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INTRODUÇÃO
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente projeto de pesquisa, desenvolvido por estudantes do Colégio
Estadual Sete de Setembro, surgiu da necessidade de implantar um
dispositivo robótico para auxiliar a locomoção autônoma e segura da pessoa
com deficiência visual, sem a utilização de bengala. Para tanto, utilizou-se a
tecnologia arduino na criação desse protótipo.

O dispositivo robótico tem, como principal componente, sensores
ultrassônicos que monitoram a distância do objeto à pessoa com
deficiência visual. No processo de calibração, foi testado diversos valores
que variaram de 5 a 100 centímetros. Ao longo da pesquisa, foram feitos
diversos testes para descobrir a distância ideal que ficou definida como
40 centímetros.
Para distância superior a 40 centímetros, nada é reportado ao usuário, no
entanto para distâncias inferiores, esses dados são processados e a
pessoa com deficiência recebe um aviso através do motor de vibração
sobre a proximidade do obstáculo.

OBJETIVOS
• Desenvolver protótipo robótico que possibilite o deslocamento da pessoa
com deficiência visual de modo autônomo, seguro e sem a utilização de
bengala.

• Incluir pessoas com deficiência visual para que ela possa se locomover
pelo espaço urbano e assim promover sua qualidade de vida.

CONCLUSÃO
Os resultados decorrentes do projeto de engenharia foram
satisfatórios pois, na fase de teste, cumpriu com seus objetivos
iniciais, ou seja, possibilitou o usuário, em um ambiente de
controle, se deslocar de maneira segura e autônoma. Contudo,
diante da complexidade do projeto foi sugerido pelos alunos novas
implementações para tornar o dispositivo dotado de mais recursos
e sensores, permitindo ao deficiente visual uma maior autonomia
para seu ir e vir e consequentemente, melhorar sua qualidade de
vida e a sua acessibilidade.
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METODOLOGIA
O primeiro momento, aconteceu em sala de aula com os alunos. Eles
estudaram os princípios teóricos e práticos da eletrônica e da linguagem de
programação C, com o intuito de capacitá-los a montar e analisar circuitos
eletrônicos, além de desenvolver programas em linguagem de alto nível.
Já no segundo momento, foi feita a implementação de pequenos projetos
de robótica, estimulando os alunos na parte prática e, por fim, eles
passaram a planejar, construir e programar o dispositivo robótica para
auxiliar a locomoção da pessoa com deficiência visual.
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