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1. RESUMO 

 

Para que uma pessoa com deficiência (PcD) ou mobilidade reduzida possa 

usufruir de forma segura e autônoma de qualquer tipo de ambiente e serviços é 

necessário que haja o desenvolvimento da acessibilidade nos locais em que estão 

inseridos, porém nem sempre essas adequações são realizadas, como pode-se 

observar nas vias e calçadas das cidades. Outro local que apresenta diversos 

problemas são os pontos de ônibus, onde muitas vezes com a dificuldade de sinalizar 

ou até mesmo pelo fato do ponto estar cheio e as PcDs não serem visualizadas, os 

motoristas acabam não parando no local correto para embarque ou passam direto. 

Procurando auxiliar o acesso a transportes públicos, este projeto tem como objetivo 

desenvolver um protótipo de um sistema para auxílio as PcDs. O projeto consiste em 

um sistema que permite a solicitação de uma linha específica a partir de um totem 

instalado na parada de ônibus que avisa o motorista por meio de painel instalado no 

ônibus que o mesmo deverá parar e o tipo de auxílio que a pessoa precisa. O totem 

apresenta botões de seleção de limitação e de linha, legendados em texto e em braille, 

junto a um display LCD gráfico que apresenta as linhas já requisitadas. Quando uma 

nova linha é selecionada, o display e um alto-falante emitem um aviso visual e sonoro 

de confirmação. O painel do motorista possui LEDs que servem de aviso visual para 

quando solicitado um pedido de parada no ponto e também indicam o tipo de limitação 

da pessoa pela legenda que acompanham. A comunicação entre as partes é feita por 

módulos de comunicação, modelo NRF24l01. Os testes realizados após a montagem, 

apresentaram resultados que indicam que o projeto funciona como desejado e o 

objetivo proposto foi alcançado. Para a implementação real do sistema algumas 

alterações devem realizadas, como a substituição do módulo de comunicação por um 

de maior alcance. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Em 1980 a OMS (Organização Mundial de Saúde), desenvolveu um sistema 

para classificação de deficiências, visando uma padronização para eventuais 

pesquisas e práticas clínicas. Segundo a Classificação Internacional de Deficiências, 

Incapacidades e Desvantagens (CIDID), deficiência é: “qualquer perda ou 

anormalidade relacionada à estrutura ou à função psicológica, fisiológica ou 



 

 

anatômica”. As pessoas que apresentavam algum tipo de deficiência eram 

referenciadas pelo termo “portadores de deficiência”, porém na Convenção sobre os 

Direitos da Pessoa com Deficiência das Nações Unidas, em 2006, foi decidido que o 

termo utilizado passaria a ser o de "Pessoa Com Deficiência (PcD)". O objetivo dessa 

adoção foi de alterar a ideia que havia das pessoas com deficiência, dar mais 

importância para a questão substantiva “pessoas” do que o aspecto adjetivo “com 

deficiência”, ou seja, a deficiência se torna apenas uma entre tantas outras 

características que a pessoa apresenta (FARIAS, 2005). 

Desde então, a definição de deficiência se alterou, não é apenas classificada 

como uma condição do indivíduo portador, depende também da disponibilidade de 

recursos, estruturas e serviços voltados à área de acessibilidade na comunidade onde 

os mesmos estão inseridos. É importante adaptar esses parâmetros para que se 

possa garantir uma convivência e participação social para todos que fazem parte da 

população (MACHADO, 2015).  

Por definição a acessibilidade consiste na possibilidade e condição de acesso 

a um lugar ou a um conjunto de lugares. Portanto, é importante falar sobre a questão 

de acessibilidade para que se possa desenvolver uma sociedade inclusa e 

diversificada onde seus cidadãos possam usufruir de forma segura e autônoma de 

qualquer tipo estruturas e serviços, como por exemplo, calçadas, edifícios públicos e 

transporte público (COSTA, 2005).  

Na mobilidade, deve-se ressaltar a necessidade que todos na sociedade têm 

de se deslocar para chegar em sua casa, seu trabalho, serviços de educação e saúde 

(ARAÚJO, 2011; CARDOSO, 2007). A existência do transporte público agrega uma 

qualidade de vida maior para as pessoas, portanto é necessário garantir que seja 

capaz de servir todos, inclusive, as PcDs. Para isso, as cidades precisam garantir que 

hajam recursos que incorporem planejamento e aplicação de medidas que tornem o 

transporte público acessível (SANTARPIO, 2015). 

Tudo o que se refere a equipamentos, serviços e recursos que procuram 

melhorar as capacidades funcionais de pessoas com deficiência em suas atividades 

diárias e permitir a realização de atividades antes consideradas impossíveis para elas 

fazem parte do campo das tecnologias assistivas (BERSCH, 2008). Como exemplo, 

no âmbito do transporte, temos equipamentos que permitem que PcDs consigam 

acessar transportes públicos com maior facilidade, como rampas e elevadores 

eletrônicos. 



 

 

 

3. OBJETIVO 

 

Os transportes públicos atuais possuem carências na área de acessibilidade 

para PcDs. Existe uma falta de praticidade na hora do embarque, falta de instrução 

aos motoristas para lidarem com essas situações e a inexistência de um sistema que 

lhes permita uma viagem mais confortável.  

O objetivo proposto neste trabalho é desenvolver um protótipo de um sistema 

para auxílio as PcDs em transporte público, que consiste em um sistema que permite 

a solicitação de uma linha específica de ônibus a partir de um totem1. O sistema 

providenciará uma maior facilidade e conforto já que a pessoa terá apenas que apertar 

um botão, sinalizando ao motorista que ele deverá parar na frente do ponto e auxiliar 

no embarque, garantindo assim que o usuário seja atendido. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O projeto será um protótipo em escala de maquete representando uma situação 

de uso real do sistema. A maquete terá um totem posicionado em um ponto de ônibus, 

que terá como função mostrar de forma fácil e intuitiva todas as linhas de ônibus que 

passam naquele ponto, com legendas escritas em português e em braille.  

O usuário selecionará a linha desejada e indicará o tipo de limitação que possui 

pelos botões de seleção acionando um aviso sonoro e visual de confirmação do 

pedido provenientes de um alto-falante e um display LCD, respectivamente, instalados 

no totem. Na figura 1 é possível ver o diagrama de funcionamento do totem.  

                                                             
1 Dispositivo ou painel vertical, alto e em forma de coluna, destinado a sinalização, publicidade ou 

interação com utilizadores (PRIBERAM, 2018). 



 

 

 

Figura 1 - Diagrama de blocos do totem. 

 

Com uma linha solicitada, o totem começa a transmitir um sinal de 

radiofrequência, continuamente, até que o ônibus entre no raio de alcance do totem e 

o receba. O pedido é identificado e aciona um sinal sonoro e luminoso no painel do 

motorista, para o alertar que uma pessoa com mobilidade reduzida está esperando no 

ponto e o tipo de assistência que ela necessita. O sinal luminoso ficará ativo no painel 

do motorista até que ele confirme que houve o embarque da pessoa requisitante na 

parada pelo botão de confirmação em seu painel. O diagrama de funcionamento do 

sistema que será implementado no ônibus pode ser visualizado na figura 2. 

 

 

Figura 2 - Diagrama de blocos do sistema do ônibus. 

 



 

 

O sistema é composto por duas partes de transmissão e recepção, ambas as 

partes se utilizam de um microcontrolador, o ATMEGA328, para o tratamento das 

funcionalidades. O microcontrolador fará o tratamento dos botões, da programação 

do módulo de comunicação para receber ou enviar sinais, a apresentação das 

informações no display e a ativação dos sinais sonoros e luminosos quando chegar 

uma mensagem por radiofrequência. 

 A transmissão de informação entre as duas partes é feita por um módulo de 

comunicação de radiofrequência, modelo NRF24L01, que é capaz de alternar entre 

transmissão e recepção de um sinal pela programação de seus pinos de 

comunicação, tem uma distância máxima teórica de 1000 metros em linha reta com 

linha de visão direta, sem obstáculos (ROBOTSHOP, 2016). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para reproduzir o funcionamento do projeto foi elaborado um protótipo em 

escala de maquete. O totem reproduzido foi confeccionado do material de acrílico 

conforme a figura 3, o display LCD junto com os botões de seleção de tipo de limitação 

e linha foram fixados na parte frontal do totem, acompanhados por suas respectivas 

legendas em texto impresso e braille.  

 

Figura 3 - Protótipo do totem que ficará instalado na parada de ônibus. 



 

 

Para o controle e processamento das requisições do totem foi utilizado um 

microcontrolador ATmega2560, na plataforma de prototipagem Arduino MEGA. Suas 

portas 4, 5, 6 e 7 foram conectadas ao display LCD, as portas 8, 9, 50, 51 e 52 foram 

conectadas ao módulo transceptor e as portas 12, 13, 14, 15, 16, 17 foram conectadas 

aos botões de escolha da linha e limitação do usuário. 

O display LCD escolhido é do tipo gráfico o que permite não só a escrita como 

também a utilização de imagens e caracteres especiais com resolução de até 128x64 

a partir do seu controlador embutido ST7920. Este componente foi utilizado para 

permitir que o usuário visualize as linhas que já foram solicitadas e também serve para 

fornecer um sinal visual de confirmação de seleção de linha e limitação. 

O módulo transceptor é responsável pela comunicação do totem com os 

ônibus, possui o chip NRF24l01+ em sua arquitetura e se comunica em uma 

frequência de 2,4 GHz com suporte de até 6 canais de recepção. Para a comunicação 

é utilizado o protocolo SPI (Serial Peripheral Interface), o módulo é conectado ao 

microcontrolador nas portas específicas MOSI (Master OUT Slave IN), MISO (Master 

IN Slave OUT), SCK (Serial Clock). Esse protocolo possui uma característica de que 

toda a troca de dados acontece sempre em ambas as direções, ou seja, cada bit 

trocado entre o Master e um Slave traz um bit do Slave para o Master, definindo assim 

uma comunicação full-duplex, ou seja, o ônibus e o totem podem se comunicar 

simultaneamente.  

A princípio foi utilizado o modelo do módulo NRF24l01 que possui uma antena 

embutida, porém ao ser realizado alguns testes em diferentes casos de uso foi 

detectado que o módulo apresentava ineficácia quanto a distância necessária para a 

comunicação de ambas as partes quando se encontrava barreiras entre os 

dispositivos. Como solução do problema foi optado por mudar o módulo para um que 

possui o mesmo chip NRF24l01+ com um adicional de uma antena (PA) na arquitetura 

do módulo, proporcionando um range maior de distância para a comunicação 

independente de barreiras no ambiente de teste. 

Foi escolhido botões do tipo push-button de acionamento por mola 

posicionados abaixo do display LCD, os botões possuem LEDs internos para uma 

melhor visualização noturna. Quando acionado envia um sinal elétrico ao 

microcontrolador, que é interpretado e executa a função lógica no qual está 

programado. Ao lado dos botões estão as legendas em braille no material de aço inox 

para representar a linha a ser escolhida. 



 

 

Para o desenvolvimento do painel que estará ao lado do motorista do ônibus 

foi elaborado um protótipo confeccionado no formato de uma caixa. Na parte frontal 

da caixa foram fixados os LEDs acompanhados de suas respectivas legendas no 

painel têm como função mostrar de forma intuitiva para o motorista qual é a limitação 

da pessoa que está solicitando sua parada, conforme a figura 4, também possui um 

alto-falante para alertar o motorista que sua parada está sendo solicitada e o botão 

presente no painel é para confirmar a parada do ônibus para o embarque do 

passageiro, fazendo assim com que o LED apague. Para o painel do motorista, por se 

tratar de um dispositivo que ficará dentro do ônibus e que será manuseado com 

frequência, houve um cuidado em fazê-lo compacto e de fácil uso.  

 

 

Figura 4 - Protótipo do painel que ficará instalado no ônibus. 

 

  Para a comunicação do ônibus com o totem também está sendo utilizado o 

módulo NRF24L01 com antena SLA, com o mesmo protocolo SPI do totem. 

 

6. RESULTADOS 

  

 Após a montagem dos dois dispositivos foram realizados testes individuais com 

cada uma das partes, testando o acionamento dos botões analisando a resposta no 

serial do microcontrolador, no qual não foi constatado nenhum problema. 

 Conferida a montagem correta das duas partes do protótipo, foi realizado o 

teste de comunicação por meio do módulo de comunicação RF. Em um teste inicial, 

verificou-se que a comunicação não estava sendo feita, após uma análise dos 



 

 

módulos descobriu-se que um deles não estava conseguindo se comunicar porque 

estava queimado então foi necessário a troca do módulo por outro. Após a troca, a 

comunicação foi feita com sucesso entre os dispositivos. 

Em sequência, foram iniciados os testes de tratamento da informação, onde o 

painel do ônibus só poderia fazer o tratamento do sinal recebido caso a informação 

da linha solicitada fosse igual a linha que o representa, se não, o sinal deveria ser 

ignorado e pode-se observar que o tratamento estava sendo feito de forma correta. 

Com todas as partes testadas, iniciou-se testes de situação real onde o ônibus 

estaria se aproximando da parada onde teria sido requisitado para que se pudesse 

verificar o funcionamento completo do sistema e a distância máxima de comunicação. 

O teste foi concluído com sucesso, contudo, mostrou que o ônibus teria que estar a 

uma distância de 10 metros para que começasse a receber o sinal do totem. Para 

aumentar o alcance foi alterado o modelo do módulo RF que estava sendo utilizado 

para um com maior alcance, o módulo NRF24l01 com antena (PA). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Os resultados que foram obtidos a partir dos testes realizados, mostram que o 

sistema elaborado consegue fazer o tratamento de pedidos de parada no totem e 

comunicar para o painel a necessidade de parada no ponto, atendendo ao objetivo 

proposto. 

 A partir dessa informação, pode-se concluir que o sistema tem a possibilidade 

de ser adaptado para a implementação em paradas de transporte público reais, 

contudo, antes disso, existem melhorias que devem ser feitas para garantir um 

funcionamento mais confiável. Essas melhorias incluem a alteração do material 

utilizado para a montagem do painel e totem e a troca do módulo de comunicação 

utilizado por um outro que tenha um maior alcance. 
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