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Resumo: Este trabalho propõe uma solução para 

controle automático de uma cadeira de rodas para 

ambientes pequenos e totalmente controlados pelo 

usuário nos demais ambientes. Em suma, deverá, 

através de dispositivos de localização, uma interface e 

uma plataforma de comandos, se locomover de um 

ambiente a outro sem a mínima intervenção do ser- 

humano. Tal metodologia poderá também ser aplicada 

em outros objetos para deixá-los também autônomos 

como, por exemplo, um veículo ou um carregador de 

peças em uma indústria. 

1. Introdução 
Historicamente, as pessoas que sofrem algum tipo de 

deficiência possuem certas dificuldades para se 

locomover em meio à sociedade. Com ajuda da 

tecnologia os deficientes físicos estão cada vez mais 

possibilitados de ter um estilo de vida o mais próximo 

do então considerado normal.  

A cadeira de rodas, apesar de ter sofrido diversas 

adaptações ao longo dos anos, ainda é objeto de estudo 

para aprimoramento. Com o advento da robotização, 

cada vez mais os objetos se tornam autônomos. Isto, 

sem dúvida, gera um conforto e uma maior 

aplicabilidade na relação homem- máquina e, por este 

motivo, este trabalho apresenta o estudo do 

desenvolvimento de uma cadeira de rodas autônoma 

para ambientes fechados para facilitar, em algum 

sentido, a relação homem-máquina. 

O ambiente estudado será um local que o deficiente 

se desloque com mais frequência, como em sua casa. 

Um escopo dessa descrição pode ser exibido na figura 1, 

em que o cadeirante, em sua casa, está desejando se 

deslocar do quarto para a sala de estar. A linha 

pontilhada mostra a trajetória que a cadeira deverá 

realizar dentro do ambiente. 

 

 
Figura 1 – Escopo da trajetória. 

 

2. Metodologia 
Existem 3 partes fundamentais na automatização de 

um objeto móvel [1]: sistema de localização e 

deslocamento, interface com o usuário e plataforma de 

comandos. O dispositivo de localização pode ser um 

sensor que se comunique com a cadeira de rodas, como 

por exemplo, os Beacons. Esses dispositivos emissores 

de sinais de radiofrequência estão sendo muito 

utilizados em sistemas de posicionamento em locais 

fechados. A plataforma de comando recebe estes sinais 

e fornece comandos aos motores da cadeira de rodas. A 

plataforma deve ser constituída basicamente por um 

sistema de microcontroladores para receber e enviar 

comandos. Por fim, a interface com o usuário pode 

ocorrer através do comando manual por botões na 

cadeira de rodas ou até mesmo por um aplicativo para 

seleção do ambiente desejado. 

Existem diversas soluções para o desenvolvimento 

do sistema de localização e deslocamento. Uma delas é 

utilizando sinais de RFID em conjunto com sensores 

ultrassônicos espalhados pelo ambiente [3]. Nessa 

arquitetura, o agente robótico móvel emite um sinal de 

RFID que será identificado pelos sensores. Ao receber 

esse sinal, cada um dos sensores envia de volta um sinal 

ultrassônico para o robô. O tempo entre a emissão e 

recepção dos sinais pelo robô em conjunto com a 

velocidade de propagação deve ser utilizado para 

calcular a distância entre a cadeira e os sensores. Por se 

tratar de conceitos simples envolvendo cálculo de 

distâncias, foi decidido utilizar esse princípio para este 

trabalho, utilizando em conjunto o conceito de grau de 

proximidade entre elementos vetoriais do Algoritmo 

Fuzzy c- Means [2].  

A fim de facilitar o desenvolvimento, definiu-se que 

o ambiente será bidimensional e previamente 

conhecido, contendo apenas coordenadas x e y. Os n 

sensores serão distribuídos em posições estratégicas 

previamente conhecidas. Dessa forma, a tarefa de 

calcular a distância entre a cadeira e o sensor é obtida 

facilmente. Para isso, deve-se conhecer também a 

posição da cadeira e, utilizando a equação (1) da 

distância euclidiana bidimensional entre 2 pontos, é 

possível encontrar a menor distância entre a cadeira e 

cada um dos n sensores.  

 

                         (1) 

 

Na equação 1, (cx, cy) e (sx, sy) são as coordenadas 

cartesianas da posição da cadeira e do sensor, 

respectivamente. O sensor que estiver mais próximo da 

cadeira será ativado, desativando todos os outros 

obrigatoriamente. Este sensor ativado será responsável 

por enviar um sinal para a plataforma de comandos 

instalado na cadeira, onde cada sensor será responsável 

por um tipo de movimento. Desta forma, a plataforma 

deve reconhecer de qual sensor veio o sinal, e através 

disso realizar o devido acionamento dos motores 

elétricos da cadeira de rodas. De acordo com o 

movimento da cadeira, a posição será alterada, sendo 

necessária a realização do cálculo das distâncias 
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novamente, fazendo o sistema operar em malha fechada, 

onde a posição final é o objetivo a ser alcançado. 

O fluxograma do processo pode ser observado na 

figura 2. 

 

 
Figura 2 - Fluxograma do Processo. 

 

3. Resultados 
O foco deste projeto está sendo desenvolver um 

algoritmo que seja capaz de demonstrar o 

funcionamento do deslocamento autônomo da cadeira 

de rodas. Para isso, o programa desenvolvido foi feito 

no MATLAB, onde também é possível visualizar 

graficamente o deslocamento. A figura 3 exibe uma das 

simulações realizadas.  

 

 
Figura 3 - Simulação no MATLAB. 

 

Nesta simulação, realizada em um ambiente 

relativamente simples, os sensores estão identificados 

pelos losangos vermelhos (desativados) e verde 

(ativado) presente nas paredes. A posição inicial e final 

foram representadas pelos quadrados azul à esquerda e à 

direita respectivamente, e o deslocamento realizado pela 

trajetória em vermelho. Por essa simulação é possível 

notar que o sensor mais perto da cadeira é o verde, 

sendo este o responsável pelo comando da cadeira. Os 

sensores foram distribuídos em posições aleatórias, bem 

como o posicionamento inicial da cadeira. Para esta 

situação, o resultado esperado foi satisfatório, pois o 

usuário conseguirá realizar o trajeto desejado de 

maneira autônoma. 

 

4. Conclusões 
O desenvolvimento do algoritmo foi realizado com 

êxito, sendo comprovado que é possível realizar a 

automatização de uma cadeira de rodas utilizando o 

simples conceito de distância entre vetores. Porém 

existem melhorias a serem feitas, como por exemplo, 

incluir ambientes maiores com diversos cômodos, onde 

o usuário terá a liberdade de escolher a posição final. 

Por fim, pode-se ainda estudar qual seria a localização 

dos sensores, de modo a otimizar o funcionamento, 

utilizando o menor número deles. Devido ao pouco 

tempo disponível e à complexidade em desenvolver e 

integrar as 3 partes do projeto, será apenas garantido o 

perfeito funcionamento do algoritmo de automatização 

da cadeira, restando apenas a realização da 

conectividade com a plataforma de comandos e a 

interface com o usuário, o que deve ser o objetivo de 

trabalhos futuros. 
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