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Qual o esforço necessário para um cadeirante completar determinado trajeto?

Muitas vezes, caminhos acessíveis a portadores de necessidades especiais são

criados sem levar-se em conta o nível de esforço físico exigido do cadeirante.

Este projeto consiste em um robô que analisa as condições de acessibilidade em

ambientes diversos, registrando graus de inclinação e distâncias percorridas. Assim,

podemos medir o esforço necessário durante a locomoção. O projeto consiste

também em um controle livre de contatos. Dessa maneira, podemos realizar os

cálculos e experimentos necessários sem sofrer interferências do trajeto.

Com o desenvolvimento do robô e os testes realizados com uma cadeira de

rodas convencional, foi possível notar que a distância percorrida e a inclinação das

rampas são muito relevantes, podendo aumentar muito o esforço físico cobrado

dos cadeirantes. Além disso, irregularidades no trajeto também podem aumentar o

esforço físico necessário.

O robô mostrou-se apto a captar informações de inclinação e distância,

com a precisão necessária. Uma cadeira de rodas robô pode ser utilizada na

fiscalização de rampas existentes, dizendo quais rampas não estão adequadas e

demandam uma quantidade muito grande de esforço físico, devendo ser

reformadas. Assim, aumentamos o acesso e inclusão reais de cidadãos com

necessidades especiais.

Gráfico 1. Comparação entre dados captados pelo voluntário e os valores registrados pelo robô.

O robô (figura 1) tem como objetivo a captação de dados de inclinação, usando o

módulo MPU6050, e distância, com o auxílio do foto sensor TCRT5000. Seus

motores são controlados por pontes H VNH2SP30 e alimentados por uma bateria

automotiva de 12V. Todo o sistema está conectado a uma placa Arduíno Uno

(figura 2), que controla e capta os dados obtidos.

Os resultados foram gerados com a comparação entre a realização de um

trajeto por um voluntário (figura 3) com os dados obtidos pelo robô, com base no

mesmo trajeto (figura 4).

Figura 1. Robô Figura 2. Inclinômetro, pontes H e Arduíno uno.

Para o controle da placa, utiliza-se um computador embarcado que, além de

hospedar o site de controle do robô, armazena os valores lidos pelos sensores.

O site é acessado remotamente e as direções informadas são enviadas ao Arduíno,

que repassa as coordenadas para as pontes H.

No trajeto explorado, de aproximadamente 20 metros, se registrou batimentos

cardíacos de voluntários em três momentos. Nota-se que esse trajeto elevou os

batimentos cardíacos do voluntário em 39 batimentos por minuto (gráfico 1, barras

azuis).

Foi possível observar também que, na segunda parte do trajeto, mesmo com os

batimentos cardíacos elevados devido ao primeiro trajeto, o aumento subsequente na

taxa de batimentos cardíacos não foi expressivo, dados os níveis de inclinação

menores nessa parte do circuito.

Figura 3. Experimento com Voluntário.   Figura 4. Robô realizando testes.

Os dados captados geram o gráfico abaixo (gráfico 1), o qual expõe os batimentos

cardíacos do voluntário, graus de inclinação e distância do percurso realizado

(captados pelo robô).
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