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Resumo — Em vista da grande quantidade de aplicações 

utilizando aparelhos smartphone e suas aplicações, cada vez 
mais complexas são a qualidade dos hardwares. O sistema 
desenvolvido apresenta um método de controle de cadeira de 
rodas elétricas utilizando o smartphone para movimentação e 
direção, o controle é feito através dos sensores acelerômetro 
que permite que pessoas deficientes com pelo menos um 
membro de movimentação possa realizar o controle da cadeira 
de rodas. Com implementação simples, torna o trabalho 
apresentado uma opção para controle de cadeiras de rodas 
elétrica.  

Palavra chave —Aplicativo, bluetooth, cadeira de roda, 
microcontrolador,  . 

I. INTRODUÇÃO  
A tetraplegia trata-se de um dos tipos mais graves de lesão 

medular. Nesse caso, ocorre a perda da função motora e/ou 
sensitiva nos segmentos cervicais da medula espinhal [1], o 
que implica no comprometimento das funções motoras nos 
quatro membros. Dessa forma, pacientes portadores de 
tetraplegia necessitam de dispositivos auxiliares no processo de 
locomoção. 

 De acordo com a Organização das Nações Unidas [2], 10% 
da população em todo o mundo sofre de algum tipo de 
deficiência, sendo que 80% dessas pessoas vive em países em 
desenvolvimento e entre as pessoas mais pobres do mundo, 
20% têm algum tipo de deficiência. Segundo os dados obtidos 
do Censo de 2010 [3], cerca de 7% da população brasileira 
possui algum tipo de deficiência motora e cerca de 2,33% da 
população possui algum tipo de deficiência motora severa o 
que corresponde a aproximadamente 4,5 milhões de brasileiros 
com extrema dificuldade de locomoção.  

Várias interfaces têm sido criadas com o propósito de 
auxiliar usuários de cadeira de rodas a controlar sua cadeira. 
Quando não possuem a habilidade para manipular joysticks 
convencionais, encontram-se soluções que se utilizam de 
outros artifícios mecânicos que possibilitam o controle por 
meio de alguma outra parte do corpo do usuário [4].  

Em [5] é descrito um protótipo baseado no processo de 
controle de uma cadeira de rodas, por meio do método de 

estudo da função retiniana por registo dos movimentos 
oculares voluntários ou reflexos (eletroculografia). Cinco 
eletrodos são dispostos redor dos olhos, e o potencial elétrico 
existente entre a retina e a córnea é estimado com a aferição da 
tensão induzida nesse sistema de eletrodos. Os problemas dessa 
solução são com relação a disposição dos eletrodos, que pode 
incomodar o usuário, e a utilização de uma tela posicionada a 
frente do usuário, o que dificulta a visão do usuário. 

Em [6] é proposto um protótipo para receber comandos de 
voz, detectar obstáculos e seguir uma rota pré-estabelecida. O 
sistema de sensoriamento é composto por sensores localizados 
nas rodas. Roque e Ximenes propõem em seu trabalho o 
controle de uma cadeira de através de atividade cerebral 
(eletroencefalografia), o sinal é captado pelo método não 
evasivo. É utilizado um capacete Emotiv Epoc para obtenção 
do sinal [7]. Um dos grandes problemas desse tipo de solução é 
com relação a utilização em ambientes ruidosos.  

Existem vários sistemas comerciais para realizar a 
mobilidade de cadeirantes, mas em geral eles são relativamente 
caros. O objetivo deste trabalho consiste na construção e de um 
sistema baseado em código aberto e, com operação compatível 
com sistemas comerciais hoje disponíveis. O dispositivo 
proposto é composto por um aplicativo, o qual usa o próprio 
sensor acelerômetro do telefone para se orientar. Embarcada na 
cadeira um conjunto de motores, ponte H, e circuitos com 
módulos bluetooth são utilizados. 

II. MATERIAIS E MÉTODOS  
O projeto propõe a construção de um protótipo para o 

auxílio de pessoas com perda parcial dos movimentos. Foi 
utilizado um microcontrolador ATMEGA 328 [8], um módulo 
bluetooth HC-05 [9], um celular com plataforma Android, dois 
motores com redutor e uma ponte H. A Figura 1 representa o 
diagrama em bloco do projeto. 
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Figura 1. Diagrama do sistema desenvolvido. 

 

A. Aplicativo 
 

O aplicativo foi desenvolvido com a plataforma 
AppInventor, o qual permite desenvolver aplicativos Android. 
Essa plataforma foi criada pelo google e atualmente é mantida 
pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT).  Uma das 
vantagens de utilizar essa plataforma é a simplicidade de 
desenvolvimento, sendo a interface do programa de código 
aberto e não exige um conhecimento avançado na área de 
programação. 

 
A plataforma possui duas abas, uma com a interface 

gráfica e a outra com a linguagem de programação. A 
linguagem de programação utilizada é em blocos. A Figura 2 
mostra o fluxograma da lógica de programação. 
 

 
Figura 2. Fluxograma da programação do aplicativo. 

B. Sensores e movimento 
 

O acelerômetro tem a finalidade de medir a aceleração 
linear na direção de um eixo referencial. Sendo que a 
aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo, 
representada em m/s². A equação 1 representa a equação da 
matriz de rotação que calcula o deslocamento de inclinação de 
cada eixo. A Figura 3 mostra os eixos referentes a X Y Z do 
celular. 

 
 

 
 Figura 3. Representação dos eixos X, Y e Z do sensor. 

 
Os valores de referências de cada eixo são coletados pelo 

aplicativo e enviados pelo protocolo bluetooth. O sistema 
acoplado na cadeira de rodas recebe as informações e executa 
os movimentos. A Figura 4 representa os movimentos do 
protótipo de acordo com a inclinação dos eixos. Quando o 
eixo Y possui um deslocamento positivo, a cadeira anda para 
frente, quando ocorre um deslocamento negativo cadeira anda 
para trás, o deslocamento do eixo X é referente aos 
movimentos de rotação direita e esquerda. 

 

 
Figura 4. Movimentos do protótipo adaptado [7]. 
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A cadeira possui dois motores DC, os quais são ativados 
de maneira independente para cada movimento. O motor A 
está ao lado direito da cadeira, e motor B, ao lado esquerdo. 
Para o movimento da frente, são ativados os dois motores em 
um único sentido. No movimento para trás são ativados os 
dois motores no sentido contrário. O movimento da esquerda é 
ativado o motor A, e para o movimento da direita é acionado o 
motor B.  

 
C. Ponte H  

 
Para este projeto foi utilizada a ponte-H do Circuito 

Integrado L293D, que possui quatro drives bidirecionais que 
podem ser configurados para trabalhar como duas pontes-H 
diferentes, o qual possibilitou ligar dois motores diferentes 
com controle do sentido de giro. Pode controlar um motor até 
de 36V de acordo com a especificação do fabricante, corrente 
constante de 600mA e corrente de pico de até 1,2A. A Figura 
5 mostra o esquemático da ponte H com CI-L293D [10]. 
 

 
Figura 5. Diagrama de ligação dos motores. 

 
Os dois motores (motor A e B) são ligadas nas portas 

digitais do microcontrolador. Para controlar o sentido da 
rotação dos motores é necessário inverter os polos da 
alimentação do motor, a ponte H tem a função de inverter a 
alimentação dos motores através de quatro contatos que se 
fecham, invertendo o caminho que a corrente elétrica percorre. 
Portanto, para controlar o sentido do motor foram necessárias 
outras duas portas para cada motor, nomeadas como A1 e A2 
para o motor A, e B1 e B2 para o motor B. A Figura 6 mostra 
a ligação da ponte H e seu funcionamento. 

 
Figura 6. Diagrama de funcionamento da ponte H. 

 

 Sendo assim, é necessário ativar A1 e B1 quando o 
comando é para que o protótipo se desloque para frente, e A2 
e B2 para o comando que o protótipo desloque para trás. Para 
o caso de uma curva, o protótipo foi projetado que a cadeira 
pudesse apenas girar ligando apenas um dos motores. 

 

D. Sistema de controle 
 

Foram utilizados os pinos digitais 0 e 1 do 
microcontrolador para a comunicação serial do bluetooth. Os 
pinos digitais 4, 5, 6 e 7 para a comunicação com a ponte H, 
sendo que os pinos 5 e 6 são responsáveis pelo PWM (Pulse-
Width Modulation). Esses PWM são incrementados em passos 
de 10 e possui um limite de 180 para os motores do 
movimento para frente, e um limite de 160 para os motores de 
rotação direita e esquerda. Esses valores foram definidos por 
meio de testes, e são para a segurança do controle de 
velocidade.  

O bluetooth recebe um caractere correspondente ao 
movimento, onde F é para frente, T para trás, E esquerda, D 
direita e S para parar os motores. Cada caractere incrementa 
ou decrementa o PWM de cada motor, fazendo com que o 
protótipo ande em suas respectivas direções.  

A Figura 7 representa o fluxograma que descreve a lógica 
de programação do microcontrolador.  

 

 
Figura 7. Diagrama lógica de programação do microcontrolador. 

III.  RESULTADOS  
 
       A Figura 8 apresenta a tela do aplicativo, ela possui um 
botão para sincronizar o bluetooth, e um botão de emergência 
responsável para parar os motores. Com o aplicativo aberto ao 
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inclinar movimentos para frente, para trás, ele envia um 
caractere por bluetooth o qual incrementa ou decrementa a 
velocidade dos motores. Ao inclinar para os lados direita e 
esquerda, tem o mesmo conceito de incrementar ou 
decrementar o PWM dos motores, porém ele faz isso em 
apenas um dos motores. Os sensores podem ser calibrados de 
acordo com cada pessoa, fazendo com que o grau de liberdade 
seja maior ou menor, adaptando o projeto para cada paciente. 
 

 
Figura 8 – Tela do aplicativo. 

 
A Figura 9 apresenta o protótipo desenvolvido, onde foi 

conectado um led (diodo emissor de luz) de cada cor para 
visualizar cada caractere que o projeto recebe, para facilitar a 
descrição desses resultados, uma vez que não é visível na foto 
as rodas em movimento. Os leds em azul e verde (Figura 9 
(a)), representam os movimentos para frente e para trás 
respectivamente. Os leds amarelo e vermelho (Figura 9(b)), 
representam os movimentos de rotação em direita e esquerda. 
O link do yotube https://youtu.be/6KWiN9LD7rs, apresenta o 
protótipo em funcionamento.   

 

Figura 9 – Protótipo de cadeira de rodas 

IV. CONCLUSÃO 
 

Hoje os dispositivos de telefonia móvel celular, está 
amplamente acessível a todos, neste âmbito e considerando a 
qualidade dos integrados sensores neles existentes, permitem 
aplicações cada vez mais complexas. Os aplicativos existentes 
buscam da melhor forma, melhorar a vida das pessoas. O 
sistema proposto neste trabalho pode ser aplicado bastando a 
fixação do celular no membro de movimentação da pessoa 
deficiente, sendo apenas a cabeça por exemplo, o aparelho 
poderia ser fixado em um boné, e assim conforme a 
necessidade. 

O sistema foi construído e testado em um protótipo de 
cadeiras de rodas, como os resultados foram de fácil instalação, 
movimento e controle, pode-se afirmar que o sistema contribui 
sendo uma opção a mais de controle de cadeira de rodas 
elétrica. 
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