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Resumo: Este trabalho apresenta a implementação de um controlador de velocidade de uma cadeira 
de rodas baseado em lógica fuzzy e arquitetura de controle reativa. As entradas do sistema são 
valores de distância entre a cadeira e um possível obstáculo e velocidade atual, e tem como saída, a 
velocidade que a cadeira deve assumir a partir dos dados de entrada. Este sistema foi testado em um 
ambiente de simulação LabWindows/CVI 8.1 utilizando a linguagem C para a programação. Na 
simulação é possível movimentar a cadeira de rodas por um ambiente com obstáculos sem que haja 
qualquer tipo de colisão. 
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 INTRODUÇÃO 
 
 Devido à grande dificuldade de 
pessoas com deficiência de mobilidade o 
trabalho em questão toma como base a 
automação domiciliar com foco na assistência 
de pessoas em seus domicílios. Os problemas 
enfrentados vão desde a falta de planejamento 
urbano adequado até o preço das cadeiras de 
rodas automáticas, que estão acima de R$ 5 
mil. Uma cadeira de rodas inteligente facilita a 
vida de portadores de deficiência, sendo que 
esta não irá colidir com nenhum objeto mesmo 
que o usuário insista numa trajetória que 
contenha obstáculos.  

Este trabalho simula a detecção de 
obstáculos processando informações 
recebidas dos sensores ultra-sônicos 
instalados na cadeira de rodas. A partir do 
processamento dessas informações é possível 
identificar os possíveis pontos de colisão do 
ambiente em que a cadeira está inserida. Para 
que isso ocorre de forma precisa a arquitetura 
reativa foi utilizada visando a sua robustez em 
relação às mudanças bruscas no ambiente de 
operação. Considerando a aplicação da lógica 
fuzzy como elemento importante na 
automação de processos, permitindo assim a 
criação de sistemas especialistas em controles 
inteligentes, um sistema fuzzy também foi 
utilizado. 
 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para gerar as saídas do sistema, as 
entradas são submetidas a alguns processos. 
Primeiro, um processo de fuzzification que faz 
a identificação dos valores das variáveis de 
entrada (distância e velocidade), as quais 
caracterizam o estado do sistema e as 
combinam com as funções de pertinência de 
entrada. Então, as regras, do conjunto de 
regras, (também pré-definidas), são avaliadas 
a partir do que foi gerado no fuzzification, 
ativando-as ou não. Após serem ativadas, 
cada regra receberá um coeficiente, que 
traduz sua relevância no sistema. E, por 
último, o processo de defuzzification que 
calcula as saídas do sistema baseando-se nos 
coeficientes e em sua função de pertinência 
de saída. Com o valor de saída gerado, é 
possível definir um novo valor de velocidade 
para a cadeira de rodas, adequado ao 
ambiente que está se locomovendo. 

Este sistema foi aplicado ao software 
LabWindows/CVI 8.1, utilizando a linguagem C 
para implementar o lógica fuzzy. No ambiente 
de simulação (figura 1) é possível movimentar 
a cadeira manualmente para todas as direções 
assim como em uma cadeira real, e mesmo 
que o usuário insista em realizar um 
movimento que irá resultar em uma colisão, a 
cadeira não irá responder e permanecerá 
parada. 
 

 
 



 

 

 
 

 
Figura 1 – Ambiente de simulação 

 
Através de uma opção que se encontra na 
interface, é possível exibir a trajetória que a 
cadeira percorreu no ambiente, como mostra a 
figura 1. Fica bem claro que quando a cadeira 
está se aproximando dos obstáculos, sua 
velocidade diminui, ou seja, os quadrados 
vermelhos vão se aproximando e quando está 
longe a velocidade é alta, logo os quadrados 
vermelhos estão mais afastados. 
 
CONCLUSÃO 
 
Apesar de ser uma simulação, o sistema se 
mostrou muito eficiente e confiável, pois em 
nenhuma situação houve colisões ou grandes 
variações de velocidade. A lógica fuzzy foi 
fundamental para que o sistema tivesse um 
excelente resultado. 
Além disso, a arquitetura reativa se mostrou 
muito vantajosa em relação às mudanças 
bruscas no ambiente de operação. As novas 
condições são imediatamente assimiladas 
pelo robô, que pode reagir rapidamente às 
mudanças, assim como a introdução de um 
novo obstáculo no ambiente de locomoção. 
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