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Resumo   
Um dos maiores problemas enfrentados pelos deficientes 

visuais no Brasil é a sua dificuldade de locomoção. O projeto 

EXO INTELECTUAL buscou solucionar esse problema 

através da seguinte questão “Como melhorar a locomoção das 

pessoas com deficiência visual?”. 

O EXO INTELECTUAL é um dispositivo robótico que foi 

totalmente desenvolvido em plataforma programável de baixo 

custo, o primeiro passo foi escolher o publico alvo, depois 

verificamos quais as maiores dificuldades enfrentadas pelo 

grupo. Só então iniciamos o processo de prototipagem com 

base na plataforma programável ARDUINO, por se tratar de 

algo muito acessível. Após listarmos todos os benefícios 

proporcionados pelo protótipo, iniciamos a lista de itens e 

dispositivos necessários para desenvolvimento do projeto. O 

próximo passo foi dominar a tecnologia e consequentemente a 

plataforma de programação, para isso procuramos ajuda de um 

Engenheiro Mecatrônico que nos auxiliou na programação e 

prototipagem do material. Todo o processo de estudos, 

levantamento de dados, aquisição de materiais e domínio da 

tecnologia envolvida durou cerca de três meses. O protótipo faz 

a interação do deficiente visual com o ambiente facilitando a 

locomoção do mesmo, conforme a descrição abaixo: 

CANELEIRAS: Encaixada nas pernas, esta parte do protótipo 

é composta por seis sensores ultra-sônicos interligados via 

Bluetooth com um fone de ouvido que informará em tempo 

real a distância dos objetos. 

CINTA ELÁSTICA: Acoplada na cintura, a cinta elástica é o 

cérebro do EXO. É nela que estará a placa que processará as 

informações enviadas pelas demais partes do dispositivo. A 

cinta também possui um suporte para um aparelho celular, que 

uma vez conectado e sincronizado com a placa de Arduino 

fornecerá a localização da pessoa também em tempo real. 

FONE DE OUVIDO: Fornecerá as informações auditivas 

processadas pela placa principal. 
LUVA: Encaixada na mão, esta parte do protótipo é composta 

por dois sensores ultra-sônicos interligados via Bluetooth com 

um fone de ouvido que informará em tempo real a distancia 

dos objetos. 

 

Introdução 

O avanço da tecnologia é um fator muito importante no 

processo de desenvolvimento e modernização da sociedade 

contemporânea, a tecnologia quebra barreiras e vislumbra um 

horizonte sem fronteiras em um universo de descobertas 

infinitas. A indústria tecnológica, totalmente fundamentada na 

inovação e na pesquisa científica, tem se mostrado 

extremamente eficaz no que diz respeito à prototipagem e 

criação de novos produtos e ferramentas que facilitam nossas 

atividades cotidianas e melhoram nossa qualidade de vida. 

Máquinas e robôs possuem sistemas sensoriais complexos, 

pensados e programados para realizar diversas tarefas, fazer 

cálculos, controlar temperatura e até mesmo fazer viagens ao 

espaço. Esse mundo de possibilidades tecnológicas associado à 

inteligência artificial nos remete a um contexto onde a arte 

imita a vida. E por falar em vida, como será que todo esse 

aparato tecnológico tem sido usado para melhorar nossa 

qualidade de vida? O acesso à informação, conforto, 

alimentação saudável, serviços e produtos personalizados, tudo 

isso é consequência do avanço contínuo da tecnologia, mas 

será que a tecnologia que trás essa série de benefícios é capaz 

de substituir os nossos sentidos? Será possível recuperar em 

uma pessoa a capacidade de sentir, ver ou ouvir baseado nas 

conquistas tecnológicas?   Dizer que a arte imita a vida é 

reconhecer que máquinas e robôs têm a capacidade de se 

comportar semelhantemente à pessoas, essa é a prova mais 

evidente de que a tecnologia pode sim auxiliar uma pessoa que 

passou por algum tipo de trauma e perdeu sua capacidade 

sensorial.  

Existem inúmeros projetos tecnológicos para reforçar essa tese: 

próteses, implantes e projetos para orientar deficientes visuais. 

E é nesse ponto que percebemos a oportunidade de melhorar 

uma série de projetos já existentes, os quais estão focados em 

apenas uma parte do corpo da pessoa que possui deficiência 

visual. Entendemos que o nosso sistema de orientação sensorial 

funciona de forma interligada, isso melhora nossa capacidade 

de percepção e o nosso senso de localização, nossos órgãos e 

sentidos se comunicam de forma harmônica e eficiente. Então 

diante dessas necessidades e de tudo que a tecnologia pode 

oferecer, a arte deve imitar a vida para devolver pelo menos em 

parte aquilo que foi perdido ou retirado de forma súbita. 
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O EXO INTELECTUAL busca otimizar a tecnologia sensorial, 

interligando uma série de sensores para coletar informações em 

tempo real sobre a geolocalização do deficiente e os obstáculos 

que podem se apresentar em seu caminho, essas informações 

serão transmitidas via fone de ouvido, buscando dar conforto e 

segurança ao usuário. 

1 O TRABALHO PROPOSTO  
O EXO INTELECTUAL é um projeto que tem como 

objetivo usar a tecnologia de sensores ultra-sônicos para 

melhorar a qualidade de vida das pessoas que possuem 

deficiência visual completa, auxiliando no seu deslocamento. A 

ideia é posicionar esses sensores em partes estratégicas do 

corpo para detectar obstáculos, independente da altura, posição 

ou forma que eles apresentarem, pois a tecnologia presente 

nessa modalidade de sensor calcula apenas a distância que os 

objetos se encontram. O EXO INTELECTUAL é composto por 

um conjunto de sensores ultra-sônicos que detectam obstáculos 

a cerca de dois metros em qualquer direção, esses dados 

coletados pelos sensores são interpretados pelo deficiente 

visual através de sinais sonoros e vibrações, possibilitando ao 

mesmo se locomover de forma segura. Composto por duas 

caneleiras, uma luva e uma cinta elástica, o EXO 

INTELCTUAL se resume a um mecanismo robótico dividido 

em quatro partes que podem ser facilmente acopladas nas 

pernas, cintura e mãos. Os sensores ultra-sônicos juntamente 

com as placas de arduino foram encaixados em um tecido que 

possui elásticos e velcros na suas extremidades, facilitando a 

colocação e retirada de forma simples e rápida. A tecnologia 

que permite coletar e fornecer as informações ao deficiente 

visual foi desenvolvida na plataforma arduino, uma plataforma 

de prototipagem de baixo custo, que pode ser programada em 

diferentes códigos. O diferencial de nosso projeto está 

relacionado ao fato de que todas as partes do nosso protótipo 

estão interligadas harmonicamente, os sensores se comunicam 

entre se para fornecer de forma rápida e segura, as informações 

que o deficiente visual necessita para se locomover. A 

relevância social do projeto é um aspecto muito importante no 

contexto educacional, uma vez que tivemos que fazer amplas 

pesquisas para entender melhor as condições e situações que 

levam uma pessoa a perder sua visão, estas pesquisas 

despertaram em nós o interesse pela ciência que envolve o 

corpo humano e pela tecnologia que temos disponível no 

mercado com potencial de inclusão social imenso. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 O EXO INTELECTUAL, como todo dispositivo 

robótico está bastante associado à tecnologia, de forma que isso 

pode dificultar a interação entre paciente e produto, mas nada 

que algumas horas de orientação não resolvam. O paciente 

também precisa está bem orientado para associar entender os 

sinais e informações transmitidas pelo sistema de sensores. 

Todos esses detalhes são prontamente superados quando o 

paciente passa a usar o protótipo, comprovando sua eficiência. 

Como todo trabalho deve ser submetido a algum tipo de teste, 

com nosso protótipo não foi diferente, e o fizemos através de 

estatísticas observando sua funcionalidade e percentual de 

acerto, e podemos verificar que: de seis pessoas que o testaram 

esse protótipo, duas se sentiram desconfortáveis e não 

gostaram de usar o dispositivo. Para termos conhecimento da 

opinião da população fizemos um questionário no setor Vila 

Canaã em Goiânia. E afirmaram que são necessárias alterações 

estéticas e um novo local para colocar um sensor ultra-sônico, 

este na altura dos ombros para encontrar objetos acima do 

tronco e próximos à cabeça do deficiente visual. Depois de 

finalizados os testes, iniciamos a parte de prototipagem 

buscamos a ajuda de profissionais especializados na plataforma 

arduino e engenharia mecatrônica. Todo processo de estudos, 

levantamento de dados, aquisição de materiais e domínio da 

tecnologia envolvida durou cerca de três meses. 

  

Itens Quantidade Preço 

unitário 

Arduino UNO R3 
[original] 

03 R$ 
122,41 

Arduino Mega 2650 
[original] 

01 R$ 
256,14 

Blackboard PRO mini 02 R$ 
29,83 

BlackBoard v1.0 01 R$ 
87,44 

Case para arduino 
UNO R3 

03 R$ 
19,90 

Sensor ultra-sônico 
HC-SR04 

10 R$ 
12,90 

Modulo HC-05 01 R$ 
39,90 

Conversor de nível 
lógico RC 

02 R$ 8,74 

PCB ilhada 12x18cm 01 R$ 
19,90 

2.1 Lipo Bateria 2200 
Mah 3s 20c 11.1v 

Turnigy - 
DjiPhantom 

04 R$ 
69,99 

Carregador Bateria 
Lipo Turnigy 

Accucell6 Com Fonte 

01 R$ 
199,99 

 
 
 

Total    

R$ 
867,14 

 

75%

25%

Estatística

http://www.k6hobby.com.br/lipo-bateria-2200-mah-3s-20c-111v-turnigy-dji-phantom-109436252xJM
http://www.k6hobby.com.br/lipo-bateria-2200-mah-3s-20c-111v-turnigy-dji-phantom-109436252xJM
http://www.k6hobby.com.br/lipo-bateria-2200-mah-3s-20c-111v-turnigy-dji-phantom-109436252xJM
http://www.k6hobby.com.br/lipo-bateria-2200-mah-3s-20c-111v-turnigy-dji-phantom-109436252xJM
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após analisar o problema podemos perceber que o principal 

transgressor de todas as adversidades são os próprios seres 

humanos, conseguimos comprovar através da seguinte 

representação “A maioria dos deficientes visuais não saem de 

casa por medo de se machucar ao caminhar”, pelos seguintes 

fatores: falta de respeito e mobilização da sociedade (apesar de 

serem independentes na maioria de suas tarefas), ruas 

inacessíveis, fatores que influenciam diretamente no número de 

acidentes, no qual consequentemente o EXO INTELECTUAL 

irá ajudar na locomoção desses deficientes diminuindo os 

riscos de fraturas, lesões e agressões verbais sofridas pelo 

mesmo. 

 

 

Figura 1–Ilustração do Exo Intelectual 

 

 

4 CONCLUSÕES 
 

 O avanço da tecnologia refuta a dominação do homem 

pelo homem, vislumbrando um cenário onde homem e 

máquina se confundem e ao mesmo tempo se completam. O 

homem completa a máquina com ciência e maestria e a 

máquina completa o homem restaurando o que antes ali havia. 

Certamente uma máquina jamais irá substituir ou dominar o 

homem, mas é capaz de contemplar sua vida e completá-la 

literalmente devolvendo o que lhe foi tirado, pois quando o 

corpo não fala nem enxerga a tecnologia orienta. 
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