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1. RESUMO 

O trabalho apresenta a arquitetura de um projeto de Automação de Controle, aborda 

os conceitos e técnicas de automação residencial com foco nas necessidades de um 

deficiente físico cadeirante. Serão exploradas várias possibilidades de automação 

com o intuito de auxiliar nas limitações de um cadeirante, tais como o uso da cadeira 

de rodas numa residência com escadas ou limitações de acesso, de maneira que o 

usuário possa controlar a cadeira pelo dispositivo “mobile” para se locomover de 

forma mais acessível e segura com conforto e qualidade de vida, além da 

possibilidade de obter uma maior autonomia para desenvolver as tarefas do dia-a-

dia como acender a iluminação, abrir janelas e portas, controlar dispositivos e 

equipamentos eletrônicos e situações de acessibilidade. Com base no levantamento 

das necessidades, uma proposta de solução, ainda em desenvolvimento, foi 

apresentada. O resultado deverá ser um sistema completo com a possibilidade de 

locomoção programada, além de domótica residencial integrada ao sistema 

controlado pelo celular. Será proposto também um sistema de ligado as portas e 

janelas e também o monitoramento por câmeras para aumentar a segurança na 

residência. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Muitos cadeirantes apresentam dificuldades em realizar tarefas básicas e 

funcionais, e a mobilidade no ambiente é essencial para este objetivo, pois a 

restrição pode gerar dependência, diminuir a autonomia e o convívio social, inclusive 

afetar a autoestima e o bem-estar [1]. Segundo a ABNT [2], os locais de acesso ou 

meios de transportes devem apresentar determinadas condições para que o 

deficiente físico possa realizar acesso com tranquilidade e conforto, não 

dependendo de outra pessoa para realizar tal tarefa, porém, sabemos que nem 

sempre as condições são atendidas [3]. 

A automação da cadeira integra, de forma inteligente, tarefas habituais do 

deficiente físico, com possibilidade de elementos que permitam transpor obstáculos, 

além disso, alguns movimentos podem ser pré-programados e outros controlados 

direto pelo dispositivo móvel permitindo executar a atividade desejada. Automações 

residenciais já foram desenvolvidas com o intuito de auxiliar deficientes e idosos, em 

busca de mais segurança e acessibilidade por conta da dificuldade motora e da 



realização de esforço físico [4,5].  A necessidade de automação residencial tem 

aumentado nos últimos anos devido à crescente demanda por conectividade entre 

dispositivos móveis, como tablets e smartphones, e outros eletrônicos, como 

aparelhos de som e TV. A plataforma de hardware Arduino, baseada em 

microcontroladores da Atmel®, família Atmega®, por sua vez, é uma das mais 

populares formas de acionar dispositivos elétricos de forma inteligente, pois suas 

ferramentas de desenvolvimento são gratuitas e possuem ampla documentação 

produzida por uma crescente comunidade de usuários [4]. 

 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo prover ao deficiente físico (cadeirante) 

acessibilidade em sua residência, por meio da utilização da plataforma Arduino e do 

uso do Android® para controlar os equipamentos e acessos que excedem as 

limitações físicas do cadeirante no dia-a-dia. 

 

4. METODOLOGIA 

A partir de um levantamento bibliográfico com base nas necessidades de um 

cadeirante, assim como das suas dificuldades diárias, realizou-se um estudo para 

uma possível solução que possa prover acessibilidade a utilização de equipamentos 

e mobilidade nas atividades do dia-a-dia. Com base nos conhecimentos sobre 

automação, verificou-se qual ferramenta apresentaria uma viabilidade técnica com 

aplicação de um hardware simples e financeiramente viável para a construção de 

um sistema automatizado. Em vista da facilidade de implantação e controle sobre as 

variáveis do sistema, foram escolhidos o hardware Arduino e a plataforma Android® 

para desenvolvimento da automação. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Através desta pesquisa, buscou-se estudar e planejar as melhores formas de 

interação dos ambientes e equipamentos de uma residência e dos componentes que 

se deseja automatizar. Ao final desta pesquisa espera-se desenvolver uma central 

de controle que permita controlar lâmpadas, luminárias, portas, portões, ar 

condicionado, dispositivos eletroeletrônicos e demais equipamentos.  



Um diferencial do projeto será permitir que essa central de controle seja 

acessada e controlada remotamente por meio de dispositivos móveis conectados à 

uma rede Wi-Fi ou por bluetooth [4]. 

Com base nestes conceitos e premissas, realizou-se um levantamento dos 

tipos de microcontroladores disponíveis no mercado da linha de hardwares Arduino 

[4], parte principal da automação, onde foi possível identificar as principais 

diferenças e características dos microcontroladores, o que permite fazer a escolha 

adequada do hardware com base nas necessidades do projeto. Na sequência, 

retomou-se o conhecimento sobre linguagem para o desenvolvimento da 

programação responsável pela interpretação dos comandos, integração e geração 

das ações como, por exemplo, o acionamento de um circuito de iluminação em 

pequenos intervalos, conectada a uma placa de acionamento que recebe o sinal do 

Arduino. 

Na sequência, foi realizado um estudo e desenvolvimento da linguagem PHP, 

para hospedar em um servidor web local, que utiliza um computador como servidor 

local. Assim será possível acessar e comandar o Arduino, por meio de uma rede Wi-

fi. Além disso, será desenvolvido ambiente virtual que represente os ambientes da 

casa com pontos pré-estabelecidos para o trajeto da cadeira de rodas, inclusive com 

intuito de transpor obstáculos. A cadeira de rodas também possuirá seu sistema, 

tanto para locomoção quanto para adaptação às situações de obstrução do trajeto, 

tais como objetos no caminho, escadaria e depressões e elevações. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A vantagem de usar tecnologia embarcada e que o Arduino tem total 

funcionalidade com Android, porem ele tem que funcionar como plug play migrar de 

wi-fi sempre que perde a conexão para manter funcionamento, e pela cadeira usar 

bateria o Arduino tem que entra em modo stand-by no momento que a cadeira não 

estiver mais em movimento. 

O APP vai ter uma interface gráfica como circulo tracejado com 9 direções, 

onde poderá se movimentar em sentido longitudinal, lateral e em diagonal. Há pre 

definido o controle de bateria e conectividade, botão de ajuda, botão de controle 

aceleração, efeitos sonoros para indicações, a ligação será o Arduino interligado 

com o sheet Ethernet e o sheet Bluetooth para fazer comunicação com os motores. 
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