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RESUMO

Os deficientes visuais encontram vários obstáculos que dificultam a sua autonomia em ambientes desconhecidos. Seu deslocamento depende da 
utilização do tato ou comunicação com terceiros. Esse problema pode ser encontrado em vários casos, como a ajuda para se deslocar a um ponto 
desejado, saber qual ônibus está a sua frente e sua rota, encontrar elevadores, banheiros e identificar lojas de maneira independente são alguns 
dos vários entraves que cercam o deficiente visual em um ambiente novo. Em 2013 a Apple lançou a sua tecnologia iBeacon, uma referência de 
nome mais simples para “indoor proximity system” ou “sistema de proximidade em ambientes fechados”. A tecnologia consiste em um 
componente de hardware chamado beacon, um emissor de sinais em radiofrequência, tecnologia conhecida como bluetooth low energy (BLE), ou 
Bluetooth Smart e uma biblioteca para que as linguagens de programação possam interagir com os sinais recebidos proporcionando aos 
programadores a implementação de aplicativos baseados na interpretação desses sinais possibilitando uma interação entre eles. O deficiente 
visual utiliza o tato para identificar ambientes bem como solicita ajuda para conseguir interpretar sua localização. Esta dependência poderia ser 
minimizada com uma tecnologia assistiva adequada a necessidade do usuário com a padronização no mapeamento de pontos de interesses do 
local e sinalização através dos beacons. O beacon envia informações que fornecem ao aplicativo sua identificação e sua proximidade relativa ao 
smartphone, essa informação pode ser interpretada pelo aplicativo fornecendo a área em que ele se encontra e sua distância ao ponto de 
interesse. A proposta dessa pesquisa é  implementar esta solução de forma que ao se deslocar em um ambiente ainda desconhecido, o usuário 
receba através do sintetizador de voz do seu smartphone sua proximidade dos pontos de interesse do local. Atualmente já foram adquiridos os 
beacons e o aplicativo está sendo desenvolvido para a plataforma apple, a navegação por voz seguirá as orientações da ITU-T F.921 (03/2017) 
aprovadas pela International Telecommunications Union. A avaliação será realizada por meio de testes junto a deficientes visuais afim de verificar 
se o presente modelo de tecnologia assistiva proporciona maior independência em sua mobilidade ao receber informações pertinentes de onde 
ele se encontra em tempo real.
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