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Observando o cenário quantitativo nacional de 

portadores de deficiência visual (PCD), é possível 

observar que em 2010, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), 0,3% da população são 

cegos e 3,3% deficientes visuais, ou seja, cerca de 7 

milhões de Brasileiros, segundo os valores da época. 

Além disso, no ano de 2020 a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) publicou um relatório onde estima que no 

mundo haja 36 milhões de cegos e 246 milhões de 

deficientes visuais. E foi pensando neste publico que 

surgiu o projeto da caneca para deficientes visuais.

INTRODUÇÃO

O projeto tem como objetivo atender grande parcela da 

população que possuí necessidades específicas e que, na 

maioria das vezes, não são levadas em consideração ao 

momento de criação de produtos. Ela os auxiliará 

informando através de vibrações o nível em que se 

encontra o liquido, evitando que o mesmo transborde.

OBJETIVO
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REFERÊNCIAS

Foram utilizados os componentes eletrônicos resistores, 

capacitores, oscilador de cristal quartzo e um botão para 

o reset. O microcontrolador responsável pelo 

funcionamento do projeto é o ATMEGA328P da empresa 

Microchip, ele foi selecionado devido o seu baixo custo e 

seu consumo de 0,2 mA/h podendo chegar em 0,75uA/h 

no modo de stand-by. O circuito também possuí dois 

botões um ao ser precionado aciona o motor vibracall 

em diferentes intesnsiadades que variam de acordo com 

o nível de liquidos contidos na caneca, já o segundo 

botão ao ser acionado indica atráves do vibracall o nível 

de bateria.                                      

MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto foi pensado e desenvolvido com o intuito de 

proporcionar uma melhoria na qualidade de vida das 

pessoas com deficiência visual, trazendo ao usuário mais 

autonomia no seu dia a dia.

CONCLUSÃO


