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RESUMO 

Esta pesquisa propõe uma forma de amenizar as dificuldades 
na locomoção e segurança enfrentadas por deficientes auditivos 
através da transdução de certas freqüências de sons em 
vibrações, que aplicadas ao tato possibilite a compreensão dos 
sons ao seu redor. Almeja-se com a pesquisa a segurança desta 
população, fornecendo-lhes noções de distância e caracterização 
de fontes sonoras, sinais de alerta e ruídos presentes no 
ambiente. 
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1. INTRODUÇÃO 

Diversos projetos de inclusão do deficiente físico à sociedade têm sido elaborados todos 

os anos. Exemplos destes podem ser citados como a facilitação do acesso aos portadores 

de deficiência motora, sistema Braille de leitura e escrita para deficientes visuais e 

semáforos com sistema de aviso sonoro embarcado. 

O deficiente auditivo, mesmo aqueles com elevado grau de surdez, consegue 

uma boa adaptação junto à sociedade, tanto através da leitura labial, quanto pela 

linguagem dos sinais, uma vez que apenas a comunicação verbal é comprometida, não 

carecendo, assim, de equipamentos ou cuidados especiais. Existem também organizações 

não governamentais como a APADA (Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes 

Auditivos) que buscam, através de projetos de inclusão como cursos de qualificação para 

o mercado de trabalho e eventos, uma melhor socialização desses indivíduos. 

Ainda assim, os deficientes auditivos encontram muitos obstáculos no seu dia-a-

dia, um dos motivos é por apenas conseguirem comunicar-se com pessoas que 

compreendam a linguagem de sinais, o que acaba deixando a comunicação, na maioria 

das vezes, limitada ou invalida em determinados lugares. Existem, também, os riscos 

diários à locomoção e segurança destes, afetados pela não percepção de barulhos e ruídos 

indicadores de nocividade ao seu redor, como carros, avisos sonoros, dentre outros. 

No Brasil, pesquisas para o desenvolvimento de equipamentos que amparem tais 

deficientes começam a frutificar, estimulando-os a utilizarem como forma de percepção 

outro órgão sensorial não prejudicado. Luiz (2009) elaborou um software capaz de 

desenvolver o senso rítmico em surdos, utilizando os sentidos remanescentes da visão e 

tato, para que o mesmo tenha percepção do ritmo ditado no ambiente. Porém, o mesmo 

não foca o suporte à sua locomoção e segurança carecendo, assim, de pesquisas.  

Essa pesquisa propõe maneiras desses indivíduos obterem em sua locomoção 

mais segurança, fornecendo noções de distancia, caracterização de veículos, ruídos e sons 

de alerta. Através do desenvolvimento de tecnologias eletrônicas, que possibilite a 

transdução de grandezas físicas ate então imperceptíveis ao deficiente.  

2. OBJETIVO 

Este trabalho visa possibilitar a transdução de sons emitidos pelo ambiente em vibrações 

perceptíveis ao tato proporcionando, com isso, compreensão de instruções básicas, noções 

de distancia e caracterização de fontes sonoras a deficientes auditivos. Pretende-se 
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também com a pesquisa chegar a um protótipo de aparelho pequeno, de baixo custo e 

fácil utilização. 

3. METODOLOGIA 

O sinal de um microfone de eletreto é amplificado de modo a fornecer uma tensão 

analógica em função da variação sonora. Como o conversor analógico digital só faz leitura 

de valores positivos, o off-set da amplificação foi ajustado para +2.5v para não haver 

saturação da parte negativa da amostra. Diversos microcontroladores também foram 

testados como os Microchip PIC série 16F8xx e 18F4xx e os ARM7 LPC21xx da Phillips 

levando como critério que o processamento necessário consiste na leitura dos sinais, 

obtenção da freqüência fundamental, amplitude e o controle do micro-motor. A memória 

do microcontrolador também foi considerada, pois a leitura do sinal é armazenada em 

intervalos regulares, para que posteriormente sejam calculados, realizando a conversão 

das amostragens do ambiente em valores unitários de freqüência e amplitude, através de 

algoritmos que foram desenvolvidos durante a pesquisa. Tais dados por sua vez são 

utilizados na modelagem das oscilações que, conectado a um micro-motor, é responsável 

em gerar as vibrações necessárias. Desenvolveu-se também um software para 

microcomputador que ao ser conectado a placa é responsável tanto pela aferição e teste no 

motor quanto para um melhor entendimento das oscilações, freqüências e amplitudes 

utilizadas. 

4. DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento foi sistematizado em duas etapas responsáveis pelas transduções: 

a) Obtenção da freqüência fundamental. 

b) Reprodução dos sinais obtidos no micro-motor. 

Um amplificador operacional foi configurado de forma a fornecer um OFF-SET 

de +2.5v com ganho de 500 conforme Figura 1. 
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Figura 1 – Circuito amplificador da cápsula de eletreto. 

4.1. Obtenção da freqüência fundamental e amplitude 

Com o circuito amplificador concluído, iniciaram-se os testes utilizando um 

microcontrolador modelo LPC21xx com núcleo ARM7 (MARTINS,2005), implementando-

se a transformada rápida de Fourier (GIROD, 2003). A linguagem escolhida para a 

aplicação foi o C (PEREIRA, 2003), que alem de fácil implementação, possibilita melhor 

portabilidade para outras linhas de circuitos integrados. Constatou-se, entretanto, 

inviabilidade da aplicação em microcontroladores tanto da família LPC, por estarem 

disponíveis apenas em encapsulamentos SMD, quanto da família PIC18F, em função da 

baixa memória interna e pela insuficiência de processamento necessário. Iniciou-se com 

isso um estudo de formas mais eficientes de substituição da FFT que além do demasiado 

processamento, fornecia vários dados desnecessários, uma vez que a necessidade inicial 

da pesquisa era apenas a freqüência fundamental.  

Um modo simples de encontrar a freqüência fundamental consiste em aplicar um 

janelamento padronizado e depois um ganho de saturação no sinal, fazendo com que os 

picos extrapolem os pontos mínimos e máximos. Assim tanto a memória necessária 

quanto o processamento seriam menores, viabilizando a aplicação de um 

microcontrolador PIC16F877/20. 

Visando freqüências entre 20 a 1000 Hertz e utilizando do teorema de Nyquist 

(GIROD, 2003) onde a freqüência de amostragem precisa ser pelo menos o dobro da 

máxima a ser analisada, concluiu-se que a taxa de amostragem precisaria ser de, pelo 

menos, 2000 Hertz. Para um menor consumo de memória e processamento, o janelamento 

foi dado em intervalos de um décimo de segundo, sendo a montagem do vetor composta 
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de duzentas amostras capturadas em tempos iguais dentro do espaço definido. Ao final 

do cálculo, a freqüência real será igual a dez vezes o valor encontrado. O número de 

oscilações é obtido verificando quantas vezes à onda atinge um valor máximo e um 

mínimo e, para evitar repetições de buscas e alterações no vetor a cada amostra coletada, a 

mesma é comparada com dois registradores correspondentes ao máximo e mínimo, os 

quais comparam se a amostra atual e maior ou menor que as anteriores. 

for (i=0; i<200; i++){ 

  sample[i]=read_adc(); 

  if (sample[i]>max) max = sample[i]; 

  if (sample[i]<min) min = sample[i]; 

} 

Assim ao final do processo, alem das amostras coletadas é possível saber qual o 

maior e o menor valor do conjunto. Como o off-set foi definido em 2.5 Volts e a variável 

correspondente no programa é de oito bits, o ponto zero será 127, o pico superior a 255 e o 

inferior em 0, conforme Figura 2.  

 
Figura 2 – 200 amostras alocadas a uma Freqüência de 100 Hz. 

Os valores do ganho positivo e negativo podem ser obtidos através das funções (01) e (02): 

KsG ×⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
=

127max
127max      (01) 

KsG ×⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
=

min127
127min     (02) 

Onde o Gmax e Gmin serão respectivamente responsáveis pela multiplicação da 

parte superior e inferior do sinal, a Ks é a constante que tem por finalidade saturar os 

picos do sinal. Com tais valores, varre-se novamente o vetor multiplicando os valores das 

posições positivas pelo Gmax e da negativa pelo Gmin. Como os elementos do conjunto 
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vetor são de 8 bits, deve-se atentar para que os valores depois do ganho não ultrapassem a 

borda superior ou inferior da variável. Isso pode ser feito calculando-se o valor atual 

vezes o ganho em uma variável única de 16bits e com uma clausula condicional definir 

seus limites. 

for (i=0; i<200; i++){ 

 if (sample[i] > 127) { 

  overflow = ((sample[i] - 127) * Gmax); 

  if (overflow>=127) sample[i]=255; else sample[i]=(int8)overflow +127; 

 }  

 else {  

  overflow =((127 - sample[i]) * Gmin); 

  if (overflow>=127) sample[i]=0; else sample[i]=127 - (int8)overflow; 

 } 

}  

Assim, se o valor exceder a borda superior, será limitado em 255 e, no lado 

oposto, o valor mínimo será limitado em 0. 

 
Figura 3 – Array depois de aplicado o ganho. 

O final do processo consiste apenas em varrer o vetor, buscando os picos 

superiores e inferiores. O ciclo torna-se completo a cada repetição do sinal, acrescentando 

uma unidade à variável freqüência.  

 while (i<200){ 

   while ((sample[i]!=255) && (i<200)) i++; 

   while ((sample[i]!=0) && (i<200)) i++; 

  if (sample[i]=0) freq++; 

} 
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4.2. Reprodução dos sinais obtidos 

Para minimizar a complexidade em hardware e o custo de desenvolvimento do protótipo, 

tanto a freqüência quanto a amplitude são controladas via software, através de modulação 

por largura de pulso (Pulse Width Modulation - PWM) com freqüências de grandezas 

diferentes. A alta freqüência é um valor fixo acima de 200 Hertz e tem por objetivo 

controlar a amplitude de vibração, onde o ajuste do ciclo ativo permite que seja controlada 

a tensão correspondente aplicada ao motor. 

A baixa freqüência, entre 1 e 30 Hertz, é responsável pelas oscilações do micro-

motor. Para as definições de mínimos e máximos de vibração, foram feitos testes com o 

motor em contato a pele e analisando quais valores a vibração poderia ser diferenciada, 

ou seja, o limite máximo ate que não houvesse a saturação. Diferente do controle da 

amplitude, neste o ciclo ativo é definido por padrão como 50% e a variável de controle e a 

apenas a freqüência. 

 
Figura 4 – Alta freqüência fixa em 200 Hz com ciclo ativo em 50%. 

Como o motor não é capaz de reproduzir vibrações em alta freqüência, foi 

definido um coeficiente de retardo, o qual reduz a freqüência de saída a apenas uma parte 

da original. Tal função é ajustada de acordo com um potenciômetro externo, sendo, a 

saída igual à entrada sobre o valor de retardo. 

 
Figura 5 – Baixa freqüência (1–30 Hz). 

Para convergir os sinais em uma única saída do microcontrolador foi utilizada a 

multiplicação booleana (MALVINO, 1987) que tem por função unir as freqüências 

responsáveis pela oscilação e amplitude em apenas uma com as mesmas características. 

 
Figura 6 – Junção das duas freqüências. 
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O sinal de saída é atualizado a uma taxa 5 Hertz, correspondente a uma 

atualização a cada 200 mili segundos. Esse valor foi escolhido tanto pelo processamento, 

pois para a obtenção das amostras e cálculo da freqüência fundamental são necessários 

120 mili segundos para processamento, quanto pelo fato de atualizações acima dessa taxa 

não seriam sentidos pelo usuário. 

Para auxiliar no desenvolvimento foi elaborado um software em Delphi, que ao 

ser conectado no microcontrolador através da comunicação serial é capaz de simular 

freqüências e amplitudes.  

  
Figura 7 – Software gerador de sinais. 

Tal programa foi de grande importância, pois possibilitou melhor compreensão 

das vibrações do motor como também serviu para testes e aferições das freqüências 

geradas. A interface como pode ser vista pela Figura 3, é uma tela visual de fácil 

manuseio, onde pode ser configurado a freqüência, ciclo ativo, amplitude e o tempo de 

permanência em cada configuração, depois de selecionado os valores desejados e 

pressionando o botão Run o software comunica-se com o microcontrolador atualizando as 

amostras. O microcontrolador por sua vez responde na tela de Resposta do programa os 

valores das variáveis responsáveis pelo sinal. 

5. RESULTADOS  

Com a amplitude das vibrações emitidas foi possível simular a distância de objetos como 

veículos, com a freqüência e caracterização dos mesmos. Foi possível também a simulação 

de sons como gritos e ruídos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa chegou a uma forma eficaz capaz de reproduzir freqüências e amplitudes de 

fontes sonoras, ainda não foram catalogadas as freqüências e amplitudes que poderiam 

ser utilizadas para compreensão de detalhes como ritmos em musicas ou em falas 

pausadas. 

Ainda não foram estudados os melhores ponto de contato com a pele, pois todos 

os testes foram feito com o motor em contato com os dedos ou no pulso. Pensa-se na 

possibilidade de utilização em pontos como na nuca ou no pulso, de modo a não 

atrapalhar o usuário em suas atividades diárias.  

Para auxiliar na adaptação ao protótipo o Software elaborado poderia ser 

reformulado de forma a servir ao usuário como sistema de treinamento que, ao ser 

instalado no computador e conectado ao sistema simula-se de maneira interativa ações do 

cotidiano, ensinando a distinguir sons, e a noção mais precisa de distâncias. 

Este projeto pode também ser utilizado em trabalhos futuros, tanto nos casos ate 

então citados, como em efetuar estudos e testes da utilização de fato do protótipo com 

deficientes auditivos, analisando o grau de satisfação e o nível de adaptação dos mesmos. 
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