de funcionamento do 

protótipo e a descrição dos métodos e técnicas que serão utilizados. 

 

3.2 Pesquisa de campo 

 

Para melhor embasamento prático deste trabalho, foi realizada uma 

entrevista no dia 8 de setembro de 2016 com um reabilitador de orientação e 

mobilidade do Centro de Reabilitação Visual Louis Braille, localizado na cidade 

de Pelotas. Durante a entrevista foram levantados alguns pontos que 

justificaram a realização deste trabalho. Dentre eles, pode-se destacar as 

dificuldades encontradas no dia-a-dia de uma pessoa com deficiência visual 

tendo em vista que a bengala convencional se torna ineficiente em locais sem a 

estrutura adequada para sua locomoção. De acordo com o entrevistado, muitos 

acidentes já ocorreram envolvendo os alunos do centro e, muitos deles, estão 

associados ao fato de esbarrarem em obstáculos não detectados pela bengala. 

Foi possível, também, acompanhar uma aula de orientação e mobilidade ao 

longo de um percurso pré-estabelecido pelo reabilitador no centro da cidade de 

Pelotas. 

Com intuito de saber a opinião de pessoas com deficiência visual em 

relação ao processo de identificação de obstáculos aéreos durante o seu 

deslocamento, elaborou-se um questionário (Apêndice A). Este questionário foi 

aplicado de forma online em grupos específicos para pessoas com deficiência 
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visual. Obteve-se a partir dessa pesquisa um total de 26 contribuições. Entre as 

respostas obtidas destaca-se o fato de que 59% dos usuários utilizam a 

bengala longa como equipamento de tecnologia assistiva para o seu 

deslocamento, e 46,2% costumam identificar os obstáculos aéreos na colisão 

com os mesmos. 

A pesquisa também contribuiu para decisões em relação ao 

desenvolvimento do trabalho, pois os colaboradores mostraram interesse em 

receber informações sobre a presença de obstáculos aéreos tanto de forma 

vibratória (68%) quanto a partir de sinais auditivos (32%). 

Com base então nas pesquisas de campo realizadas foi dado início ao 

desenvolvimento do sistema que será descrito a seguir. 

 

3.1 Estrutura do sistema 

 

A proposta do projeto é criar um protótipo de uma bengala, onde a 

pessoa com deficiência visual receba informações táteis e sonoras sobre os 

obstáculos que a bengala longa não detecta, encontrados ao longo do 

caminho. 

Nesta bengala será acoplado um sensor eletrônico que terá a função de 

detectar os obstáculos que possam trazer risco à locomoção do indivíduo. 

A distância máxima de alcance do sensor deverá ser definida conforme 

a necessidade do usuário, visto que características como o comprimento e 

velocidade da passada do usuário influenciam na distância que será suficiente 

para que o deficiente perceba a existência dos obstáculos através das 

informações táteis e sonoras e se redirecione. Sendo assim, a distância de 

alcance para o projeto bengala eletrônica poderá ser definida através de uma 

chave, onde as distâncias adequadas foram definidas através de testes 

práticos, ficando entre 100 centímetros e 200 centímetros. 

O sensor será conectado a um microcontrolador, que por sua vez será 

responsável pelo controle das distâncias e intensidade dos sinais alerta. Ao 

detectar obstáculos a uma distância inferior à determinada, este enviará pulsos 

através da técnica Modulação por Largura de Pulso (PWM) para o motor de 

vibração, localizado na Pega da bengala (lugar que se localiza a mão do 

usuário). O motor vibrará com intensidade inversamente proporcional à 
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proximidade do objeto, ou seja, quanto mais próximo do objeto mais intensas 

serão as vibrações.  

Ao microcontrolador também será conectado um buzzer 2, responsável 

pelo alerta sonoro do sistema, onde ao detectar um obstáculo, o dispositivo irá 

reproduzir um som que aumentará sua intensidade conforme o deficiente se 

aproxime do obstáculo. 

O sistema também possuirá chaves responsáveis por ligar e desligar o 

sistema de alerta sonoro e vibratório, podendo assim definir a forma de 

recebimento dos alertas.  

 

3.2  Fluxograma do processo 

 

Para implementação do algoritmo do projeto utilizou-se como base o 

fluxograma apresentado na Figura 08. Um fluxograma consiste em uma 

representação gráfica dos passos lógicos de um determinado processo, isto é, 

a Figura 08 apresenta a representação gráfica do algoritmo do projeto.  

                                            
2
 O buzzer é um componente eletrônico composto por duas camadas de metal e uma 

terceira camada interna de cristal Piezoelétrico, portanto, quando este componente é 

alimentado por uma fonte de energia, emite uma frequência sonora. 
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Figura 08 - Fluxograma do processo. 

 

 

A partir do fluxograma (Figura 08) é possível observar a lógica de 

verificação de obstáculos e emissão de alertas vibratórios e sonoros. 
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3.3 Hardware do projeto 

 

A seguir serão apresentados os componentes utilizados no projeto, 

juntamente com a implementação do circuito eletrônico do projeto. 

 

3.3.1 Microcontrolador ATmega328  

 

Um microcontrolador é um circuito integrado capaz de efetuar processos 

lógicos. Esse circuito contém um processador, periféricos de entrada e de 

saída, temporizadores, dispositivos de comunicação serial, dentre outros. A 

grande vantagem deste dispositivo é a possibilidade de programação, o que o 

torna adaptável à finalidade desejada, podendo assim efetuar o ajuste de 

acordo com a tarefa que deseja executar (ASSIS, 2004). 

Atualmente, existe uma grande variedade de microcontroladores como 

os das famílias dos AVR, PIC, 8051, etc. 

O microcontrolador ATmega328 (Figura 09) pertence à família AVR da 

Atmel. É um microcontrolador de 8 bits, possui 28 pinos, dispõe de 14 portas 

digitais (I/O), 6 pinos de entrada analógica e 6 saídas analógicas (PWM). 

 

Figura 09 - Pinagem microcontrolador ATmega328. 
 
Fonte: Gaier, 2015. 

 

. 
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3.3.1.1  Módulo microcontrolador ATmega328 

 

Para a utilização do microcontrolador Atmega328, foi necessário a 

conexão dos dispositivos que serão descritos a seguir.  

Os microcontroladores necessitam de uma fonte de clock para que 

possam processar informações. O clock consiste de um trem de pulsos de 

onda quadrada, onde em cada pulso de clock o microcontrolador executa uma 

operação diferente, ou seja, a velocidade de processamento do 

microcontrolador é proporcional à frequência dos pulsos fornecida pela fonte de 

clock. (GONÇALVES et.al, 2015). 

O ATmega328 possui um oscilador interno, no entanto ele é limitado a 

8MHz, e não é tão preciso quanto um cristal oscilador externo pode ser. Neste 

caso, utilizou-se um cristal oscilador externo de 16MHz como fonte de geração 

de clock. 

Este cristal foi conectado aos pinos 9 e 10 do microcontrolador e nele 

também foram conectado dois capacitores de 22µF (microfarad) (Figura 10). 

 

 

Figura 10 - Circuito para funcionamento do microcontrolador ATmega328. 

 

A alimentação é feita a partir de uma bateria de 9 Volts mas, no entanto, 

o microcontrolador opera com uma tensão de 1,8 a 5,5 Volts e, portanto, foi 

utilizado um regulador de tensão de saída fixa denominado LM7805. O 

regulador de tensão LM7805 tem a finalidade de estabilizar uma tensão de 5 

Volts em sua saída. A saída do regulador foi conectada ao pino 7 do 

microcontrolador, sendo este responsável pela alimentação do mesmo. 
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3.3.2  Sensores 

 

Todos os elementos sensores são denominados transdutores. 

Transdutor é todo dispositivo que a partir de uma grandeza de entrada, gera 

uma saída, da mesma espécie ou diferente, com características que dependem 

da relação que foi definida. A maioria dos sensores são ditos transdutores 

elétricos, pelo fato de converterem a grandeza de entrada característica do 

fenômeno, como o som, luz ou pressão, em uma grandeza elétrica, na qual 

pode ser medida por um circuito eletrônico. (ROSÁRIO, 2005) 

Atualmente, existe uma gama variada de tipos de sensores para 

diferentes aplicações. Este trabalho dará um maior enfoque para os sensores 

de proximidade, pois tratam-se de dispositivos que detectam a presença e a 

distância de um objeto nos arredores sem que haja necessidade de contato 

direto. O modo de funcionamento de um sensor desse tipo depende de seu 

propósito e do material a ser detectado. Os principais sensores de proximidade 

utilizados são: capacitivo, indutivo, óptico, magnético e ultrassônico. 

Com base no estudo feito sobre esses sensores, a tabela 1 mostra um 

breve resumo com a forma de funcionamento, os tipos de materiais que podem 

ser detectados, e se seria aplicável para o projeto da bengala eletrônica. 

Tabela 1 – Tipos de sensores de proximidade. 

Tipo de sensor 
Forma de 

funcionamento 
Tipos de materiais Aplicabilidade 

Indutivo 

Detecta alterações 

em um campo 

eletromagnético 

Metais 

Não aplicável, pois o 

material do objeto a 

ser detectado deverá 

ser do tipo metal 

Capacitivo 

Detecta alterações 

em um campo 

eletrostático 

 

Metais e não-metais 

Não aplicável, devido 

a pequena distância 

sensora (uma 

polegada ou menos)  

Ultrassônico 
Emissão e recepção 

de ondas acústicas 

Todos materiais que 

refletem ondas 

sonoras 

Aplicável, capaz de 

detectar diversos 

tipos de materiais 

Óptico 
Detecta    variações 

de luz 

Todos materiais que 

possam refletir luz 

Não aplicável, pois, 

não detecta objetos 

transparentes  
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Entre os sensores citados, o que mais se adequa ao projeto bengala 

eletrônica é o sensor ultrassônico, pois ele detecta diversos tipos de materiais 

além de não ser sensível à poeira e umidade, característica muito importante, 

visto que o intuito desse projeto é criar um dispositivo para utilização nos 

centros urbanos. 

 

3.3.3 Sensores ultrassônicos 

 

Os sensores ultrassônicos permitem a identificação de objetos sem que 

haja contato físico, pois se baseiam na emissão e recepção de ondas 

ultrassônicas.  

O ser humano consegue ouvir sons que variam de 20Hz a 20 kHz. As 

ondas acústicas com frequência superior a 20kHz são consideradas ondas 

ultrassônicas (Figura 11). 

 

 

Figura 11 - Espectro sonoro. 
 
Fonte: COELHO, 2015. 

 

As ondas ultrassônicas são geradas por transdutores ultrassônicos. 

Resumidamente, um transdutor é um dispositivo que converte um tipo de 

energia em outro. Os transdutores ultrassônicos convertem energia elétrica em 

energia mecânica e vice-versa. Para isso, os transdutores ultrassônicos são 

feitos de materiais piezoelétricos que apresentam um fenômeno chamado 

efeito piezoelétrico (PÉCORA e GUERISOLI, 2004). 

O efeito piezoelétrico consiste na capacidade que alguns cristais 

possuem de gerarem corrente elétrica em resposta a uma pressão mecânica. 

Os cristais piezoelétricos ao serem submetidos a uma diferença de potencial 
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entre suas superfícies se expandem ou se contraem, dependendo da 

polaridade elétrica aplicada. Esse efeito recebe o nome de efeito piezoelétrico 

inverso (ARAÚJO, 2013). 

O princípio de operação do sensor ultrassônico é baseado na emissão e 

recepção de ondas acústicas ultrassônicas entre um objeto e um receptor. 

Normalmente o meio de propagação é o ar. O tempo decorrido entre a emissão 

e a recepção da onda refletida é medido e processado (FUENTES, 2005). 

 

 

Figura 12 - Princípio de operação do sensor ultrassônico. 
 
Fonte: COELHO, 2015. 

 

Quando as ondas geradas pelo sensor interceptam um objeto, são 

refletidas de volta para o sensor. A partir do intervalo de tempo entre emissão e 

recepção da onda é possível calcular a distância do objeto (Figura 12). 

 

3.3.4  Sensor ultrassônico HCSR-04 

 

O sensor ultrassônico HC-SR04, foi escolhido por possuir um custo 

acessível permitir a detecção e medição de obstáculos entre 2 centímetros e 4 

metros e ter uma precisão de 3 mm (milímetros), sendo esta suficiente para a 

aplicação. 

O sensor HC-SR04, é composto por um transmissor e um receptor. O 

transmissor emite uma onda sonora de alta frequência, na faixa de 40kHz, que 

ao refletir em algum objeto, retorna ao receptor do sensor (figura 13).  
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Figura 13 - Princípio de funcionamento sensor HC-SR04. 
 

Fonte: MOTA, 2017. 

 

O HCRS-04 possui quatro pinos: Vcc (alimentação do sensor), Trigger 

(sinal de entrada), Echo (sinal de saída) e GND (terra da alimentação). 

A figura 14 apresenta o gráfico do padrão de radiação do sensor 

ultrassônico HC-SR04. A propriedade mais importante neste gráfico é a 

distribuição de energia, que significa dizer quantos decibéis (unidade de ondas 

ultrassônicas) temos em função de um ponto de referência. Neste caso, é 

definida a que distância se pode detectar um objeto em função do ângulo. O 

gráfico mostra também a que ângulo a partir de uma referência inicial pode se 

obter os melhores resultados nas leituras. Com isso, observa-se que o ângulo 

efetivo para este sensor é o de 15º, o que indica que o sensor poderá detectar 

objetos num intervalo de 30º, sendo 15º à direita e à esquerda do ângulo 0 

(LIMA et al, 2015). 

 

 

Figura 14 - Gráfico do padrão de radiação do sensor HC-SR04. 
 
Fonte: LIMA et al, 2015 
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3.3.4.1  Módulo Sensor Ultrassônico 

 

Para o sensor funcionar é preciso que seu pino trigger receba um pulso 

de 5 Volts por pelo menos 10µs (microsegundos). Então conectou-se o pino 

trigger do sensor ao pino de saída digital 12 do microcontrolador (Figura 15). O 

recebimento do pulso fará com que o sensor emita 8 pulsos ultrassônicos em 

40kHz e inicie a espera pelas ondas refletidas. 

 Assim que uma onda refletida for detectada, o pino echo do sensor que 

estava em nível lógico baixo (0 Volt) será alterado para nível lógico alto (5 

Volts) por um período igual ao tempo de propagação da onda. Para realizar a 

leitura deste pino, conectou-se o pino echo do sensor ao pino de entrada digital 

13 do microcontrolador (figura 15). 

A tensão de operação do sensor é de 5 Volts, e também utilizou-se a 

saída do regulador de tensão LM7805 para alimentação do sensor. 

 

Figura 15 - Esquemático eletrônico de ligação do sensor ultrassônico HCSR-04 

 

A partir do pino echo do sensor é recebido um pulso, onde a largura 

desse pulso representa o intervalo de tempo em que o sinal ultrassom é 

enviado pelo sensor, intercepta um obstáculo e retorna para o sensor. 

Com esse intervalo de tempo é possível calcular a distância que 

obstáculo está do sensor a partir da equação 1, essa equação converte o 

intervalo de tempo em centímetros. 
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(

(1) 

Sendo a velocidade do som considerada igual a 340 m/s, a divisão por 

dois é necessária para contemplar o tempo de ida e volta do sinal. 

 

 

3.3.5  Motor elétrico vibratório 

 

O motor vibratório é um motor elétrico de corrente contínua, responsável 

por enviar a informação tátil para o usuário através de vibrações na Pega da 

bengala, quando um obstáculo for detectado pelo sensor de ultrassom. 

São encontrados em diversos dispositivos, como celulares, joysticks, etc. 

Eles são formados por um motor com eixo de metal em formato de meia-lua em 

uma das pontas, o que fará com que o eixo oscile quando iniciado o movimento 

giratório. Essa oscilação causa a vibração que é propagada para o restante do 

objeto que o contém (MEDEIROS et al., 2013). 

A intensidade da vibração vai variar de acordo com a distância do 

obstáculo detectado pelo sensor ultrassom, sendo esta inversamente 

proporcional à distância do obstáculo detectado. 

 

3.3.5.1  Módulo Motor de vibração 

 

O motor de vibração utilizado neste projeto requer uma corrente elétrica 

de cerca de 300 mA (miliamperes) para operar em velocidade máxima. No 

entanto, os pinos digitais do microcontrolador ATmega328 fornecem no 

máximo 40 mA. Neste caso, utilizou-se uma fonte de alimentação externa com 

tensão e corrente elétrica suficiente para alimentar o motor.  

O circuito da bengala eletrônica é alimentado por uma bateria de 9 Volts, 

porém, de acordo com as especificações, o motor utilizado possui uma tensão 

máxima de operação de 3 Volts e, sendo assim, foi utilizado o circuito integrado 

LM317. O circuito integrado LM317 é um regulador de tensão ajustável, ou 

seja, ao receber determinado valor de entrada, pode fornecer na sua saída 

tensões que variam de 1,25 a 37 Volts. 
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A tensão de saída é ajustada utilizando dois resistores, e os valores 

destes resistores são determinados de acordo com a equação 2, onde R1 e 

R2, correspondem aos resistores de ajuste. 

 

 
                        

  

  
  

 

(

(2) 

Os resistores são dispostos conforme o circuito de acionamento do 

motor (Figura 16). Como se deseja uma tensão de saída no valor de 3 Volts, 

foram utilizados resistores de 330Ω e 470Ω para R1 e R2 respectivamente. 

 

 

 

Figura 16 - Circuito de acionamento do motor de vibração. 

 

Visto que necessita-se controlar a velocidade do motor a partir do 

microcontrolador, um terminal do mesmo foi conectado na porta de saída digital 

referente ao pino 17 (PWM) do ATmega328 (Figura 16). De modo a garantir a 

amplificação da corrente fornecida pelo microcontrolador para controle do 

motor, utilizou-se um transistor como ‘driver’ de corrente.  

O transistor é um componente semicondutor, utilizado como amplificador 

de potência e também interruptor digital. Neste projeto ele foi utilizado como um 

interruptor digital e amplificador de corrente. 

Basicamente o transistor de junção bipolar (TJB) utilizado neste projeto, 

possui três terminais, denominados Base, Coletor e Emissor, este componente 
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é capaz de apresentar no terminal Coletor uma amplificação da corrente 

aplicada no terminal Base. O transistor utilizado foi o TIP120. 

Quando o motor é desligado, as linhas de força do campo magnético 

gerado pela bobina do motor que se encontravam em seu estado de expansão 

máxima se contraem, havendo então a indução de uma corrente elétrica com 

polaridade oposta aquela que criou o campo e pode atingir valores de tensão 

muito altos (BARIJAN, 2001). 

Essa tensão reversa pode danificar os componentes que acionam o 

motor como é o caso do microcontrolador. Foi utilizado então um componente 

diodo com o intuito de proteger o circuito contra a tensão reversa.  

O diodo é polarizado inversamente em relação a tensão do motor. 

Assim, se no momento da interrupção da corrente ocorrer a indução de uma 

alta tensão nos extremos da bobina, esse diodo, estando polarizado no mesmo 

sentido dessa tensão, apresentará uma baixa resistência, absorvendo a 

energia que, de outra forma, poderia afetar o restante do circuito (BARIJAN, 

2001). 

 

3.3.6  Técnica Modulação por Largura de Pulso (PWM) 

 

Em um motor vibratório, a única possibilidade de mudança das 

sensações produzidas é através da variação da intensidade desta vibração 

(KOPPER et al., 2004). Para o controle desta intensidade será utilizada a 

técnica Modulação por largura de Pulso (PWM). 

A ideia da PWM é controlar o motor através da aplicação de pulsos 

sequenciais de tensão separados por curtos intervalos de tempo. Dessa forma, 

o motor, mesmo recebendo uma tensão constante, pode não atingir sua 

velocidade máxima, pois a alimentação pode ser constantemente interrompida 

e retomada. 

Isto significa que, dentro de um determinado ciclo de tempo, a saída 

para o atuador (motor) estará ligada ou desligada durante uma determinada 

fatia de tempo fazendo com que a sua velocidade varie e por consequência, 

varie também a intensidade de sua vibração (KOPPER et al., 2004). 

No exemplo apresentado na Figura 17(a), na metade do tempo é 

aplicada a tensão máxima no motor, e na outra metade o motor recebe tensão 
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zero, fazendo com que a intensidade da vibração diminua. No exemplo da 

Figura 17(b) o motor recebe a tensão máxima por apenas um quarto do tempo, 

diminuindo ainda mais a intensidade da vibração. 

 

Figura 17 - (a) Motor com 50% da intensidade máxima; (b) Motor com 25% da intensidade 
máxima. 
 
Fonte: KOPPER et al, 2004. 

 

3.3.7 Buzzer 

 

O buzzer é responsável por enviar a informação sonora para o usuário, 

quando um obstáculo for detectado pelo sensor de ultrassom. O sinal sonoro 

será em forma de ‘bip’ e terá uma frequência de ‘bip’ proporcional à 

proximidade do objeto encontrado, ou seja, quanto mais próximo o objeto 

estiver menor será o intervalo entre os ‘bips’. 

 

3.3.7.1 Módulo Buzzer 

 

O buzzer possui dois terminais, um que denomina-se positivo e o outro 

negativo, para o seu funcionamento o terminal positivo foi conectado a saída 

digital referente ao pino 4 do microcontrolador, e o negativo ao terra do circuito 

(Figura 18). 
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Figura 18 - Circuito de acionamento do buzzer. 

 

O som que será emitido pelo buzzer é resultado do sinal digital que será 

aplicado a ele a partir do pino de saída do microcontrolador. 

 

3.4 Algoritmo do projeto  

 

 A partir do fluxograma do processo implementou-se o algoritmo do 

projeto. O algoritmo se trata de uma sequência de ações que serão realizadas 

pelo microcontrolador do sistema. 

Existem diferentes técnicas para realizar upload do algoritmo 

implementado para o microcontrolador ATmega328. Para este projeto utilizou-

se uma placa Arduino UNO como intermediária para o carregamento.  

O Arduino consiste em uma plataforma de prototipagem em eletrônica. É 

composto por dois componentes principais, o hardware e o software. O 

hardware é composto por uma placa de prototipagem na qual são construídos 

os projetos. O software é uma IDE (Integrated Development Environment) 

executada em um computador onde é feita a programação (Gaier, 2011).  

A placa Arduino UNO (Figura 19), possui como elemento principal o 

microcontrolador ATmega328, mesmo microcontrolador utilizado neste projeto. 

Este pode ser colocado e retirado sem danificar a placa. Desta forma utilizou-

se o hardware e o software do Arduino para carregamento do algoritmo. 
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Figura 19 - Placa Arduino UNO. 
 

Fonte: Gaier, 2011. 

 

A programação do projeto foi feita com uma linguagem própria do 

Arduino a qual se baseia nas linguagens C e C++. É possível compilar e gravar 

o programa na placa desde que a placa esteja conectada com o computador 

via USB.  

 

3.5  Simulação do projeto 

 

Para testar a funcionalidade do algoritmo criado juntamente com o 

circuito proposto, testou-se os mesmos no software Proteus. Esta ferramenta 

permite a simulação de circuitos eletrônicos. A partir dela é possível analisar o 

comportamento do sistema e detectar possíveis falhas antes de sua 

implementação na prática.  

O circuito simulado é apresentado na Figura 20, o qual representa o 

sistema completo com todos os módulos apresentados ao longo desta seção.  
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Figura 20 - Circuito eletrônico do sistema proposto. 

 

De forma a poder verificar o funcionamento do circuito utilizou-se a 

ferramenta osciloscópio digital do programa, a qual permite analisar a variação 

da tensão de um sinal ao longo do tempo. 

Para análise do comportamento do circuito variou-se a distância de 

detecção do sensor e observou-se a partir da ferramenta osciloscópio o 

comportamento do sinal de acionamento do motor e do buzzer e o sinal echo 

recebido do sensor. Estes podem ser vistos nas Figuras 21 e 22.  

 

 

Figura 21 - Sinais adquiridos a partir 
da simulação para detecção de um 
obstáculo localizado a 40 centímetros do 
sensor 

 

Figura 22 - Sinais adquiridos a partir da 
simulação para detecção de um obstáculo 
localizado a 4 centímetros do sensor 
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O canal A do osciloscópio representa o sinal PWM aplicado ao motor a 

partir do microcontrolador. Observa-se que quanto mais afastado o objeto 

estiver do sensor, menor será a fatia de tempo que o pulso estará em nível 

lógico alto (Figura 21) e menor será a intensidade da vibração. Por outro lado, 

quanto mais próximo o obstáculo estiver do sensor maior a fatia de tempo do 

pulso em nível lógico alto (Figura 22) e maior será a intensidade da vibração do 

motor. O canal B do osciloscópio representa o pulso recebido a partir do pino 

echo do sensor para as diferentes distâncias, e a largura do pulso variou de 

acordo com a distância detectada, sendo esta maior para distâncias de 

detecção maiores. O canal C do osciloscópio representa o sinal digital aplicado 

ao buzzer para geração do sinal sonoro. Concluiu-se, então, a partir dos dados 

analisados que o sistema estava funcionando conforme o esperado. 
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4 

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

4 Resultados e discussões 

 

O desenvolvimento do protótipo foi dividido em etapas, de maneira que 

foi possível testar cada parte do dispositivo de forma separada. Neste capítulo 

serão apresentadas todas as etapas do projeto e também os resultados 

alcançados a partir do desenvolvimento do projeto. 

 

 

4.1 Elaboração do circuito eletrônico 

 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos a partir da 

implementação do circuito eletrônico descrito na seção 3.4. O mesmo foi 

implementado em partes de forma a poder testar todas as funcionalidades do 

protótipo. 

Foram executados testes similares aos realizados a partir da simulação 

de modo a verificar o comportamento do sistema na prática. 

As figuras a seguir apresentam os resultados obtidos com um 

osciloscópio de bancada utilizado nos testes. 

Foram colocados obstáculos a diferentes distâncias do sensor, de forma 

a poder verificar o comportamento do sensor em relação a mediação das 

distâncias desses obstáculos (Figura 23) e (Figura 24) . 

Nas figuras é possível observar que, conforme o esperado, quanto maior 

a distância do sensor do obstáculo, maior será a largura do pulso recebido. 
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Figura 23 – Sinal recebido pela saída 
echo do sensor a partir da detecção de um 
obstáculo localizado a 40 centímetros do 
sensor. 

 

Figura 24 – Sinal recebido pela saída 
echo do sensor a partir da detecção de um 
obstáculo localizado a 250 centímetros do 
sensor. 

. 

Com o intuito de verificar a mudança na intensidade de vibração do 

motor, a partir da técnica PWM, foram realizados testes para obstáculos 

localizados a diferentes distâncias do sensor (Figura 25) e (Figura 26). 

 

 

Figura 25 - Sinal PWM recebido pelo 
motor quando se detecta um obstáculo a 250 
centímetros do sensor. 

 

Figura 26 - Sinal PWM recebido pelo 
motor quando se detecta um obstáculo a 15 
centímetros do sensor. 

 

A partir do contato da mão com o corpo do motor, foi possível observar 

essa mudança de vibração do motor gerada pela técnica Modulação por 

Largura de Pulso. 

Também foram testadas as diferentes intensidades sonoras conforme o 

obstáculos estava mais próximo do sensor. A Figura 27 mostra o sinal digital 

aplicado ao buzzer responsável pela geração do som. 
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Figura 27- Sinal aplicado ao dispositivo buzzer a partir do microcontrolador. 

 

Os resultados obtidos a partir dos testes realizados com o circuito 

eletrônico na prática foram bem similares aos resultados obtidos nas 

simulações realizadas. 

 

  

4.2  Protótipo do sistema proposto 

 

De forma a poder testar na prática o funcionamento do projeto que foi 

apresentado, implementou-se um protótipo, conforme apresentado na Figura 

27. 

Para elaboração deste protótipo (Figura 28), levou-se em consideração a 

importância em manter a estrutura formal e de uso da bengala longa, utilizada 

por grande parte das pessoas que possuem deficiência visual, para que assim, 

pudessem ser mantidas as técnicas de uso já existentes de orientação e 

mobilidade detalhadas na seção 2.2. 
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Figura 28 - Protótipo do sistema proposto. 

 

A seguir serão detalhadas algumas características do equipamento 

implementado. 

 

4.2.1 Chave para diferentes distâncias 

 

Características como locomoção mais lenta ou mais rápida influenciam 

na distância que seria suficiente para que o usuário da bengala perceba o 

obstáculo a partir do sistema de informação do protótipo e se redirecione. Isso 

se deve ao fato de que quanto mais lenta for a locomoção de uma pessoa com 

deficiência visual mais devagar ela chegará ao obstáculo e menor poderá ser a 

distância de alerta. Por outro lado, quanto mais rápida for sua locomoção, 

maior terá que ser a distância de alerta, pois o usuário chegará mais rápido ao 

obstáculo. 

Sendo assim, foi adicionado ao projeto uma chave de três posições do 

tipo alavanca (Figura 29). Essa chave será responsável pela mudança da 
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distância de alerta, ou seja, dependo da posição que a chave estiver (para cima 

ou para baixo) o sistema terá um determinado valor de distância de alerta. 

Dessa forma, o usuário da bengala poderá escolher conforme sua 

necessidade. 

 

 

Figura 29 - Chaves implementadas no protótipo. 

 

As distâncias de alerta foram determinadas a partir de testes práticos 

com a bengala. Os testes foram realizados pelas ruas da cidade de Camaquã, 

percorrendo trajetos onde se encontravam obstáculos em altura. Nestes testes 

foram simuladas passadas mais rápidas e passadas mais lentas, podendo 

assim, a partir dos testes, se estimar os valores das distâncias de alerta. 

 

 

 

4.2.2 Chaves para mudança de tipo de resposta 

 

Foram adicionadas também outras duas chaves alavanca de três 

posições (Figura 29), as quais são responsáveis por determinar de que forma o 

usuário irá receber as informações referentes aos obstáculos detectados. 

As chaves são responsáveis por ligar e desligar o modo sonoro e o 

modo de vibração. Dessa forma, será possível optar por receber somente a 
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informação sonora, somente a informação de vibração ou então receber tanto a 

informação sonora quanto a de vibração.  

 

4.2.3 Alimentação 

 

As pilhas e baterias são dispositivos que transformam energia química 

em energia elétrica. Elas podem ser classificadas em dois tipos: primárias e 

secundárias. 

As baterias primárias são artefatos eletroquímicos que, uma vez 

esgotados os reagentes que produzem a energia elétrica, são descartados. 

Nas baterias secundárias o sistema pode ser regenerado, pelo emprego de 

uma corrente elétrica que reverte às reações responsáveis pela geração de 

energia elétrica (SILVA et al, 2003). 

Neste protótipo foi utilizado o tipo de bateria secundária, pelo fato de 

serem recarregáveis podem ser usadas inúmeras vezes. 

Utilizou-se então uma bateria recarregável de 9 Volts de Níquel Metal 

Hidreto (Ni-MH), com capacidade de 450mAh (miliamprere-hora). 

A bateria foi colocada na parte externa do protótipo para maior facilidade 

de retirada quando necessário seu carregamento (Figura 30). 

 

 

Figura 30 - Alimentação do protótipo. 

 

Figura 31 - Parte frontal do protótipo. 

 

Próximo à bateria de alimentação do protótipo foi colocada uma chave 

para ligar e desligar o sistema eletrônico da bengala (Figura 30), isto é, ao 

http://brasilescola.uol.com.br/quimica/tipos-pilhas-baterias-primarias-mais-comuns.htm
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posicionar a chave para cima, o sistema para recebimento de informações 

referente aos obstáculos em altura estará ligado. Quando a chave estiver 

posicionada para baixo, o sistema estará desligado. Dessa forma, é possível 

que se possa utilizar o protótipo mesmo em lugares em que não se deseja esse 

sistema de informações, como dentro de suas residências, por exemplo. 

 

4.2.4 Disposição dos componentes 

 

Como já visto na seção 2.3.3, a bengala longa é divida em três partes: 

Pega, Haste e Ponteira.  

A Pega da bengala é o local onde o usuário tem o contato da mão com a 

bengala e, por isso, o motor de vibração responsável por passar a informação 

de vibração a partir do contato tátil da mão com a bengala, foi posicionado na 

parte de dentro da Pega da bengala, para que assim o usuário possa sentir a 

vibração sempre que estiver manuseando a bengala. 

Para que o circuito eletrônico descrito na seção 4.1 pudesse ser 

implantado na bengala, junto com outros componentes que já foram citados, 

como fonte de alimentação e chaves, foi inserida uma caixa plástica junto à sua 

Haste (Figura 31).  

 

O sensor e o buzzer foram posicionados na parte frontal da caixa (figura 

30), para que assim o sensor possa detectar os objetos localizados na sua 

frente. 

O circuito eletrônico do protótipo foi introduzido na parte de dentro da 

caixa. 

 

4.3 Testes de funcionamento do protótipo  

 

Com o intuito de determinar o grau de confiabilidade e detectar possíveis 

falhas do protótipo foram realizados testes práticos com o mesmo. Nesses 

testes foram simuladas algumas situações que podem ser enfrentadas pela 

pessoa com deficiência visual ao se locomover nos centros urbanos. 
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É importante salientar que em todos os testes realizados, utilizou-se a 

técnica de uso da bengala longa denominada técnica do toque, já descrita na 

seção 2.2.  

Os testes foram realizados na cidade de Camaquã em diferentes 

cenários com diferentes obstáculos. 

Os obstáculos escolhidos para os testes podem ser vistos nas figuras  

32, 33, 34, 35, 36 e 37. Estes foram escolhidos por estarem localizados acima 

da linha de cintura do usuário e oferecerem perigo à integridade física da 

pessoa com deficiência visual, principalmente pelo fato de que todos os 

obstáculos do teste não cumpriam com as determinações da norma ABNT 

9050, já mencionada na seção 2.1. De acordo com a norma, obstáculos 

suspensos, aqueles que estão entre 0,60 metros e 2,10 metros de altura do 

piso acabado e tem volume maior na parte superior do que na base, devem ser 

sinalizados com piso tátil de alerta. 

 

 

Figura 32- Telefone público. 

 

 

Figura 33 – Lixeira. 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

Figura 34 – Placas de sinalização. 

 

Figura 35 – Placa comercial. 

 

 

Figura 36 – Árvore. 

 

Figura 37 – Grades de janela. 

 

 

Os testes foram realizados para as duas distâncias de alerta (100 cm e 

200 cm) e para as formas de alerta, sonora e vibratória, tanto isoladamente 

como ambas funcionando simultaneamente. 

Os critérios analisados durante os experimentos consideraram de que 

forma o sistema de informação iria reagir ao se aproximar dos obstáculos e 

quais os obstáculos o protótipo detectaria com eficácia  
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Observou-se que, de acordo com o esperado, quando a distância de 

alerta é menor, os sinais de alerta são emitidos quando o usuário se encontra 

mais próximo ao obstáculo e, em contrapartida, quando a distância de alerta é 

maior, os sinais de alerta são emitidos quando o usuário se encontra mais 

afastado do obstáculo. 

O protótipo se mostrou eficiente em detectar obstáculos que variam de 

altura de 0,70 metros a 1,80 metros aproximadamente. Então, para obstáculos 

dentro desta faixa de dimensões, o protótipo se mostrou eficiente visto que os 

sinais de alerta são gerados antes que o usuário do protótipo se esbarre com 

os mesmos. 

Entre as adversidades encontradas destaca-se que em alguns 

momentos foram emitidos alertas sem que houvesse a detecção de obstáculos. 

E também observou-se que o sistema sonoro não se comportou conforme o 

esperado ao utilizar os sistemas de alerta simultaneamente, ao seja, em alguns 

momentos ele aumentava sua frequência sonora sem aproximação com 

obstáculos e até mesmo parava de funcionar. Essas adversidades devem ser 

investigadas em trabalhos futuros. 

Uma dificuldade encontrada durante os testes foi manter a bengala 

situada de forma que o sensor fique sempre posicionado corretamente. Esse 

problema deverá ser tratado através da melhoria do design do protótipo em 

pesquisas futuras. 
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4.4 Viabilidade Econômica  

 

 O valor da construção do protótipo desenvolvido neste trabalho equivale 

à soma do valor de todos os componentes utilizados. A tabela 2 apresenta 

essa relação de valores. 

 

Tabela 2 – Relação de valores dos componentes do protótipo. 

Componente Quantidade Custo 

Bengala longa 1 R$ 90,00 

Microcontrolador 1 R$ 20,00 

Sensor 1 R$ 20,00 

Motor de vibração 1 R$ 10,00 

Buzzer 1 R$ 10,00 

Bateria 1 R$ 20,00 

Reguladores de tensão 2 R$ 4,00 

Capacitores 2 R$ 0,20 

Resistores 2 R$ 0,30 

Diodo e transistor 2 R$ 3,00 

Chaves 4 R$ 7,50 

Placa 1 R$ 7,00 

Caixa plástica 1 R$ 18,00 

Total  R$ 210,00 

 

O protótipo desenvolvido neste trabalho teve um custo total de R$ 

210,00, levando em consideração que 42,8% do valor do protótipo equivale ao 

valor da bengala longa (R$ 90,00), já utilizada por grande parte das pessoas 

que possuem deficiência visual. Assim, tem-se um valor gasto para a 

implementação do sistema de apenas R$120,00. 

Comparado ao valor que varia entre R$2500,00 e R$3000,00 para se 

adquirir outras bengalas eletrônicas existentes no mercado, este trabalho teve 

êxito no objetivo de se implementar um sistema de baixo custo. 
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5 

  

CONCLUSÃO 
 

5 Conclusão 

 

Diante do cenário de falta de acessibilidade nos centros urbanos e das 

dificuldades encontradas no que se refere à locomoção da pessoa com 

deficiência visual, esse trabalho propôs uma ferramenta de tecnologia assistiva 

que permite ao usuário a identificação de obstáculos não detectáveis pela 

bengala longa, de forma que possam ser reduzidos os acidentes relacionados. 

Implementou-se um protótipo que manteve a estrutura formal da bengala longa, 

porém com a funcionalidade extra de detectar os obstáculos em altura e alertar 

ao usuário de forma sonora e/ou vibratória. 

Além da funcionalidade extra, obteve-se um sistema de baixo custo, 

podendo assim viabilizar a popularização do mesmo. 

A partir de testes realizados, o protótipo se mostrou eficaz ao detectar os 

diferentes tipos de obstáculos selecionados para os experimentos. Este 

consegue detectar com eficácia obstáculos localizados entre 0,70 metros e 

1,80 metros de altura.  

O sistema apresentado é uma proposta para analisar a viabilidade 

técnica e a adequação para resolver o problema que se propõe. Para virar um 

produto real, etapas de pesquisa e projeto posteriores serão necessárias. 

O desenvolvimento do presente projeto possibilitou também uma análise 

de como o uso da tecnologia pode contribuir no que se refere a efetivar a 

inclusão social da pessoa com deficiência. 
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TRABALHOS FUTUROS 
5.1 Trabalhos futuros 

 

Como possíveis trabalhos futuros, pode-se sugerir: 

 Investigar as adversidades encontradas; 

 Realizar testes com pessoas que possuem deficiência visual, para 

aperfeiçoamento do protótipo; 

 Estudar e implementar um protótipo com design mais anatômico; 

 Desenvolver um sistema para detecção de buracos a partir da 

ferramenta bengala longa; 
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APÊNDICE A 
 

Apêndice A – Questionário Deslocamento e deficiência visual 

 

1) Qual a sua idade? 

 

 

  

2)  Qual a sua cidade/estado? 

 

ES 

Fortaleza /CE 

Cruz Alta/RS 

Mogi das Cruzes /São Paulo 

RS 

Rio grande/RS 

Rio de Janeiro 

Penápolis- SP 

RS 

Pelotas/RS 

Joinville/SC 

Vitoria/ES 

11% 

31% 

35% 

19% 

0% 
4% 

Até 20 anos 

De 21 a 30 anos 

De 31 a 40 anos 

De 41 a 50 anos 

De 51 a 60 anos 

Acima de 60 anos 
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São João do Sul, SC 

São José dos Campos SP 

São Paulo - SP 

Valparaíso goiás 

Rio de Janeiro / RJ 

Florianópolis SC 

São Paulo/ SP 

Paulista - PE 

Jaboticabal/SP 

Jaboticabal /SP 

Três de Maio/RS 

Rj 

Porto Alegre - RS 

São Paulo capital 

 

3) Qual sua deficiência visual? 

 

 

 

 

4) Sua deficiência é congênita (de nascença) ou adquirida? 

 

38% 

62% 

Baixa visão 

Cegueira 
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5) Se você assinalou "adquirida" no item anterior, qual o motivo? 

 

 

 

 

 

6) Que mecanismo(s) de Tecnologia Assistiva você utiliza em seus 

deslocamentos? 

 

 

58% 

42% Nascença 

Adquirida 

56% 

11% 

11% 

11% 

11% 

Glaucoma 

Retinose 
pigmentar 

Ressecamento do 
nervo otico 

Erro médico 

1 

3 

10 

0 

22 

1 

0 

0 5 10 15 20 25 

Bos, moovit 

Não utilizo equipamento de tecnologia … 

Auxílio de "terceiros" 

Bengala Eletrônica 

Bengala Longa 

Cão - guia 
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7) Você encontra dificuldade(s) de orientação no uso da Bengala 

Longa? 

 

 

 

8) Caso você tenha respondido "sim" a questão anterior, qual 

dificuldade(s) você identifica? 

 

 

Pessoas não respeitam 

Dificuldade de identificar obstáculos aéreos, coleiras de animais, cordas 

ou objetos pendurados e crianças pequenas. 

Calçadas esburacadas e obstáculos aéreos 

Entulhos nas calçadas, Falta de sinalização das ruas, portões de 

garagem. 

Esse equipamento Não detecta obstáculos aéreos 

Identificação de obstáculos aéreos e buracos que a bengala não detecta. 

O fator de prender em buracos ou desníveis 

Acessibilidade 

A bengala não protege o rosto 

Por ser baixa visão, não tem como cuida o chão e a frente. É difícil e 

nem sempre conseguimos ver o que realmente é. 

Não entendi a pergunta anterior. 

 

 

9) Como você costuma identificar os obstáculos aéreos? 

 

42% 

42% 

16% 
Sim 

Não 

Não se aplica/não 
utiliza a bengala 
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10)  Caso fosse possível a recepção de informações sobre a 

presença de obstáculos aéreos, qual seria a melhor forma? 

 

 

 

 

11)  Existe algum outro tipo de obstáculo (além do aéreo) para o 

qual você teria dificuldade de identificação? 

 

 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

12 

0 2 4 6 8 10 12 14 

Possuo baixa visão e consigo identificar … 

Geralmente percebo que existe algo na … 

Colido muito pouco com obstáculos … 

Pela reflexão do som nos obstáculos 

Quando possível com as mãos 

Procuro andar com cuidado 

Com o auxílio do cão-guia 

Com o uso da bengala longa 

A partir da sinalização tátil do piso 

Colisão com os obstáculos 

68% 

32% 

0% 
Vibratória (sinais 
vibratórios) 

Sinais auditivos 

Sinais luminosos 

46% 

54% 

Sim 

Não 
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12)  Caso você tenha respondido "sim" a questão anterior, qual 

outro tipo de obstáculo você encontra dificuldade para 

identificação? 

 

Não identifico degraus. Buracos. Poças de águas e outros 

A inconstância dos obstáculos nos trajetos. Isto é, quando concretizo um 

mapa mental de um determinado trajeto, daí tendo a me preocupar 

menos em me proteger e alguns movimentos terminam por serem 

automatizados. Daí, um novo obstáculo é posto no caminho, então 

acontece a colisão. 

Cesta de lixo 

Cordas e fitas de isolamento, coleiras e crianças. 

Diversos 

Obstruções pelo caminho, como irregularidades no solo como: buracos, 

tapumes, cones e semelhantes. Mas, principalmente os buracos 

Materiais não muito sólidos no chão, como detritos de cães/gatos 

deixados na calçada por exemplo. 

Buracos também são um grande problema 

Objetos no percurso, como mobiliário urbano ou residencial 

Localização 

Buracos nas calçadas que entortam minha bengala, vendedores de rua 

que escolhem o piso tátil como ponto, carros que entram no 

estacionamento sem olhar quem tá passando, entre outros 
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