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Resumo 

O presente relatório descreve um projeto realizado na Unidade Curricular 

Projeto de Informática, inserida no curso de Licenciatura em Engenharia 

Informática do Instituto Politécnico da Guarda na Escola Superior de Tecnologia 

e Gestão.  

O projeto, proposto pelo professor Luís Figueiredo, consistiu no 

desenvolvimento de um sistema que permitisse a uma pessoa surdo-cega 

comunicar de forma simples com outras pessoas e deste modo incluir-se na 

sociedade. 

 A solução baseou-se na montagem de um Arduíno, que controlasse um 

vibrador (micra altifalante) e tivesse como inputs 4 interruptores utilizados para 

gerar uma sequência de sinais representada em alfabeto. 

 Como descodificação da mensagem foi necessária a construção de uma 

aplicação desktop permitindo assim enviar mensagens e receber frequências 

geradas pelo Arduíno. Esta aplicação desktop descodificou essas frequências, 

em texto, com base num dicionário de dados/alfabeto de comunicação. 

As ferramentas utilizadas foram Microsoft Visual Studio, NETBeans e o 

Arduíno IDE, sendo que este sistema foi construído na base das linguagens de 

programação C e JAVA. 

 

Palavras-chave: acessibilidade, inclusão social, arduíno, JAVA, simplificar, 

surdo-cego, comunicar 

  



vii 

Abstract 

This report aims to describe the project carried out in the Informatics Project 

Curricular Unit, inserted in the Degree in Computer Engineering of the Polytechnic 

Institute of Guarda in the School of Technology and Management. 

The project, proposed by the Adviser Professor Luís Figueiredo, consists in the 

development of a system that allows a blind deaf person to communicate with other 

people, whether blind or not. The solution to be developed is based on the assembly of an 

Arduino, which will control a vibrator (micra loudspeaker) and will have as inputs 3 or 4 

buttons that will generate the temporal sequence of signals, where they will constitute a 

communication alphabet. For all this solution to make sense, it will require an application 

that will function as "system engine", that is, the application developed will send 

messages, as well as receive frequencies generated by the Arduino. This application will 

decode these same frequencies, in text, based on a data dictionary / communication 

alphabet created earlier. 

This solution aims at the social inclusion of these people, thus "simplifying" the 

way of communicating with society. 

The tools used were Microsoft Visual Studio, NETBeans, and the Arduino IDE. 

The technologies applied were C and JAVA. 

 

Keywords: accessibility, social inclusion, arduino, java, simplify, deafblind, 

people 
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1. Introdução 

 

Nos tempos de hoje o acesso e a utilização das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC) são um requisito essencial para alcançar o sucesso na 

sociedade atual, contudo, estas tecnologias não se encontram ao alcance de todos 

e é importante conhecer, o mundo onde estamos inseridos, e as adversidades que 

estão presentes na construção de um sistema com esta natureza.  

Segundo (Alper, 2006) as pessoas com multideficiência, apresentam 

particulares dificuldades a nível da comunicação e da interação com o mundo à 

sua volta, torna-se portanto necessário recorrer a um conjunto diverso de produtos 

que as apoie especificamente nos domínios da comunicação e interação com o 

meio envolvente. 

Através das TIC, são disponibilizados serviços que facilitam a inclusão 

destas pessoas na sociedade atual. Assim, o presente projeto tem como base a 

inclusão destas pessoas, utilizando sistemas adequados às suas necessidades. Estes 

sistemas têm características de acessibilidade, visando assim, garantir uma melhor 

qualidade de vida para os cidadãos.  

Dentro das pessoas que apresentam multideficiência este projeto irá incidir 

na pessoa surdo-cega, que segundo (Serpa, 2002) é aquela que possui dificuldades 

na visão e na audição, onde esta dupla perda sensorial causa problemas de 

aprendizagem, afeta as suas possibilidades de trabalho e requer métodos de 

comunicação especiais.  

A perda visual e auditiva limita o conhecimento e não saber o que está a 

acontecer pode gerar angústia, instabilidade e fraqueza emocional. Estar privado 

do sentido da visão e audição provoca alterações drásticas na vida destas pessoas, 

porém existe um sentido que fica mais apurado, o tato. É através dele, que uma 

pessoa surdo-cega tenta comunicar, adquirindo conhecimento e aprendendo. De 

acordo com (Alvarez, 1991, p. 83) depois dos sentidos auditivos e visuais estarem 

parcialmente ou totalmente perdidos, o tato é o sentido que oferece mais 

sustentabilidade na pessoa. 

Neste sentido, foi-me proposto através do professor/orientador de projeto, 

que fosse desenvolvido um protótipo de um sistema de comunicação para pessoas 

surdo-cegas, com o intuito de lhes poder facilitar a comunicação. A solução 
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pretendida centrou-se na integração de várias áreas já desenvolvidas ao longo dos 

anos no curso de Engenharia Informática, de modo a tornar o sistema mais 

robusto. Este projeto baseia-se, portanto, na montagem de um Arduíno Uno, com 

a ajuda de um vibrador (micra altifalante) e 4 interruptores que gerarão uma 

sequência de sinais formando mensagens. Estes sinais são enviados para o micra 

altifalante, que transmite sensações vibratórias à pessoa surdo-cega. 

 Para que as sequências de sinais fossem interpretadas pelo utilizador, e ao 

mesmo tempo existisse uma comunicação bidirecional foi necessária a construção 

de uma aplicação desktop. Esta aplicação descodifica caracteres (texto/símbolos) 

em sensações vibratórias para que a pessoa surdo-cega possa interpretar e se 

relacionar com a sociedade envolvente.   

A capacidade de resposta desta Tenologia de Apoio (TA) será maior, 

atendendo a que temos um “pequeno” conjunto de conceitos simples. Assim, cada 

toque em cada um dos 4 interruptores, corresponderá a determinadas mensagens 

predefinidas no dicionário de dados, podendo assim ser construída uma frase ou 

um pedido ao utilizador, através de uma sequência de toques nos interruptores. 

Este projeto auxiliará pessoas surdo-cegas a contornar as dificuldades 

apresentadas na sua forma de comunicar, tornando-se numa ferramenta essencial 

para a sociedade e recaindo na procura de um meio capaz de ajudar a pessoa com 

incapacidade de comunicação, permitindo desenvolver um sistema simples, e 

assim melhorar a qualidade de vida, abrindo possibilidades de aprendizagem, 

trabalho, ocupação de tempos livres e interação – tanto a nível pessoal como 

organizacional.  

1.1. Motivação 

As TIC são uma área em constante desenvolvimento e mudança, onde 

estão envolvidos diversos processos de produção que originam a todo o momento 

novos problemas de engenharia de elevada complexidade, contudo é também nela 

que podemos encontrar várias soluções para o mesmo problema, uma vez que, 

existe uma elevada concorrência no mercado e nas mais diversas áreas.  

A tecnologia de apoio surge segundo (Mavrou, 2011) como qualquer 

produto (incluindo dispositivos, equipamentos, instrumentos, tecnologia e 

software) especialmente concebido ou disponível, para prevenir, compensar, 
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monitorizar, aliviar ou neutralizar deficiências. 

Estes recursos de acordo com (Andrich, 1999) permitem às pessoas com 

deficiência executar tarefas que de outra forma poderiam ser problemáticas ou 

até mesmo impossíveis de realizar. Como nos diz (Filho, 2012) estes recursos 

podem constituir-se como mediações instrumentais que potenciam a interação 

social e física no mundo. 

Consta assim a motivação para realizar um sistema, capaz de ajudar 

dinamicamente pessoas surdo-cegas a comunicar entre elas e com o outro. 

Paralelamente a esta motivação foi necessário incorporar um 

microcontrolador Arduíno Uno.  

A escolha deste Arduíno foi feita essencialmente por ser uma plataforma 

de custos acessíveis e pela programação ser de código aberto. Este tipo de 

microcontrolador dá acesso a possibilidades infinitas, no que diz respeito a 

projetos.  

1.2. Objetivos previstos e solução 

Uma deficiência seja ela qual for, implica ter que ultrapassar muitos 

obstáculos, desde o estado emocional da pessoa à construção de sistemas que 

possam vir a melhorar a qualidade de vida da mesma. Assim, com o crescente 

aumento de pessoas surdo-cegas na sociedade, a acessibilidade torna-se cada vez 

mais essencial.  

Sem o uso dos serviços que as TIC disponibilizam, as pessoas surdo-cegas 

podem encontrar muitas dificuldades para se adaptarem à sociedade em geral, para 

evoluírem na sua aprendizagem, conseguirem emprego ou até mesmo procurarem 

algum divertimento.  

Assim, o objetivo deste projeto passa pela construção de um protótipo de 

um sistema capaz de permitir a comunicação, facilitar a interação entre duas ou 

mais pessoas e promover a inclusão. Para tal efeito, irá ser utilizado um 

microcontrolador Arduíno, juntamente com a montagem de um micra altifalante. 

Por sua vez, o micra altifalante irá transmitir sensações vibratórias que 

representam as frequências associadas a cada um dos 4 interruptores. Juntamente 

com este microcontrolador também está associada uma aplicação desktop, 
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construída na linguagem Java que servirá para visualizar as trocas de mensagens 

entre utilizadores. 

1.3. Estrutura do Documento 

O presente documento contém sete capítulos, dispostos da seguinte forma: 

No primeiro capítulo, será apresentada a introdução onde estão descritos pontos 

como a motivação, os objetivos previstos e a solução encontrada. 

No que diz respeito ao segundo capítulo, será descrito o Estado de Arte sendo uma 

das partes com maior relevância, uma vez que faz referência ao que se tem descoberto 

sobre o tema em questão. Neste capítulo iremos encontrar também algumas palavras, que 

contêm muito significado na sociedade (Usabilidade, Acessibilidade e Inclusão Social).  

O sistema sensorial e a maneira como este sistema pode funcionar ao entrar em 

contacto com o corpo humano também estão descritos neste capítulo, como também o 

que se entende por TA e alguns exemplos de TA existentes no mercado, para este tipo de 

problema.  

No que concerne ao terceiro capítulo, irão ser relatadas a metodologia usada no 

desenvolvimento deste projeto, a descrição das tarefas e os resultados esperados, 

nomeadamente, a parte relativa a Engenharia de Software, que traduz o método de 

conceção para qualquer aplicação.  

No quarto capítulo será apresentada a análise dos requisitos e a conceção da 

aplicação, onde se encontra o diagrama de funcional do sistema, diagrama de casos de 

uso, como alguns exemplos de descrições dos mesmos e o fluxograma para este sistema. 

No quinto capítulo, serão descritas detalhadamente as tecnologias e os IDE’s 

utilizados para auxílio da concessão da aplicação, ao longo do projeto.  

O sexto capítulo, conterá a implementação da solução, a descrição do trabalho 

elaborado ao longo do projeto e respetivos testes de funcionamento. 

E finalmente, no sétimo e último capítulo, serão apresentadas as conclusões finais 

do sistema realizado e do trabalho a realizar no futuro.
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Capítulo II 
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2. Estado da Arte 

O presente projeto tem como objetivo demonstrar como o uso da tecnologia 

pode ajudar nas necessidades de interação. 

Se por um lado centenas de designers, engenheiros, e estudantes utilizam a 

tecnologia quer seja para inovar na música ou jogos, quer para a criação de casas 

inteligentes, veículos autónomos ou outros meios que facilitem a vida do ser 

humano de alguma forma, por outro lado, sabemos que a acessibilidade na 

sociedade tem vindo a crescer cada vez mais através  do avanço na promoção  dos  

direitos  das  pessoas  com  deficiência  por  meio  das  políticas  públicas (Ferreira, 

2012). 

Quando pensamos em realizar um sistema com esta dimensão temos 

necessariamente de incluir três questões fundamentais sendo elas: a usabilidade, a 

acessibilidade e a inclusão social. 

Para que as pessoas consigam ser independentes na sociedade e se sintam 

úteis a usabilidade surge como um sistema facilmente conhecido e de fácil 

utilização, respondendo rapidamente aos pedidos, de forma a que se obtenha uma 

interação intuitiva e permitindo que a informação flua naturalmente. Este tipo de 

atributo oferece um grau de satisfação para os seus utilizadores, não provocando 

erros que possam interferir com o sistema/utilizador, visando assim atender às 

necessidades e expectativas dos mesmos. 

O termo acessibilidade é hoje em dia muito utilizado para tratar do acesso 

de pessoas com deficiência na sociedade. Esta surge de acordo com (Amengual, 

1992)como um atributo imprescindível permitindo que todos possam disfrutar de 

mesmas oportunidades. Para o (W3C, 2005)a acessibilidade diz respeito a locais, 

produtos, serviços ou informações efetivamente disponíveis ao maior número e 

variedade possível de pessoas. 

Assim como a usabilidade também a acessibilidade é vista como um dos 

atributos essenciais no mundo, que garante a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas, sendo também hoje definida como uma questão de direitos humanos 

reconhecida nas leis de vários países do mundo como o direito à igualdade de 

oportunidades, à não discriminação, à inclusão e à participação em todos os 

aspetos da vida na sociedade (Cultural, 2016). 
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De acordo com  (Reabilitação, 2016) as pessoas com deficiência sem 

acessibilidade não podem ser autónomas, nem utilizar os bens e serviços existentes 

na sociedade para todos. Para tal, têm sido adotados planos de ação que obrigam 

as entidades públicas e privadas a garantir a acessibilidade nos espaços públicos, 

nos equipamentos coletivos, nos transportes e na informação e comunicação, 

incluindo as novas TIC. 

A acessibilidade apesar da sua relevância, produz consequências sociais 

positivas e contribui para a inclusão social, sendo a sua implementação 

fundamental. A inclusão de pessoas com deficiência na sociedade envolve-as na 

vida social, económica e política, preservando assim o respeito pelos seus direitos. 

Este tipo de atributo acontece de forma crescente.  

Assim, o ser humano ao verificar as oportunidades que a sociedade lhe vai 

oferecendo, vai-se moldando. De acordo com  (Stoetzel, 1972) o indivíduo, 

socializa, como aprende, desde pequenino e até no fim dos seus dias. 

Quando são incluídos estes três elementos num sistema, é possível a 

inclusão. Este projeto de final de curso pretende incidir na implementação de um 

Sistema de Comunicação Vibrotátil (SCV), para uma possível interação com outras 

pessoas. Espera-se que este projeto seja um auxílio para colmatar alguns problemas 

em situações novas e não tão familiarizadas, assim como, conheça questões básicas 

sobre a surdo-cegueira e identifique pesquisas que estudem e desenvolvam 

ferramentas tecnológicas, que explorem formas de interação e métodos, que 

potencializem a comunicação onde os utilizadores apresentem necessidades 

multissensoriais e desta forma consiga auxiliar pessoas com este tipo de 

multideficiência.  

2.1. Surdo-cegueira  

A surdo-cegueira, apesar do seu longo passado, é ainda uma deficiência 

pouco conhecida pela maioria das pessoas, inclusive, profissionais das áreas da 

saúde e educação (Souza, 2010). 

O termo surdo-cegueira, surgiu em 1995, porém, antes do estabelecimento  

deste termo, (Frederico, 2006) refere que  existiram  vários outros  como:  

Dificuldade  de  Aprendizagem  Profunda  e  Múltipla  (DAPM),  Múltipla 

Deficiência  Severa,  Cego  com  Deficiência  Adicional,  Múltipla  Privação  
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Sensorial (MPS) e dupla Deficiência Sensorial. 

A pessoa surdo-cega é aquela que tem défice simultâneo da visão e audição, 

privando-a de receber informações de ordem simbólica, temporal e direcional. 

Como forma de compensação sensorial a interação com o meio é realizada através 

do sentido do tato e olfato.  

De acordo com (Mcinnes, 1999) a surdo-cegueira é classificada segundo o 

ponto de vista sensorial em quatro níveis: indivíduos surdos profundos e cegos; 

indivíduos surdos e que têm pouca visão, indivíduos com baixa audição e que são 

cegos e indivíduos com alguma visão e audição.  Quanto ao período do surgimento 

desta condição distingue-se por: pré-linguística (congênita) antes da aquisição da 

linguagem, seja oral ou gestual ou pós-linguística (adquirida) depois da aquisição 

da linguagem. 

As causas principais da surdo-cegueira vão variando consoante a época de 

aquisição. Este autor salienta ainda que a surdo-cegueira pode ser adquirida ou 

congénita, sendo que na adquirida pode ser acidental, relacionada ao 

envelhecimento ou síndrome genético como a Síndrome de Usher enquanto que a 

congénita está relacionada com infecções transmitidas por rubéola, meningite, 

citomegalovirus, toxoplasmose, causas   genéticas ou problemas pré-natais como 

a prematuridade, baixa de peso ou trauma. 

No caso de a surdo-cegueira ser congénita, estes autores referem ainda que 

essa condição sensorial impede os indivíduos de receber informações dos sentidos 

de distância, pelo que têm de utilizar o tacto com principal órgão de aprendizagem, 

desenvolvendo também os sentidos do paladar e do olfacto como veículos de acesso 

ao mundo que os rodeia. Tratando-se de uma pessoa com surdo-cegueira adquirida, 

a pessoa terá a possibilidade de desenvolver o outro sentido de distância que não 

está afectado, ou seja, se a pessoa for surda ou tiver perda auditiva, poderá utilizar 

a visão como principal veículo de aprendizagem e de interação com o meio 

envolvente. Pelo contrário, se a pessoa for cega ou tiver baixa-visão, poderá utilizar 

a audição e o tacto como veículos de recolha de informação e de aprendizagem. 

A pessoa surdo-cega é também aquela que possui dificuldades ou limitações 

em observar, compreender e emitir determinado comportamento, devido às perdas 

visuais e auditivas que ela apresenta trazendo com isto, dificuldades na 

interpretação e na comunicação com o mundo à sua volta. Para que possamos 
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compreender melhor esta deficiência os pontos que se seguem incidirão no sistema 

sensorial e na forma como o sentido do tato tem influência no DeafBlind 

Comunication. 

2.2. Sistema sensorial 

O Sistema Nervoso divide-se em Sistema Nervoso Central (SNC), e Sistema 

Nervoso Periférico, (SNP).  

Segundo (Martins, 2008) ao SNC chegam as informações relacionadas com 

os sentidos (visão, audição, olfato, paladar e tato) e dele partem as ordens destinadas 

aos músculos e glândulas.  

O SNC recebe informações do ambiente por meio de recetores que se 

encontram na periferia, e transmitem as informações através de vários neurónios e 

retransmissores sinápticos do SNC. 

No sistema sensorial, são vários os tipos de recetores sensoriais específicos e 

adaptados para cada estímulo, encontrando-se espalhados pelo corpo humano. De 

acordo com o mesmo autor estes recetores sensoriais inserem-se no Sistema Sensorial, 

sendo capazes de transformar qualquer estímulo ou pressão em impulso nervoso. 

Assim, os recetores sensoriais são como tradutores que convertem estímulos químicos 

e físicos do meio ambiente em impulsos elétricos.  

Os cinco recetores de estímulos mais sensíveis dos seres humanos são: visão, 

audição, paladar, olfato e tato. Estes sentidos regulam as perceções dos humanos no 

mundo. Através deles, o nosso corpo pode perceber tudo aquilo que o rodeia, e de 

acordo com as sensações, assegura determinadas interações com o ambiente. O calor, 

o frio, o dia, a noite, o silêncio, o barulho, os cheiros e os sabores são alguns dos 

exemplos de estímulos que são captados pelos nossos órgãos dos sentidos, e que por 

sua vez, são interpretados pelo cérebro. 

(Martins, 2008) reitera ainda que os órgãos dos sentidos recebem os estímulos 

(luz, som, gosto, cheiro, temperatura, dor, pressão, vibração, etc.) e são transmitidos 

ao cérebro, através de terminações nervosas. O cérebro compreende a mensagem, e 

produz a sensação. No caso do surdo-cego é necessária a utilização dos restantes 

sentidos (olfato, paladar e tato), uma vez que a visão e a audição estão com perdas 

significativas ou parciais, sendo considerada uma multideficiência com dupla perda 

sensorial. Portanto, o olfato, o paladar e o tato tornar-se-ão mais apurados, 
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conseguindo com isto, obter informações à cerca do ambiente no qual o surdo-cego 

está inserido. 

De forma a colmatar este problema será trabalhado um dos cinco sentidos 

aquele que consideramos para este projeto, o mais adequado, e que poderá auxiliar o 

surdo-cego na comunicação. 

Tato 

Para os indivíduos surdo-cegos o tato é o principal sentido que lhe permite 

aceder à informação. Como nos diz (Carvalho, 2011) o meu mundo começa e acaba 

na ponta dos meus dedos.  

Perante esta afirmação tomamos consciência do papel fundamental que o 

sentido do tato tem na vida da pessoa surdo-cega. Através deste sentido a pessoa pode 

localizar, reconhecer e identificar formas; detectar tamanhos, texturas, 

temperaturas, etc., podendo inclusive ter acesso a informação em suporte de papel, 

desde que esta tenha sido escrita em Braille (Carvalho, 2011). Estimulando 

adequadamente a capacidade tátil e tendo em conta as características da pessoa, 

podem desenvolver-se de acordo com o mesmo autor competências que promovam o 

conhecimento seguro e eficaz do ambiente que a rodeia, colmatando parcialmente a 

falta de visão. 

A pele, protege o nosso corpo do ambiente externo funcionando como uma 

capa. De acordo com (Martins, 2008) para além da pele ter várias funções importantes 

no nosso corpo, tais como: dissipadora de calor excessivo e o impedimento de 

bactérias e fungos, através de glândulas, a pele funciona também como órgão 

sensorial, detetando os estímulos provenientes do meio ambiente.  

É através da pele que possuímos sensações, como por exemplo, a dor, a 

pressão, e a vibração. Como já foi referido no ponto anterior é na pele que existem 

vários tipos de recetores sensoriais. O mesmo autor reitera ainda que estes recetores 

recebem determinados estímulos provenientes do ambiente captando sensações 

térmicas, mecânicas ou dolorosas  . Na figura que se segue (figura 1) estão presentes 

os diversos recetores sensoriais: 
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O tato é a sensação chamada pela estimulação de recetores mais superficiais 

(epiderme), para a pressão à estimulação dos recetores mais profundos (derme) e para a 

vibração quando são incluídos os recetores que detetam estímulos repetitivos e rápidos. 

Quando passamos levemente os dedos sobre um objeto, são estes recetores que 

permitem detetar a sua forma e rugosidade, ou seja, se o objeto é áspero ou liso/ macio 

ou rugoso. Existem inúmeros recetores sensoriais do tato que se encontram na palma das 

mãos e na planta dos pés.  

(Martins, 2008) salienta que a informação dos estímulos táteis começa nos 

recetores sensoriais cutâneos, localizados na derme e ligados a fibras nervosas, 

transferindo para o cérebro essa mesma informação. Chamamos de recetores cutâneos 

ás terminações nervosas livres e aos mecanorecetores encontrados na pele. As 

terminações nervosas livres respondem ao toque e à pressão enquanto que os 

mecanorecetores medem a pressão ou deformação da pele.  

Assim, para cada estímulo mecânico da pele, os recetores respondem de forma 

diferente, ou seja, permitem que não tenhamos a mesma sensação em diferentes partes do 

corpo. 

2.2.1. Tipos de Recetores Sensoriais 

Embora a pressão, a vibração, a dor ou até mesmo a temperatura sejam definidas 

como sensações diferentes, estas são detetadas pelo mesmo tipo de recetores, os 

Figura 1: Recetores Sensoriais 

Fonte:  https://www.123rf.com/photo_36226633_stock-vector-

sensory-receptors-in-the-human-skin-detailed-illustrations-isolated-

on-a-white-background-.html, consultado a 6/11/2017 
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mecanorecetores.  

De acordo com (Martins, 2008) existem vários tipos de recetores sensoriais 

cutâneos. Para este projeto torna-se importante referir os seguintes: terminações nervosas 

livres (são os mais abundantes e encontram-se em todas as regiões da pele, detetando a 

pressão e a dor), terminações de meissner (são recetores táteis que se encontram na ponta 

dos dedos, lábios e áreas muito sensíveis e que detetam a região do objeto que está a ser 

tocado); discos de merkel (encontram-se nas regiões onde não há pelos); terminações de 

ruffini (são terminações nervosas indicadas para a pressão e para o tato persistente); 

terminações de pacini ( são importantes para a detetarem a vibração e localizam-se na 

pele e nos tecidos mais profundos, sendo estimulados por movimentos muito rápidos). 

Na figura 2 encontram-se representados os mecanorecetores existentes na pele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela que se segue (tabela 1) encontram-se os tipos de recetores referidos acima e a 

sua função: 

Tabela 1: Tipos de recetores e sua classificação 

Tipo de recetor Função 

Terminações Livres Dor, temperatura, tato mais forte 

Terminações de Meissner Tato, pressão vibratória 

Terminações de Pacini Pressão vibratória 

Terminações de Ruffini Afastamento da pele 

Discos de Merkel Tato, pressão estática 

Figura 2: Mecanorecetores da pele  

Fonte: 

https://midia.atp.usp.br/impressos/redefor/EnsinoBiologia/Fisio_2011_2012/Fisiologia_

v2_semana02_parte2.pdf, acedido a 22/10/2018 
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Após a observação da tabela verifica-se que os únicos recetores sensoriais que atuam na 

pressão vibratória (método escolhido para a execução do projeto) são as Terminações de 

Meissner e as Terminações de Pacini. 

A principal propriedade destes recetores é de responderem apenas quando o 

estímulo está a ser aplicado e removido, ou seja, detetam a presença/ausência de estímulos 

ignorando os que se tornam constantes (designados de recetores de adaptação rápida).  

Os recetores sensoriais podem também ser classificados quanto à sua natureza e 

adaptação (tabela 2) quando recebem um estímulo. 

 

Tabela 2: Classificação dos recetores quanto à natureza e adaptação 

Com isto, e para se ter uma ideia mais precisa de como funcionam estes tipos de 

mecanorecetores, existe uma taxa de frequência variável à perceção dos diferentes tipos 

de estímulos. A tabela 3 mostra a intensidade das frequências nos recetores que interferem 

com a vibração. 

Tabela 3: Intensidade das frequências nos recetores 

 

Um dos exemplos de aproveitamento destes recetores foi a criação da Estimulação 

Vibrotátil que tem sido muito utilizada em sistemas sensoriais para pessoas com 

multideficiência, produzindo estímulos mecânicos sobre a pele e sobre os principais 

mecanorecetores, possibilitando assim a criação de tecnologias de apoio para este 

propósito. O impacto das incapacidades visuais e auditivas apresentadas pelas pessoas 

com surdo-cegueira no acesso à informação e à aprendizagem dependem de vários fatores 

Tipos de Recetores Natureza do estímulo 

Meissner Vibração de baixa frequência 

Terminações de Pacini Vibração de alta frequência 

Discos de Merkel e Rufini Pressão 

Tipos de Recetores Frequência Perceção 

Discos de Merkel 0,3 Hz – 3 Hz Pressão 

Terminações 3 Hz – 4 Hz Flutter 

Terminações de Ruffini 15 Hz – 400 Hz Alongamento 

Terminações de Pacini 10 Hz – 500 Hz Vibração 
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como se referiu previamente. Por isso, é necessário que a pessoa usufrua de programas e 

técnicas especiais, criadas de acordo com as suas necessidades, capacidades e interesses. 

As mais diversas ciências como por exemplo as TIC, a Educação e a Saúde estão 

relacionadas às carências das pessoas com patologias. Portanto, a inclusão digital destas 

pessoas prepara-as para a vida social, em termos de oportunidade de emprego e inserção 

na sociedade.  

2.3. Tecnologias de Apoio  

A implementação das TIC em ambientes de aprendizagem, ou como ferramentas de 

apoio possibilita a criação de novos paradigmas. Elas podem constituir-se como 

Tecnologia de Apoio (TA) sempre que a avaliação das pessoas considerar que as TIC 

são determinantes para o desenvolvimento das suas capacidades e competências (Faria, 

2010). 

As TA podem funcionar ao nível do indivíduo ou ao nível do meio (como por 

exemplo um elevador). Ao funcionarem ao nível do indivíduo as tecnologias diminuem 

as desvantagens e melhoram as capacidades funcionais do indivíduo (Pinheiro, 2013). 

Ao funcionarem ao nível do meio as TA estão a atenuar as limitações impostas pelo 

contexto. 

Por conseguinte, esta tecnologia é utilizada para proporcionar uma melhor 

qualidade de vida à pessoa com deficiência, promovendo-lhe uma vida independente 

através do aumento da sua comunicação, trabalho e integração na sociedade. Segundo  

(Manzini, 2005) os recursos de TA estão muito próximos do nosso dia-a-dia causando 

impacto devido à tecnologia que apresentam. Para exemplificar, podemos chamar de TA 

a um aparelho de amplificação utilizado por uma pessoa com surdez moderada ou a um 

veículo adaptado para uma pessoa com deficiência. 

Este tipo de tecnologia também é conhecido por uma ampla gama de equipamentos, 

serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas para diminuir os problemas 

encontrados pelos indivíduos com deficiências (Hussey, 1995) onde podem ser definidos 

dois importantes elementos sendo eles: recursos e serviços.  

Os recursos, servindo como equipamentos ou sistemas que visam aumentar, manter 

ou melhorar as capacidades das pessoas com deficiência, e os serviços, como algo 

realizado por um profissional, para uso de um sistema de apoio. 

Em termos tecnológicos as TA assumem-se como equipamentos de baixa ou alta 
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tecnologia. De acordo com (Campbell, 2006) equipamentos de baixa tecnologia são 

instrumentos pouco sofisticados ou não eletrónicos já existentes que são adaptados, como 

é o caso de talheres adaptados e brinquedos. Os produtos de alta tecnologia incluem 

instrumentos eletrónicos ou computorizados sofisticados e complexos, principalmente 

baseados nas TIC, na robótica, na engenharia biomédica, entre outros como é o caso das 

cadeiras de rodas elétricas ou do software informático. 

Segundo o mesmo autor os equipamentos de baixa tecnologia são facilmente 

integrados e utilizados nas rotinas diárias, enquanto alguns dos equipamentos de alta 

tecnologia necessitam de algum tipo de formação, assim como manutenção ou, em caso 

de avaria, reparação.  

Existem algumas TA que foram implementadas para combater determinado 

problema apreendido pela sociedade. Nos pontos que se seguem apresentar-se-ão algumas 

das tecnologias já implementadas.  

2.3.1. Comunicador surdo-cego 

Para  compreender  como  as  pessoas  se  comunicam  é  necessário  considerar  os 

sentidos  que  são  os  meios  através  dos  quais  os  seres  vivos  percebem  e  reconhecem  

o mundo físico à sua volta e processam as informações no seu cérebro (Garcia, 2008).  

O Comunicador é um dispositivo de alta tecnologia multifuncional que abriu portas 

da comunicação a todos os portadores desta multideficiência, tendo sido projetado há 

muitos anos. 

Este dispositivo eletrónico está equipado com um teclado e ecrã Braille, o que 

significa que se pode ler no ecrã tudo aquilo que é enviado. 

Na figura que se segue figura 3 pode verificar-se uma conversa, possível através da 

utilização do comunicador de surdo-cegos (utilizando um smartphone equipado com um 

teclado QWERTY, com acesso a uma aplicação específica e uma ligação Bluetooth. entre 

a pessoa que é surdo-cega e a pessoa sem deficiência. As teclas do Braille são transmitidas 

para o smartphone, onde são apresentadas como texto. 
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Este tipo de tecnologia tem a funcionalidade de enviar mensagens através do 

telefone para o Comunicador Braille, estabelecendo uma comunicação entre duas pessoas 

e permite o envio de e-mails (através de uma ligação à Internet, por um cabo Ethernet), 

fazer chamadas TTY (comunicação telefónica que é feita por pessoas surdas). 

2.3.2. Luva de comunicação para pessoas surdo-cegas (MobileLorm) 

Apesar das diversas formas de comunicação existentes, as maneiras de interação 

dos surdo-cegos são ainda limitadas, dificultando a comunicação com o meio.  Frente a 

este contexto a tecnologia pode ser uma grande aliada para auxiliar na comunicação de 

pessoas com surdo-cegueira.  Em diversos trabalhos a utilização de motores vibradores 

em luvas, roupas e smartphones estimulam o tato para transmitir informações de alguma 

língua ou processo de leitura/escrita. 

Em primeira instância, é importante descrever como funciona o alfabeto Lorm. 

Assim sendo, o alfabeto Lorm opera através da pressão em pontos nervosos da palma da 

mão da pessoa surdo-cega. Por sua vez, o MobileLorm é um dispositivo aplicado a 

pessoas surdo-cegas que permite que seja possível estabelecer uma comunicação. Na 

figura 4 podemos visualizar a utilização da mão como uma espécie de teclado não-digital, 

com auxílio de múltiplos interruptores, localizados na palma da mão que representam 

uma letra do alfabeto Lorm. O sinal para a perceção da mensagem é dado através de um 

sensor vibratório, aplicado na parte de trás da mão, permitindo assim o envio e receção 

de mensagens com rapidez e facilidade. A luva é ligada via Bluetooth a um dispositivo 

móvel que descodifica o alfabeto Lorm num alfabeto comum. 

 

Figura 3: Comunicador com alfabeto Braille 

Fonte: 

https://www.perkinselearning.org/videos/webcast/communicatio

n-technology-persons-who-are-deafblind, consultado a 

6/11/2017 
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Uma vez que o projeto realizado tem algumas semelhanças com o MobileLorm a 

tabela 4 compara ambos os sistemas para uma melhor compreensão. 

Tabela 4: Diferenças entre MobileLorm e DeafBlind Communication 

 MobileLorm DeafBlind Communication 

Ligação Bluetooth Porta Série 

Alfabeto Lorm Tradicional 

Sensores 

Vibratórios 
Múltiplos Apenas um 

Interruptores Múltiplos – Cada letra, um interruptor 
4 = Muitas combinações 

entre eles 

Comunicação 

Paralela 
Sim Não 

Aplicação 
Dispositivo Portátil (Tablet / 

Telemóvel) 
PC 

Depois de analisadas as diferenças entre estes dois sistemas, verifica-se que a 

utilização de apenas um sensor vibratório pode tornar-se mais prático, pois não iria ser 

necessário a utilização de um sensor vibratório para cada input. 

Figura 4: MobileLorm 

Fonte: https://mashable.com/2015/03/13/mobile-lorm-

glove/?europe=true, consultado a 6/11/2017 
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3. Metodologia 

Uma metodologia de desenvolvimento de software é uma forma organizada para 

se construir um sistema, através de um conjunto de passos que incorporam várias 

técnicas, como a codificação ou como a gestão da aplicação (Avison, 2003).  

Segundo (Sommerville, 2007) existem várias metodologias para o 

desenvolvimento de aplicações: ciclo de vida clássico, prototipagem, modelo em espiral, 

técnicas de 4ª geração, transformação formal, reutilização de componentes de software, 

desenvolvimento ágil, Rational Unified Process (RUP). 

Para (Sommerville, 2007), existem atividades gerais comuns a todas as 

metodologias existentes:  

o Especificação – Definição do produto, dos requisitos e das restrições;  

o Desenvolvimento – Implementação do software, segundo as especificações do 

cliente;  

o Validação – Todo o software é testado para garantir a sua qualidade e 

assegurar que se encontra de acordo com as especificações;  

o Evolução – Manutenção evolutiva do software para colmatar possíveis erros. 

Para o desenvolvimento deste sistema foi implementada a metodologia ágil, pois 

está em constante mudança durante as fases de desenvolvimento, atendendo sempre à 

análise de requisitos implementada  (Abrahamsson, 2003). Com isto, pretende-se uma 

redução dos ciclos de entrega, maior adaptabilidade e flexibilidade a alterações, assim 

como o cumprimento dos prazos de entrega. 

Para (Pressman, 2006) é fundamental que certas características-chave estejam 

presentes entre as pessoas da equipa ágil, nomeadamente: competência, foco, 

colaboração, capacidade de tomar decisões, resolução de problemas, confiança mútua 

em toda a equipa e auto-organização.  

Existem alguns processos de desenvolvimento ágeis, que seguem os princípios 

acima referidos como: XP (Extreme Programming), SCRUM, Feature Driven 

Development (FDD), Dynamic Systems Development Method (DSDM), Lean 

Development e Crystal. 

De acordo com este contexto, o processo utilizado na metodologia ágil foi o XP. 

Este é composto por quatro atividades: Planeamento, Projeto, Codificação e Teste, que 
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são repetidas ciclicamente. Este processo aparenta ser coeso e tem características que 

permitem obter resultados positivos nos projetos de software. Apresenta-se também como 

um processo iterativo e incremental, onde são realizados ajustes sucessivos e controlados 

durante o desenvolvimento do sistema. Segundo (Sommerville, 2007) estes ciclos de 

desenvolvimento curtos equilibram as variáveis custo, tempo e qualidade do produto e 

proporcionam um feedback constante por parte do cliente e do próprio sistema. 

Todavia, e segundo  (Williams, 2003) podemos acrescentar a satisfação do cliente, 

adicionando uma maior qualidade ao sistema. Este método faz com que o cliente avalie 

o sistema com frequência. 

3.1. Resultados esperados 

Com o desenvolvimento deste sistema pretende-se contribuir na vida da pessoa 

surdo-cega, com o objetivo de criar oportunidades, aumentando a sua qualidade de vida 

e construindo um sistema de comunicação capaz de permitir a relação entre pessoas com 

multideficiência. 

Para que isso aconteça, espera-se que todas as etapas sejam concluídas com sucesso 

e que o sistema funcione, permitindo assim a troca de mensagens entre duas pessoas (uma 

delas com patologia surdo-cega). Fica a ideia de que no final da elaboração deste sistema, 

a evolução do mesmo possa ser desenvolvida, implementando novas tecnologias ou até 

mesmo suplementos que sejam úteis para o sistema. Deste modo, poderão também ser 

detetadas falhas ou erros ao longo de todo o projeto, podendo assim ser analisadas e 

corrigidas, pois tratasse apenas de um projeto em forma de protótipo. 
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4. Análise de requisitos e conceção do sistema 

Esta fase é conhecida pela definição ou especificação, uma vez que se irá identificar 

o que é objetivamente essencial para o sistema, através de diagramas, bem documentados 

e apresentando informações no qual o sistema irá incidir (qualidades, características ou 

funcionalidades), como também as interações entre todas as entidades que o sistema 

utiliza. 

4.1. Diagrama funcional do sistema 

A Figura 5 apresenta os atores que interagem entre si, exemplificando assim, todo 

o sistema num único processo. Este processo é composto por fluxos de dados, que 

mostram as iterações correspondentes com todas as entidades que utilizam o sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema é composto por várias entidades/atores: a aplicação DeafBlind 

Communication, que funcionará como um núcleo de todo o sistema, ligando todas as 

entidades envolventes (enviando e recebendo mensagens para o microcontrolador); o 

microcontrolador Arduíno, que terá a função de enviar e receber combinações de letras, 

fazendo vibrar o respetivo micra altifalante com as frequências estabelecidas; o Gestor da 

aplicação DeafBlind, que se encarregará de controlar toda a aplicação e interagir com a 

pessoa surdo-cega e a pessoa surdo-cega, que através de cliques nos interruptores 

incorporados ao microcontrolador Arduíno, irá enviar pedidos/mensagens através de 

frequências vibratórias, para a aplicação. 

Figura 5. Diagrama funcional do sistema 
Fonte: Própria. 
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4.2. Atores e Casos de Uso 

Um ator é alguém que interage com o sistema, não tendo controlo sobre ele. Este 

tem um papel externo, pois é aquele que utiliza o sistema, que o inicia ou que envia/recebe 

informações do mesmo. 

A Tabela 5 tem como objetivo definir o ator/atores envolventes no sistema, como 

também os respetivos casos de uso que nele intervêm. Os casos de uso têm a função de 

explicar os requisitos do sistema. 

Tabela 5: Tabela de descrição de Casos de Uso 

 

  

Ator Casos de Uso 

Gestor do 

DeafBlind 

Communication 

 

• Consultar dicionário de dados; 

• Criar, eliminar e editar mensagens e combinações; 

• Ligar e desligar a porta Série; 

• Enviar mensagens para o Arduíno; 

• Receber mensagens do Arduíno; 

• Limpar a caixa de diálogo de mensagens; 

• Descodificar mensagens em combinações; 

• Descodificar combinações em mensagens. 

 

Surdo-cego 

 

• Clicar nos interruptores (botões); 

• Receber frequência vibratória. 
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4.3. Diagrama de Casos de Uso 

Um diagrama de casos de uso descreve as funcionalidades de um sistema, e permite 

definir o ator que está relacionado com a funcionalidade.  

De uma forma simples apresentam-se todas as interações que as funcionalidades 

do sistema têm entre si, assim como todas as ligações que os atores realizam. 

Nos diagramas de casos de uso a linguagem utlizada foi a UML que de acordo com 

(Booch, 2000) consiste numa linguagem de modelagem que permite representar um 

sistema de uma forma uniformizada. 

Neste caso específico, podemos verificar que todos os casos de 

uso/funcionalidades, estão implementadas neste sistema. De salientar, que, se houvesse 

alguma funcionalidade fora da fronteira, significaria que esse caso de uso não estaria em 

execução no sistema. Na Figura 6, pode observar-se o Diagrama de Casos de Uso para o 

sistema DeafBlind Communication. 

 

 

  

Figura 6: Diagrama de casos de uso 

Fonte: Própria 
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4.4.  Descrição de Casos de Uso 

 Foi necessário construir uma template, com o intuito de descrever todas as 

informações relevantes de cada caso de uso. Com isto, obtém-se uma visão mais clara, 

evitando termos que possam dificultar a compreensão clara das funcionalidades, para 

todos os leitores. 

De referir, também, que em cada caso de uso devemos descrever, apenas e 

unicamente, a funcionalidade em si. A tabela que se segue (tabela 6) indica a template 

geral para descrição dos casos de uso 

 
Tabela 6: Template geral para a descrição de casos de uso 

 

É normal, em sistemas mais complexos, ser necessário um número mais amplo de 

casos de uso para que assim seja possível obter descrições mais completas e corretas de 

todas as funcionalidades incluídas no sistema. 

Nas tabelas abaixo (tabela 7, 8 e 9), descrever-se-ão os casos de uso mais 

importantes para este sistema. 

TEMPLATE PARA DESCRIÇÃO DE CASO DE USO 

Nome do Caso de uso Verbo + Substantivo; 

Descrição Objetivo do Caso de Uso; 

Pré-Condições O que tem de ocorrer antes de iniciar o Caso de Uso; 

Caminho Principal Sequência de passos para que tudo corra bem; 

Caminhos 

Alternativos 

Indicar os passos do Caminho Principal onde ocorreu um 

erro; 

Pós-Condições O que faz o sistema depois do Caso de Uso terminar; 

Suplementos Casos de teste (o que não está a funcionar); 
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Tabela 7: Descrição de Caso de Uso - Descodificar mensagem em combinação 

 

 

 

 

 

  

DESCRIÇÃO DO CASO DE USO 

Nome do Caso de uso Descodificar mensagens em combinações (Arduino). 

Descrição 

Traduzir uma mensagem enviada pelo gestor da aplicação 

em combinações/letras (predefinidas no sistema), para que o 

Arduíno as “transforme” em frequências vibratórias. 

Pré-Condições 

Login válido;  

Ligar Porta Série;  

Enviar mensagem para o Arduíno. 

Caminho Principal 

1. Fazer Login; 

2. Clicar em “Comunicação Arduíno”; 

3. Clicar “Procurar Porta Série”; 

4. Selecionar a Porta Série previamente configurada 

também no Arduíno; 

5. Selecionar uma mensagem, predefinida no 

dicionário de dados; 

6. Clicar “Enviar”; 

Caminhos 

Alternativos 

4. a) Voltar a “Procurar Porta Série”; 

5. a) Criar mensagens no dicionário de dados. 

Pós-Condições 

Após a descodificação terminar, o Arduíno tem de receber a 

combinação das letras e “transformá-las” em frequências 

vibratórias. 

Suplementos 
Login inválido 3x, bloqueia o sistema, apenas desbloqueável 

pelo administrador, login “Master”. 
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Tabela 8: Descrição de Caso de Uso - Descodificar combinação em mensagens 

DESCRIÇÃO DO CASO DE USO 

Nome do Caso de uso 
Descodificar combinações em mensagens (Aplicação 

Desktop). 

Descrição 

Traduzir uma combinação enviada pelo Arduíno em 

mensagens, existentes no dicionário de dados, para que o 

gestor da aplicação as visualize no monitor. 

Pré-Condições 
Clicar nos respetivos interruptores;  

Enviar combinações para o DeafBlind Communication. 

Caminho Principal 

1. Clicar nos interruptores (botões) desejados; 

2. Gerar frequências vibratórias; 

3. Enviar combinações para o DeafBlind 

Communication. 

Caminhos 

Alternativos 
4. a) Clicar nos interruptores (botões) desejados. 

Pós-Condições 

Após a descodificação terminar, a mensagem é recebida na 

aplicação e o gestor da aplicação irá visualizar a mensagem na 

aplicação DeafBlind Communication. 
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Tabela 9: Descrição do Caso de Uso – Criar Mensagens e Combinações 

DESCRIÇÃO DO CASO DE USO 

Nome do Caso de uso Criar mensagens e combinações (Aplicação Desktop). 

Descrição 
Cria uma mensagem ou uma combinação de letras para que 

o dicionário de dados tenha sentido. 

Pré-Condições 
Login válido;  

Ligar Porta Série. 

Caminho Principal 

1. Fazer Login; 

2. Clicar em “Comunicação Arduíno”; 

3. Clicar “Dicionário de Dados”; 

4. Inserir a combinação da letra(s) e a sua respetiva 

mensagem/significado; 

5. Clicar em “Guardar”.  

Caminhos 

Alternativos 

6. a) Inserir a combinação da(s) letra(s) e a sua 

respetiva mensagem/significado; 

6. b) Se já existir, substituir por outras; 

Pós-Condições 

Depois de criada a mensagem ou a combinação das letras, 

ela ficará disponível no dicionário de dados para envio e 

receção. 

Suplementos 
Login inválido 3x, bloqueia o sistema, apenas 

desbloqueável pelo administrador, login “Master”. 

 

4.5. Fluxograma  

Um fluxograma, segundo (Rebouças, 2009), é uma representação gráfica que 

apresenta a sequência de um trabalho de forma analítica, caracterizando as operações, os 

responsáveis e/ou unidades envolvidas num processo. Este tipo de apresentação descreve 

passo a passo a troca de dados de um determinado sistema, para que o objetivo 

fundamental seja simplificar todo o processo envolvente do sistema. 

Paral tal, neste sistema foram elaborados dois fluxogramas: um para o envio de 

mensagens e outro para a receção de mensagens, obtendo assim uma melhor perceção de 

como funcionaria o sistema na troca de mensagens entre atores. Na Figura 7, está 

esquematizado o funcionamento de envio de mensagens enquanto que na figura 8 está 
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ilustrada a receção de mensagens para a aplicação DeafBlind Communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Fluxograma do Sistema para envio de Mensagens (DeafBlind Communication -> Arduino) 

Fonte: Própria 

Figura 8: Fluxograma do Sistema para Receção de mensagens (Arduino -> DeafBlind 

Communication) 

Fonte: Própria 
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5. DeafBlind Communication – Tecnologias Utilizadas 

No presente capítulo irão ser referenciadas as tecnologias utilizadas ao longo da 

criação do sistema DeafBlind Communication.  

Para que este sistema fosse de fácil aprendizagem, com custos relativamente baixos 

e atendendo aos requisitos do sistema, optou-se pela escolha do microcontrolador 

Arduíno Uno juntamente com a implementação de quatro interruptores, com a 

funcionalidade de formar mensagens, através de um dicionário de dados, também 

construído por nós, enviando assim combinações de letras com determinadas frequências 

para o microcontrolador Arduíno. Também foi utilizada uma ligação a um micra 

altifalante (vibrotátil) que permite que o surdo-cego interprete as mensagens que estão a 

ser constituídas, através de sinais vibratórios.  

Para que fosse possível estabelecer uma comunicação entre uma pessoa surdo-cega 

e uma pessoa sem este tipo de patologia, foi necessário o desenvolvimento de uma 

aplicação, em JAVA, com o intuito de armazenar o dicionário de dados (combinações de 

letras e significados) assim como o envio e receção de mensagens, internamente 

descodificadas, constituídas por quem utiliza este sistema, centralizando assim toda a 

troca de informação na aplicação DeafBlind Communication. 

 

5.1. Plataforma Arduíno 

De acordo com (Evans, 2013) o Arduíno é uma plataforma de hardware e de 

código aberto, que surgiu em 2005, em Itália, com o objetivo de auxiliar estudantes com 

pouco ou nenhum conhecimento no desenvolvimento de sistemas. 

A plataforma Arduíno consiste numa placa com um microcontrolador Atmel e com 

uma estrutura para entradas analógicas e entradas/saídas digitais. Todos estes recursos de 

hardware podem ser controlados através de uma linguagem de programação, baseada em 

C/C++.   

A plataforma Arduíno contém diversas funcionalidades, sendo que uma delas é a 

possibilidade de agregar shields (recursos extras) como o Ethernet Shield, que permite a 

ligação do Arduíno com a Internet.  

É também possível implementar vários componentes ao Arduíno, como por 

exemplo: Buzzers, LED’s, potenciómetros, sensores de temperatura, entre outros. 

Com o passar dos anos esta plataforma obteve um sucesso constante permitindo 
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assim que várias versões fossem desenvolvidas. Nas figuras que se seguem (figuras 9 e 

10) podemos observar duas das versões mais populares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas duas versões de microcontroladores diferem em vários parâmetros sendo 

que um deles é a nível da memória. Na tabela que se segue estão registadas as diferenças 

a nível de memória (Flash, SRAM e EEPROM) na plataforma Arduíno Uno e Arduíno 

Mega. 

  

 
Figura 9: Microcontrolador Arduino 

Fonte: Própria 

 

Figura 10: Microcontrolador Arduino Mega 

Fonte: https://www.resistorpark.com/arduino-mega-2560-r3-

compatible-development-board/ 
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Tabela 10: Tamanho da memória no Arduíno Uno e Arduíno Mega 

Arduino Processador Flash SRAM EEPROM 

Uno Atmega328 32 kbytes 2 kbytes 1 kbyte 

Mega Atmega2560 256 kbytes 8kbytes 4kbytes 

 

De acordo com o site (Arduino, 2019) a memória Flash é onde guardamos o 

programa de arranque do Arduíno (bootloader) e a aplicação desenvolvida, preservando 

o código por algum tempo. Uma outra memória é a memória SRAM, onde ao ser 

executada, cria e altera os valores das variáveis necessárias ao seu funcionamento e é 

limpa todas as vezes que o Arduíno é reiniciado. Por fim, temos a memória EEPROM 

que é um tipo de memória não volátil utilizada para manter variáveis e informações 

depois de reiniciar o microcontrolador. Esta memória tem um número de leituras e 

escritas limitadas. 

Apesar de se constatar que o Arduíno Mega contém uma memória mais robusta, 

considerou-se que o Arduíno Uno continha as características suficientes para o 

desenvolvimento deste sistema. 

A decisão na escolha do microcontrolador Arduíno Uno, recaiu também no facto 

de ser uma plataforma open-source, tendo uma vasta informação disponível e uma 

constante evolução a nível de desenvolvimentos de sistemas. Este tipo de 

microcontrolador apresenta características reduzidas, mas que permitem a implementação 

de vários tipos de sensores (entradas), atendendo às bibliotecas predefinidas, podendo 

serem implementadas em conformidade com a aplicação.  

A utilização de um Arduíno Uno envolve um controlo de pinos disponíveis na 

placa, cuja quantidade depende da versão que está a ser usada. No caso do Arduíno Uno, 

existem 14 pinos digitais (0-13) e 6 entradas analógicas (A0-A5), como se pode verificar 

na figura que se segue (figura 11). 
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Os pinos digitais podem ser configurados como entrada/saída digital, atuando em 

dois estados lógicos: alto (5V) ou baixo (0V).  Se a intenção for utilizar um pino digital 

como saída digital, o mesmo fornece dois estados lógicos, ou alto ou baixo. Estas 

configurações dos pinos digitais são implementadas na programação e normalmente são 

usadas as expressões HIGH/LOW. Um exemplo deste tipo de configuração é a 

possibilidade de ligar ou desligar um LED, onde o HIGH corresponde aos 5V (ligado) e 

o LOW aos 0V (desligado).  

Os pinos que correspondem às entradas analógicas (A0-A5), atuam numa faixa de 

valores de 0 a 1023. Desta forma, o microcontrolador possui internamente um conversor 

ADC (Analog to Digital Conversion) de 10 bits onde o número de combinações possíveis 

é 210 = 1024, correspondendo ao valor inteiro de 0 a 1023, obtendo-se a fórmula:  

5

1024
= 0,00488 ≅  4,9mV = 5mV 

Assim, o Arduíno Uno só deteta alterações superiores a 5mV, o que quer dizer 

que o valor lido pelo Arduíno só altera a cada 5mV da variação do sinal analógico de 

entrada.  

Normalmente os sensores são ligados aos pinos analógicos. Deste modo, estes 

fornecem valores analógicos de 0 a 5 volts, onde são convertidos pelo Arduíno para 

valores até 1023. 

Podem ainda ser utilizados alguns pinos digitais em saídas analógicas (pinos 3, 5, 

6, 9, 11) por meio de uma onda quadrada - PWM. Neste caso, a saída analógica é simulada 

pela largura da onda, (ou seja, o tempo que a onda permanecerá nos 5V), podendo assim 

gerar valores de 0 a 255. Posto isto, o PWM pode ser usado, por exemplo para controlar 

o brilho de um LED. 

Relativamente aos pinos de alimentação da placa é disponibilizada uma ligação 

Figura 11: PinOut Arduino Uno 
Fonte: Própria 
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USB com uma alimentação para um computador. A placa pode ser alimentada por 

intermédio de baterias externas com um máximo de 5V. Neste caso a ligação ao 

microcontrolador Arduíno é feita através dos pinos GND e Vin. 

No que diz respeito à montagem de sistemas existem 2 tipos de pinos: os de 5V e 

os de 3,3V. Para a realização deste sistema foi utilizado o pino de 5V juntamente com o 

pino GND de forma a obtermos a passagem de corrente elétrica no circuito. 

5.1.1. Arduíno IDE 

O software que permite a programação na plataforma Arduíno Uno é o Arduíno 

IDE sendo esta uma plataforma, escrita em Java, mas que é possível programar nas 

linguagens C e C++.  

Para o desenvolvimento do sistema DeafBlind Communication foi utilizado o 

Arduíno IDE 1.8.9. Pode-se instalar e executar este IDE através dos sistemas operativos 

Windows, Mac e Linux. O download do software pode ser realizado no site: 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software.  

Depois da instalação do software estar concluída e ser executado o IDE pela 

primeira vez, como mostra a figura 12, devemos estar cientes que é necessária a realização 

de uma breve configuração, onde irá ser especificado o tipo de Arduíno utilizado e a porta 

COM a ser utilizada ao longo de todo o processo de desenvolvimento do sistema. A figura 

13 mostra a configuração do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 12: Inicialização do Arduino IDE 
Fonte: Própria 
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Após se ligar o Arduíno no computador torna-se possível selecionar a porta COM 

apropriada, como mostra a figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez concluídas estas configurações, é também importante, percebermos qual 

a estrutura de um programa Arduíno, no qual designamos por sketch onde se apresenta 

com duas funções predefinidas muito importantes, como mostra a figura 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Configuração to tipo de Board do Arduino Uno 

Fonte: Própria 

Figura 14: Selecionar Porta Série 

Fonte: Própria 

Figura 15: Sketch vazio do Arduino IDE 

Fonte: Própria 
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A função setup() é o local designado para inserirmos o código de inicialização do 

programa. Contudo, esta função é apenas executada no início da execução da aplicação. 

Nesta função definem-se os pinos de entrada/saída, os valores iniciais das variáveis, as 

bibliotecas e estabelecem-se comunicações. 

 Na função loop(), ela é executada de forma repetitiva, sendo constituída pelo 

código principal do programa, permitindo a leitura constante das portas. 

Na plataforma Arduíno IDE também está incluído um monitor para as ligações da 

porta série, que permite visualizar as informações enviadas e recebidas através da mesma. 

Na figura 16, podemos verificar o monitor da porta série no IDE do Arduíno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também nesta interface IDE, e após a programação da aplicação estar concluída, 

pode-se fazer a transferência do programa para o Arduíno (upload) através de um cabo 

USB. Ao realizar o upload do “sketch”, o IDE faz uma verificação de erros de sintaxe, 

compilando o código para linguagem máquina. De seguida, se tudo estiver em 

conformidade, é enviado o ficheiro para o microcontrolador. 

 

5.2. NETBEans 

O NetBeans é segundo (Netbeans, 2016) uma plataforma de desenvolvimento de 

software, de código aberto, que foi escrita em Java. Para além de Java, esta plataforma 

foi desenvolvida para que fosse possível suportar diversas linguagens. Este IDE ajuda os 

Figura 16: Janela de visualização de entrada e saída de dados da Porta Série - 

Arduino IDE 

Fonte: Própria 
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programadores a escrever, compilar, e fazer debug à aplicação criada.  
O NetBeans também permite a criação de interfaces gráficas de aplicações, com 

o recurso aos pacotes: java.awt. * e javax.swing.*.  
É possível programar aplicações diretamente num editor de texto sendo mais 

vantajoso a utilização de uma plataforma que agrupe um editor de interfaces gráficas, um 

editor de código, um compilador e um debugger. 
Para o desenvolvimento deste sistema, a escolha recaiu na plataforma NetBeans, 

devido às vastas funcionalidades disponibilizadas.  
A decisão da construção da aplicação incidiu na linguagem JAVA, por ser uma 

linguagem de programação orientada a objetos, sendo esta, uma das linguagens de 

programação mais utilizadas no mundo, principalmente em aplicações web. O gosto e a 

possibilidade para que o código fonte fosse executado em diversos IDE’s também 

influenciaram esta decisão.  
Para o desenvolvimento da aplicação tradutora, do sistema DeafBlind 

Communication, foi utilizado o NetBeans 8.0.2, como mostra a figura 17.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Inicialização do software Netbeans 

Fonte: Própria 
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6. Implementação e Testes 

Com base no desenvolvimento da análise de requisitos, que foi realizada no início 

do projeto, a implementação do mesmo tornou-se mais fácil e rápida. 

Com a implementação do sistema em C (Arduíno Uno) e JAVA (NetBeans), um dos 

objetivos principais, foi transformar esta solução num sistema de simples utilização com 

custos atingíveis a todos, não pondo de parte a utilização de um microcontrolador com 

características mais reduzidas, mas que chegasse para colmatar as dificuldades inerentes, 

devido á sua rapidez de resposta. 

Ao longo do desenvolvimento DeafBlind Communication foram elaboradas 

diversas tarefas: 

• Tarefa 1: Análise dos requisitos para o sistema (Arduíno/JAVA); 

o Definição das funcionalidades, junto do professor orientador; 

• Tarefa 2: Estado de arte; 

o Recolha de informação sobre as pessoas surdo-cegas;  

o Estudo das tecnologias a utilizar; 

• Tarefa 3: Planificação da análise de requisitos; 

o Análise de riscos; 

• Tarefa 4: Desenvolvimento no microcontrolador Arduíno; 

o Montagem e programação; 

• Tarefa 5: Desenvolvimento da aplicação descodificadora de mensagens em 

JAVA; 

o Criação de um dicionário de dados; 

o Criação da aplicação; 

• Tarefa 6: Unificação do sistema (Arduíno + JAVA); 

• Tarefa 7: Teste do Sistema; 

o Inserir, editar e eliminar dicionário de dados; 

o Enviar e receber mensagens; 

o Ligação à porta série; 

• Tarefa 8: Realização do relatório; 

Neste capítulo são apresentadas ilustrações do funcionamento do sistema DeafBlind 

Communication, como também testes e validações realizadas. 
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6.1. Plataforma Arduíno Uno 

Como já referido anteriormente, para o desenvolvimento de sistemas são necessários 

alguns componentes, dependendo do que se pretende criar. Portanto, para o 

desenvolvimento do sistema DeafBlind Communication, foram necessários componentes 

tais como: fios de ligação, 4 interruptores, 4 resistências de 10KΩ, 1 micra altifalante e 

uma board de montagem. Numa fase inicial, foi necessário um buzzer para ter uma melhor 

perceção daquilo que estava a acontecer. As figuras 18, 19, 20, 21 e 22 mostram os 

diversos componentes que foram utilizados para a montagem do Arduíno. 

 

 

  

Figura 18: Ligações para os pinos 

do Arduino 

Fonte: Própria 

Figura 19: Resistências de 10KΩ 

Fonte: Própria 

Figura 20: Interruptores 

Fonte: Própria 

Figura 21: Micra altifalante 

Fonte: Própria 

Figura 22: Buzzer 

Fonte: Própria 
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Na figura 19 encontram-se as resistências pull-down onde têm a função de devolver 

o valor HIGH quando o interruptor estiver pressionado, garantindo um nível lógico 

estável. Estes tipos de resistências ligam-se ao GND. Enquanto na figura 18 encontram-

se os interruptores que permitem que a pessoa surdo-cega envie mensagens predefinidas, 

pelo dicionário de dados, para a aplicação tradutora.  

No que concerne ao micra altifalante, este servirá para receber as frequências ao 

pressionar os interruptores, gerando assim, as vibrações correspondentes.  

Seguidamente apresenta-se o esquema do circuito (figura 23), apenas para um 

interruptor, do sistema DeafBlind Communication. Para este sistema foram utilizados os 

pinos digitais (2, 4, 7 e 8) para a ligação dos interruptores, o pino 9 para a ligação do 

micra altifalante e os pinos GND e 5V para a alimentação do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa primeira fase apenas foram implementados os interruptores individualmente, 

para que assim, fosse possível verificar o que estava a acontecer. Após o seu 

funcionamento correto foram adicionados os restantes interruptores. Posto isto e sabendo 

que os dados enviados/recebidos, através da porta série, eram interpretados pela 

numeração ASCII (figura 24) foi necessário implementar uma função que convertesse o 

valor ASCII em número decimal. No exemplo utilizado da figura 24, foi pressionado o 

interruptor A, correspondente ao valor ASCII 65, logo o valor decimal teria de ser o ‘A’, 

como podemos verificar na figura 37, inserida nos anexos. 

 

 

 

 

Figura 23: Esquema do circuito com apenas um interruptor 

Fonte: Própria 
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Após a implementação dessa mesma função, foi necessário efetuar o teste. Para 

tal foi pressionado o mesmo interruptor (A) e verificou-se que na figura 24 o valor que a 

porta série recebeu era diferente ao valor que está presente na figura 25, pois este último 

já se encontra em decimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais tarde foi importante desenvolver um dicionário de dados, ou seja, um alfabeto 

de comunicação, com o intuito de sabermos o que cada clique nos diferentes botões (botão 

A, botão B, botão C e botão D) implementados no Arduino, significariam para o utilizador 

que fica responsável pela tradução/descodificação, ficando a saber qual o pedido da 

pessoa surdo-cega.  

Assim decidiu-se adicionar ao dicionário de dados palavras e/ou frases que fossem 

importantes num sistema desta dimensão. Na figura 26, encontram-se alguns dos 

exemplos que foram selecionados para se implementar mais tarde no dicionário de dados 

do sistema DeafBlind Communication. 

Figura 24: Valor ASCII do interruptor A 

Fonte: Própria 

Figura 25: Valor decimal do interruptor A 

Fonte: Própria 
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Seguidamente e depois de ter alguns exemplos de frases/palavras foi importante 

pensar nas combinações que poderiam estar acessíveis com a implementação de 4 

interruptores, ou seja, com 4 interruptores poder-se-ia ter 256 combinações de 

frases/palavras diferentes entre si. De salientar, que no final do projeto estão apenas 

disponíveis os exemplos acima descritos, na figura 26.  

 Para que o sistema conseguisse detetar quando uma palavra acaba, quando uma 

mensagem é terminada ou até mesmo a duração de toque é necessário criar linhas de 

tempos (em ms) para cada uma destas opções. Para tal implementação, foram criados 3 

tipos de variáveis que correspondem: ao tempo a tocar, ao tempo da pausa entre botões e 

ao tempo de pausa para finalizar a mensagem. O tempo a tocar ficou com uma duração 

de 500ms, o tempo da pausa entre botões com 500ms e o tempo de pausa para finalizar a 

mensagem com 2000ms. Ainda assim estes valores podem ser alterados sempre que seja 

oportuno. Com isto o sistema consegue associar os diferentes cliques nos interruptores. 

 No final desta implementação foi implementado o dicionário de dados no 

Arduíno IDE, através de uma estrutura de dados (figura 27), onde cada combinação de 

interruptores está associada a cada mensagem anteriormente definida. 

  

Figura 26. Palavras e frases para o dicionário de dados 

Fonte: Própria 

Figura 27: Estrutura de dados para o dicionário de dados 

Fonte: Própria 
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Assim, a implementação dos restantes interruptores na placa Arduíno Uno foi 

importante para que o sistema DeafBlind Communication começasse a fazer sentido. 

Na figura 28 pode-se observar o esquema do circuito do sistema e na figura 29 a 

implementação do mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficando a faltar a implementação da essência do sistema que consistiria na troca de 

mensagens da plataforma Arduíno com a aplicação tradutora foram criadas duas funções: 

uma para enviar as combinações dos interruptores para a aplicação (reproduzindo a 

frequência dessa mesma combinação) e a outra para receber uma mensagem (para que 

fosse descodificada numa determinada combinação), reproduzindo de igual forma, uma 

frequência de vibração. 

Como se pode observar na figura 30, ao pressionar alguns exemplos de combinações, 

verifica-se que no terminal do Arduíno IDE da porta série é/são mostrado(s) o(s) 

Figura 28: Esquema do circuito 

Fonte: Própria 

Figura 29: Implementação do sistema DeafBlind Communication 

Fonte: Própria 
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interruptor(es) pressionado(s). Neste caso, foi pressionado o interruptor C, B, A e 

repetitivamente o interruptor A (AA). Paralelemente a estes foi pressionado o interruptor 

D por 2 vezes e obtivemos a mensagem que a combinação não tinha sido encontrada. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Para que fossem possíveis a troca de mensagens entre a plataforma Arduíno Uno e 

a aplicação tradutora, iniciou-se a implementação dessa mesma aplicação, tendo como 

base também a mesma troca de mensagens, estabelecendo assim uma comunicação. 

 

6.2. Aplicação Tradutora/Descodificadora 

Foi desenvolvida uma aplicação capaz de enviar e receber mensagens predefinidas 

pelo dicionário de dados. A figura 31 mostra a aplicação numa fase de desenvolvimento 

e testes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Aplicação DeafBlind Communicatioon no NETBEans 

Fonte: Própria. 

Figura 30: Teste para combinações de interruptores 

Fonte: Própria 
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Para que não haja problemas de terceiros, foram criadas restrições na aplicação 

DeafBlind Communication, onde foi implementado um sistema de Login. Assim o 

administrador, ou o responsável da aplicação, que terá como objetivo saber o que a pessoa 

surdo-cega pretende, terá de iniciar a aplicação e efetuar o login com o seu nome de 

utilizador, já predefinido (admin), e com o nome da pessoa surdo-cega, como podemos 

visualizar na figura 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De salientar que antes de efetuar o login, nenhuma outra funcionalidade estará disponível. 

Após a pessoa fazer o login com sucesso, será apresentado o ecrã ilustrado na figura 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Início da aplicação – Login 

Fonte: Própria. 

Figura 33. Ecrã Boas Vindas 

Fonte: Própria. 
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O próximo passo é estabelecer uma ligação através da Porta Série, pois só assim 

se poderá ter acesso à troca de informação efetuada entre o Arduíno e o DeafBlind 

Communication. Assim, depois de procurada e estabelecida a ligação pela Porta Série, 

surgirá uma mensagem de sucesso (figura 34). 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também aparecerá uma caixa de diálogo com o objetivo de visualizar a troca de 

informação que está a ser efetuada entre o utilizador e a pessoa surdo-cega, ou seja, irão 

ser visualizadas todas as mensagens, em texto corrente, sejam elas enviadas pela pessoa 

surdo-cega ou pelo administrador do sistema. Contudo, na mesma linha de tempo também 

irá aparecer uma combo box, que servirá unicamente para escolha e envio de mensagens 

do administrador para a pessoa surdo-cega. Esta combo box tem incluídas todas as 

palavras/mensagens predefinidas no dicionário de dados, como mostra a figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Ligação Porta Série 

Fonte: Própria. 

Figura 35. Mensagens a serem enviadas do DeafBlind Communication 

para a pessoa surda cega 

Fonte: Própria. 
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Contudo, existe ainda outra funcionalidade inerente apenas ao utilizador do 

DeafBlind Communication, que é o CRUD para o dicionário de dados, ou seja, só o 

administrador do sistema terá a possibilidade de criar, ler, atualizar ou eliminar qualquer 

mensagem ou combinação do dicionário de dados. Com isto, deixa em aberto a 

implementação de novas mensagens, pois este dicionário de dados foi apenas construído 

para meios educacionais, obtendo apenas as mensagens que se acharam mais relevantes 

para este caso específico. 

A figura 36, apresenta a tabela de dados para o dicionário de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sistema DeafBlind Communication apresentado neste relatório deu apenas 

alguns dos seus primeiros passos, contudo demonstra que é uma boa solução para este 

tipo de problemas como é o caso da surdo-cegueira. Existem, decerto, muitas melhorias 

e alterações a fazer, sobretudo na perspetiva de transformá-lo num sistema mais móvel, 

sem precisarmos de utilizar fios/cabos inerentes à plataforma Arduíno, uma vez que a 

comunicação, nos dias de hoje, é essencial que seja realizada sem a presença de fios. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. CRUD para Dicionário de dados 

Fonte: Própria. 



 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os rápidos avanços tecnológicos existentes no mercado, as ligações sem fios 

poderiam ser uma opção muito viável e prática num sistema desta dimensão, uma vez 

que, uma ligação sem fios acrescentaria um maior grau de mobilidade durante a 

comunicação, transmitindo a informação entre utilizadores de uma forma mais rápida e 

simples. 

Poder-se-ia melhorar também a forma de comunicar por parte do utilizador 

tradutor, pois este utilizador limita-se apenas às respostas do dicionário de dados, o que 

deixa a comunicação bidirecional um pouco confusa, deixando as respostas por parte do 

utilizador de certa forma, livres, contudo é algo que num futuro próximo poderá ser 

desenvolvido. 

Ao fazermos uma retrospetiva do percurso estabelecido ao longo deste projeto, 

temos a consciência de que muita coisa ficou por dizer, já que esta temática é ainda pouco 

estudada, estando pouco enraizada no ensino atual e na sociedade. Sem querer tirar 

conclusões aos factos aqui descritos, na globalidade e com o projeto que desenvolvemos, 

considera-se que o sistema cumpre os requisitos descritos na análise de requisitos, 

ajudando a contribuir para o desenvolvimento de pessoas surdo-cegas e espera-se que este 

sistema contribua de forma positiva e melhore a vida destas mesmas pessoas.  

 

  

  

COMUNICAÇÃO 

COM FIOS SEM FIOS 

WIRELESS BLUETOOTH USB  

PORTA SÉRIE  

Figura 37: Ligações para comunicar 

Fonte: Própria 
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7. Conclusão 

A finalização deste relatório de projeto implica refletir sobre todo o percurso 

académico, desde o início até ao fim da licenciatura em Engenharia Informática. Foram 

3 anos de intenso trabalho, mas também de aprendizagem e crescimento. 

O presente projeto permitiu conhecer questões básicas sobre a surdo-cegueira e 

algumas produções científicas internacionais na área de sistemas que abordem este tema, 

assim como identificou algumas   pesquisas que estudam   e   desenvolvem ferramentas   

tecnológicas   que   explorem   formas   de   interação   e   métodos   para potencializar a 

comunicação de indivíduos surdo-cegos com outras pessoas.  

Por se tratar de uma comunicação onde os utilizadores apresentam necessidades 

multissensoriais, muitos desses trabalhos têm características multimodais abordando 

assim diferentes técnicas de interação em conjunto. 

Sendo este um projeto protótipo que visa o melhoramento da qualidade de vida de 

pessoas surdo-cegas, houve a necessidade de adquirir novos conhecimentos, uma vez que 

esta multideficiência é muito complexa. Para tal, foram realizadas algumas pesquisas 

acerca dos sentidos, para ter uma melhor perceção de quais os sentidos que poderiam 

sobressair com maior relevância, visto que neste tipo de multideficiência, existe uma 

dupla perda sensorial, assim como perceber quais os métodos existentes no mercado e de 

que forma auxiliam estas pessoas. 

Os resultados obtidos confirmaram a hipótese de que o surdo-cego, que possui canais 

muito afinados através principalmente dos sentidos do tato e do olfato, necessita de um 

conjunto de elementos ambientais proporcionando-lhe oportunidades de inclusão. O 

projeto inclusivo proporcionará conforto e acessibilidade. 

Após a realização do sistema DeafBlind Communication considera-se que foi 

possível construir um protótipo deste sistema cumprindo alguns objetivos, conseguindo 

com isto superar as dificuldades que surgiram ao longo do desenvolvimento do mesmo. 

Tem-se a consciência de que com os avanços tecnológicos existentes, este sistema poderá 

apresentar algumas limitações ou falhas comparativamente a outros que possam vir a 

surgir. Por sua vez, este também é um sistema que possibilita, sempre que necessário, 

implementar novos métodos ou funcionalidades inerentes.  

É coerente saber que, com a falta de sistemas adequados de comunicação os estágios 

de desenvolvimento da linguagem podem levar mais tempo para ocorrer, por isso são 

necessárias ações, estratégias e a criação de sistemas como este, que sistematizem a 
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comunicação mais adequada de forma a garantir uma melhor adaptação por parte das 

pessoas com multideficiência como é o caso da pessoa surdo-cega. A aplicação de 

recursos e estratégias de comunicação acessíveis e contextualizadas às habilidades do 

surdo-cego, tornar-se-ão indispensáveis para o seu desenvolvimento. 
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Figura 38: Tabela ASCII 

Fonte: https://www.ufrgs.br/wiki-r/index.php?title=Raw, acedido em 22/10/2019 
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Leitura Porta Série 

 

public void LeituraPortaSerie(String com) { 

        portList = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers(); 

        while (portList.hasMoreElements()) { 

            portId = (CommPortIdentifier) portList.nextElement(); 

            if (portId.getPortType() == CommPortIdentifier.PORT_SERIAL) 

{ 

                if (portId.getName().equals(com)) { 

                    try { 

                        serialPort = (SerialPort) portId.open(com, 

1000); 

                    } catch (PortInUseException e) {  

                    } 

                    try { 

                        inputStream = serialPort.getInputStream(); 

                        output = serialPort.getOutputStream(); 

                    } catch (IOException e) { 

                        System.out.println(e); 

                    } 

                    try { 

                        serialPort.addEventListener(this); 

                    } catch (TooManyListenersException e) { 

                        System.out.println(e); 

                    } 

                    serialPort.notifyOnDataAvailable(true); 

                    try { 

                        serialPort.setSerialPortParams(DATA_RATE, 

                                SerialPort.DATABITS_8, 

                                SerialPort.STOPBITS_1, 

                                SerialPort.PARITY_NONE); 

                    } catch (UnsupportedCommOperationException e) { 

                        System.out.println(e); 

                    } 

                    readThread = new Thread(this); 

                    readThread.start(); 
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                } 

            } 

        } 

    } 

  



 

69 

 

Carregar ficheiro TXT (Dicionário de Dados) 

 

public void carregarTXT(){ 

        File ruta = new File(ruta_txt); 

        try{ 

             

            FileReader ficheiro = new FileReader(ruta); 

            BufferedReader buffer = new BufferedReader(ficheiro); 

            String separador = null; 

            while((separador = buffer.readLine())!=null){ 

                StringTokenizer st = new StringTokenizer(separador, 

","); 

                //Elimina os espaços(trim)               

                palavras_frases = new Palavras_Frases(); 

                

palavras_frases.setCodigo(Integer.parseInt(st.nextToken().trim())); 

                palavras_frases.setCombinacao(st.nextToken().trim()); 

                palavras_frases.setSignificado(st.nextToken().trim()); 

                processar_dados.acrescentarRegisto(palavras_frases); 

            } 

             

            buffer.close(); 

             

        }catch(Exception ex){ 

            mensagem("Erro a carregar ficheiro: "+ex.getMessage()); 

            System.out.println(ex.getMessage()); 

        } 

    } 
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Gravar TXT 

 

public void gravarTXT(){ 

        FileWriter fw; 

        PrintWriter pw; 

        try{ 

            fw = new FileWriter(ruta_txt); 

            pw = new PrintWriter(fw); 

             

            for(int i = 0; i < processar_dados.nrRegistro(); i++){ 

                palavras_frases = processar_dados.obterRegisto(i); 

                pw.println(String.valueOf(palavras_frases.getCodigo()+", 

"+palavras_frases.getCombinacao()+", "+palavras_frases.getSignificado())); 

            } 

             pw.close(); 

             

        }catch(Exception ex){ 

            mensagem("Erro a gravar no ficheiro: "+ex.getMessage()); 

            System.out.println(ex.getMessage()); 

        } 

    } 

 

 

 

 

 

 

 

 




