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Projeto idealizado na Oficina de Robótica, as 
alunas decidiram fazer um projeto diferente, um 
protótipo que pudesse ajudar pessoas de 
diversas formas. Primeiramente pensaram em 
focar nas pessoas cegas, após êxito nas 
pesquisas e na idealização, foi estudada formas 
para adaptar o boné e a bengala para pessoas 
surdas, e também pensou-se na ideia de 
adaptar a bengala em uma cadeira de rodas, 
caso a pessoa surdo cega, seja cadeirante. O 
protótipo foi desafiador, pensando que as 
alunas venceram barreiras, apesar da falta de 
material colocaram o projeto em uso, e 
mostraram que são jovens que pensam no bem 
estar de todos ao seu redor, com um projeto 
que visa a inclusão e mobilidade social. 

Integrar a pessoa cega surda no ambiente que 
ela habita; Inovar de forma tecnológica 
acessórios que servem de locomoção para a 
pessoa cega surda;  Facilitar a mobilidade;
Integrar a pessoa cega surda cadeirante no 
ambiente que ela vive.

As meninas trabalharam pensando na hipótese 
de adaptar a ideia já vista na internet de um 
sensor de obstáculos para carros, de forma que 
pudessem ajudar pessoas cegas e surdas. Foi 
usado 2 microprocessadores Arduino uno, 2 
ultrassônicos, jumpers, 2 buzzer (inicialmente), 
2 módulos de vibração, bengala e boné. As 
meninas adaptaram o sensor de obstáculos 
usado em ré de carro para o boné e a bengala, 
assim só montaram o protótipo  para auxiliar na 
mobilidade, foi pensado em não deixar muitos 
objetos a fim de tornar o boné e a bengala (que 
pode ser adaptada em cadeira de rodas) mais 
leves.

No primeiro  desenvolvimento desse projeto, as 
meninas adaptaram um sensor de obstáculos 
usado em carro (traseira/ré), no boné  e na 
bengala. Assim, quando detectado algum 
objeto próximo o boné e/ou a bengala aptavam, 
mas as meninas queriam mais, por que não 
adaptar para pessoas surdas cegas também? 
Resolveram então acoplar um módulo de 
vibração no boné e na bengala, com isso, 
quando é detectado um obstáculo o boné e a 
bengala vibram, ajudando assim no desvio dos 
obstáculos. Não dadas como vencidas 
pensaram em adaptar o sensor da bengala para 
cadeira de rodas, então caso a pessoa cega 
surda seja também cadeirante, ele poderá se 
locomover mais independentemente.

A equipe gostaria de agradecer ao Núcleo de 
Ensino de  Robótica - Nero por apoiar e 
incentivar o ensino de robótica nas escolas de 
Vila Velha – ES.
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