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Resumo: Esse projeto visa o aperfeiçoamento do Sistema
de Sensores de auxilio à deambulação de pessoas com
deficiências visuais proposto pelo oftalmologista Dr.
Leonardo Gontijo da Santa Casa de Belo Horizonte. A
inovação tecnológica será desenvolvida e produzida no
Centro de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia
Assistiva (CDTTA) do INATEL em Santa Rita do Sapucaí,
agregando valor ao município e ao estado.
Palavras-chave: Sensores, deficientes visuais,
Abstract: This project aims at improving the sensor system
to aid in walking of visually impaired proposed by
ophthalmologist Dr. Leonardo Gontijo from Santa Casa of
Belo Horizonte – MG. This technology innovation will be
developed and produced at the Center for Development
and Transfer of Assistive Technology of INATEL in Santa
Rita do Sapucaí – MG, adding value to the municipality
and state.

INTRODUÇÃO
A tecnologia proporciona o desenvolvimento e a
facilidade da realização de atividades nas mais diversas áreas
do conhecimento. Na última década, o crescente avanço,
especialmente relacionado à área da saúde, tem influenciado
fortemente na melhoria da qualidade de vida da população, em
especial de indivíduos com deficiência, sustentado pelas
crescentes iniciativas de inclusão e garantia de acessibilidade
desses indivíduos. No Brasil, os diversos movimentos sociais
organizados em prol da condição e de direitos das pessoas
portadoras de deficiência remetem-se a menos de três décadas.
Nesse período, houve avanços significativos que constituem
um patamar mínimo de visibilidade social. No entanto
permanecem ainda obstáculos que mantêm a exclusão das
pessoas portadoras de deficiência, com relação a uma vida
independente, autossustentada e plena.
Com o objetivo de minimizar uma série de situações que
frequentemente dificultam a locomoção das pessoas com
deficiências visuais, este artigo apresenta o protótipo de um
dispositivo (idealizado pelo oftalmologista Dr. Leonardo
Gontijo) capaz de informar ao usuário a aproximação de
obstáculos naturais ou artificiais que se encontram na altura da
cabeça como telefones públicos, janelas, marquises, entre

outros.
Com esse novo projeto, realizado no CDTTA, a
expectativa é que as pessoas com deficiências visuais possam
se locomover com maior segurança, comodidade, discrição e
principalmente alcançar seus objetivos como qualquer pessoa
tida como “normal” e acima de tudo ter o que almejam, que é
a dignidade, cidadania, emprego e respeito.
METODOLOGIA
Materiais utilizados
Os materiais utilizados foram:
Pilha alcalina de 9 volts
Circuito regulador para 5 volts;
Sensor ultrassônico;
Óculos de segurança;
LM 324 (Amplificador Operacional);
CI regulador 7805;
Resistores;
Buzzer: Possui oscilador astável com o CI 555 para
acionamento do mesmo.
Descrição do Funcionamento
O projeto inicial montado e em fase de teste funciona da
seguinte maneira:
A saída analógica do sensor ultrassônico LV MaxSonar
EZ1 é ligada em comparadores de níveis feitos com
amplificadores operacionais. A saída do sensor fornece um
valor de tensão de acordo com a distância, ou seja,
aproximadamente 9.8mv/polegadas, alimentado com 5V. Um
amplificador não inversor de ganho 2.6 é utilizado para
linearizar a tensão do pino analógico do sensor, desta forma, a
tensão obtida varia de acordo com a distância linearmente, ou
seja, 1metro -1 v, 1.5metro -1.5 v e assim sucessivamente.
Essa variação de tensão é acoplada em um circuito detector
de nível sem histerese que possibilita o acionamento de um
motor de vibração. Nos testes iniciais foram utilizados leds,
mas no decorrer do projeto, as saídas foram usadas pra acionar
um motor, que gira de acordo com os níveis detectados (2m,
1.5m e 1m).
Ao ser detectado um objeto a 2 metros a vibração é menos
potente e gradativamente vai aumentando à medida que o
usuário se aproxima do obstáculo.
Todo o circuito é alimentado com 5V gerados a partir de
um CI 7805. Essa tensão foi escolhida por margem de

segurança com relação à queda e desgaste da tensão da bateria
que inicialmente é 9V, mas que vai descarregando após o
funcionamento constante.
O protótipo final dos óculos é formado pelo suporte
contendo o circuito (já descrito anteriormente), uma bateria de
9v e um motor de vibração (que poderá ser acoplado num dos
braços da pessoa com deficiência) e também o óculos que
contem o sensor. Abaixo, o primeiro protótipo:

RESULTADOS
Os resultados esperados ao final do projeto são o
aperfeiçoamento do equipamento existente, o uso de
componentes de baixo custo, interesse das indústrias na
produção de larga escala a baixo custo, substituição dos meios
tradicionais (bengala, cão guia) por essa nova tecnologia,
melhora significativa da qualidade de vida das pessoas com
deficiências visuais e incremento do processo de inovação no
Estado de Minas Gerais.
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contando com a ajuda do oftalmologista.
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Figura 2: Protótipo idealizado por Leonardo Gontijo

