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RESUMO 

 

De acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), 

23,9% da população brasileira apresenta pelo menos algum tipo de deficiência. No entanto, 

46,21% desse público não estão incluídos no mercado de trabalho, e sua inclusão ainda é 

dificultada pela falta de acessibilidade observada em muitas cidades brasileiras. Além disso, os 

modelos comerciais de cadeiras de rodas não atendem por completo às demandas de quem as 

utiliza. Tendo em vista esses pontos abordados, o objetivo desta pesquisa foi identificar as 

queixas dos usuários e desenvolver um protótipo com funcionalidades que visam atender a tais 

demandas. Inicialmente, foram feitos questionários e entrevistas direcionadas aos usuários de 

cadeira de rodas com o intuito de identificar as suas principais demandas e queixas. Após as 

análises desses dados, foi proposto o projeto e construção de uma cadeira de rodas multifuncional 

composta por cinco principais módulos: sistemas de alimentação, motorização, transposição de 

degraus, inclinação do assento e comunicação entre o protótipo e o smartphone. Dentre os 

módulos, este trabalho teve maior destaque no sistema de automação que estabiliza a inclinação 

do assento, o qual visa proporcionar maior segurança ao usuário, ao evitar o tombamento do 

protótipo. Ademais, ele também atua em conjunto com o sistema que envia mensagens 

automáticas para o smartphone do responsável pelo usuário em caso de emergências, riscos ou 

falhas do sistema. Resultados experimentais mostraram que a invenção proposta no módulo de 

inclinação do assento está de acordo com os requisitos de projeto, ou seja, suportou todos os 

esforços mecânicos dos testes realizados com carga, e pode efetuar os movimentos angulares 

entre as posições -21º e 30º. Já ao analisar o funcionamento do módulo de comunicação 

automático entre a cadeira de rodas e o smartphone, foi possível concluir que o sistema atendeu 

às suas necessidades de uso para o quesito localização do protótipo. Embora haja imprecisões 

entre a posição da cadeira de rodas real e a informada pelo sistema, erros dessa magnitude, em 

torno de 35 metros, permitem que o responsável encontre a pessoa de forma visual, caso ela 

esteja em um local aberto. 

 

Palavras-chave: Tecnologia Assistiva, Cadeira de Rodas, Sistema de Inclinação do Assento, 

Módulo de Comunicação, Acessibilidade, Inclusão Social. 

 



 

ABSTRACT 

 

According to the census conducted by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (2010), 

23.9% of the Brazilian population has at least some type of disability. However, 46.21% of this 

audience is not included in the labor market, and their inclusion is made harder by the lack of 

accessibility observed in many Brazilian cities. Furthermore, commercial wheelchair models are 

unable to meet the needs of users. Therefore, the purpose of this research was to identify users' 

complaints and develop a prototype with functions that can attend to these demands. Initially, 

questionnaires and interviews with wheelchair users were made, aiming to identify their main 

demands and complaints. After analyzing these data, the design and construction of a 

multifunctional wheelchair was proposed, composed by five main modules: feeding system, 

motorization, step climbing, seat tilting and communication between the prototype and the 

smartphone. Among the modules, this study had a greater emphasis in the automation system 

which stabilizes the seat inclination, aiming to provide greater safety to the user, avoiding the 

tipping of the prototype. In addition, it also works in conjunction with the system that sends 

automatic messages to the smartphone of the user’s caretaker in case of emergencies, risks or 

system failures. Experimental results showed that the proposed invention in the seat tilt module 

meet the design requirements, withstanding all the mechanical loads in load-bearing tests, besides 

being able to perform the angular movements from the position -21° to 30°. Considering the 

operation of the automatic communication module between the wheelchair and the smartphone, it 

was possible to conclude that the system met the design criteria of locating the prototype. 

Although there are errors between the real position of the wheelchair and the one informed by the 

system, inaccuracy of this magnitude (around 35 meters) allow the person in charge to find the 

wheelchair user visually, if he is in an open environment.  

 

Keywords: Assistive Technology, Wheelchair, Seat Tilt System, Communication Module, 

Accessibility, Social Inclusion. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUÇÃO 

Tecnologia assistiva (TA) são recursos, equipamentos, serviços e produtos que ampliam 

as habilidades funcionais das pessoas com deficiência (PcDs) e promovem a sua inclusão e 

autonomia (BERSCH; TONOLLI, 2006). Instituído no Brasil em 2006, com o objetivo de 

legitimar e dar transparência ao desenvolvimento da TA no país (PERAZZO, 2016), o Comitê de 

Ajudas Técnicas (CAT) definiu o conceito ―Tecnologia Assistiva‖ em uma reunião realizada no 

dia 14 de dezembro de 2007, como sendo: 

 

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que 

engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam 

promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com 

deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, 

independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, S., 2009). 

 

A TA surge para proporcionar maior conforto, qualidade de vida e promover a inclusão 

social dessas pessoas, capacitando-os a participar nos variados ambientes da sociedade 

(QUIROZ, 2015). Dentre as principais tecnologias assistivas, pode-se destacar a cadeira de rodas. 

Esse equipamento caracteriza-se pelo auxílio que fornece às pessoas com dificuldades de 

locomoção, isto é, com problemas físicos que as impedem de se locomover. Nesses casos, esse 

aparelho é muito utilizado para reabilitação e até para a execução das atividades do cotidiano 

(CARRIEL, 2007). 

A cadeira de rodas manual é o equipamento o mais representativo para a locomoção das 

pessoas com deficiência motora (MEDOLA, 2013). Essa tecnologia assistiva requer a utilização 

dos membros superiores para impulsioná-la e movimentá-la. Dessa forma, sua utilização pode 

acarretar em problemas para o usuário, tais como lesões ou dores nas mãos, punhos e ombros 

(CURTIS et al., 1999; SUBBARAO; KLOPFSTEIN; TURPIN, 1994). Ademais, a cadeira 

manual não oferece independência para todas as atividades que o usuário necessita realizar 

(CHAVES et al., 2004). 

Para solucionar as consequências do uso excessivo dos membros superiores ao utilizar a 

cadeira de rodas manual, além de atender um maior número de pessoas que utilizam essa 

tecnologia assistiva, há a cadeira de rodas motorizada. Essa TA se destaca por eliminar a carga 



20 

 

nos braços da PcD e oferece uma opção para locomoção ao longo de distâncias maiores e em 

terrenos irregulares (MEDOLA, 2013). No entanto, ela não atende todos os públicos; pessoas 

com limitações mais severas podem apresentar dificuldades ou não possuírem destreza suficiente 

para controlá-la. (MADEIRA, 2008).  

As cadeiras de rodas manuais e motorizadas diminuem as dificuldades de mobilidade do 

usuário, porém sua independência continua sendo um desafio. Torna-se necessário então, 

desenvolver e estudar novas tecnologias para melhorar a segurança e o conforto na sua utilização. 

Muitas tecnologias vêm sendo desenvolvidas, como as cadeiras de rodas inteligentes (CRIs) com 

o objetivo de melhorar o bem-estar e promover a independência do usuário. As CRIs apresentam 

uma solução viável do ponto de vista tecnológico às pessoas com deficiências graves que não 

conseguem operar as cadeiras de rodas motorizadas clássicas (BRAGA, 2010). 

Além das CRIs, também é possível citar dispositivos que podem ser adaptados às cadeiras 

de rodas para a transposição de obstáculos (SILVA JÚNIOR, 2014; OHRUH, 2011).  Há cadeiras 

de rodas com outras funcionalidades, como as capazes de subir degraus ou escadas. Nelas é 

comum observar a presença de um sistema com a função de estabilizar a inclinação do assento do 

protótipo e, dessa forma, proporcionar maior conforto ao usuário (SHEHAB, 2003; MORALES 

et al., 2007; QUAGLIA, NISI, 2017). Em ambos os casos, o intuito é de tornar o ambiente pouco 

adaptado mais acessível às pessoas em cadeira de rodas (PCRs). 

Diante desses pontos abordados, no presente trabalho foram feitos questionários e 

entrevistas direcionadas aos usuários de cadeira de rodas com o intuito de identificar as suas 

principais queixas e demandas. Após as análises desses dados, foi proposto o projeto e construção 

de uma cadeira de rodas multifuncional composta por cinco principais módulos: sistemas de 

alimentação, motorização, transposição de degraus, inclinação do assento e comunicação entre o 

protótipo e o smartphone. Dentre os módulos, este trabalho teve maior ênfase no 

desenvolvimento, construção e testes do sistema de automação que estabiliza a inclinação do 

assento, quando o protótipo é submetido a situações de aclives e declives.  

Tendo em vista todas essas questões, este trabalho faz parte das pesquisas do Paramec-

UFSJ, grupo vinculado ao Departamento de Engenharia de Mecânica e Produção (DEMEC). O 

grupo que tem por objetivo desenvolver produtos de tecnologia assistiva que se adaptem a vários 

tipos de diversidades.  Além disso, também possui parcerias com os Departamentos de Ciências 

Naturais (DCNAT) e Ciências da Educação Física e Saúde (DCEFS); Grupo de Acessibilidade 
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Arquitetônica e Urbanística (GRAAU), que está ligado ao Departamento de Arquitetura, 

Urbanismo e Artes Aplicadas (DAUAP); Grupo de Controle e Modelagem (GCOM) e Núcleo de 

Robótica e Tecnologias Assistivas (CyRoS), que estão vinculados ao Departamento de 

Engenharia Elétrica (DEPEL), sendo todos pertencentes à Universidade Federal de São João del-

Rei (UFSJ).  

 

1.1. CONCEITOS PRELIMINARES 

Neste tópico serão abordados os termos e os conceitos que foram utilizados como base 

para este estudo com o intuito de apresentar a relevância e a importância de desenvolver este 

trabalho. Tais temas serão apresentados nos subitens abaixo. 

 

1.1.1. As mudanças na terminologia 

De acordo com Sassaki (2003), o primeiro termo utilizado para pessoas com qualquer tipo 

de deficiência foi de ―inválidos‖, dando a interpretação de que elas não tinham valor algum para a 

sociedade e para a vida profissional. De meados do século XX até a década de 1960 passou-se a 

usar ―incapacitados‖ ou ―indivíduos com capacidade residual‖ para se referir a tais pessoas e 

havia ―reabilitação física‖ para elas, como escolas especiais.  

Entre 1960 e 1980 o termo foi alterado para ―defeituosos‖, se referindo principalmente às 

pessoas com deficiência física; ―deficientes‖ para diversos tipos de deficiência, mas que 

conseguiam executar tarefas diárias; e ―excepcionais‖ para os deficientes intelectuais. Nesses três 

termos, ao citar a PcD era usada a palavra ―indivíduo‖. Posteriormente, nos anos de 1981 até 

1987, convencionou-se usar ―pessoas deficientes‖, retirando o vocábulo ―indivíduos‖ ao 

mencioná-los, nomenclatura que melhorou a imagem das PcDs (SASSAKI, 2003). 

No período da década de 70 e 80, movimentos a favor das PcDs tiveram grande impacto 

mundial e a Organização das Nações Unidas (ONU) concebeu o ano de 1981 como sendo o ―Ano 

Internacional das Pessoas Deficientes‖. A partir disso, os anos de 83 a 92 foram decretados como 

a ―Década das Pessoas Portadoras de Deficiência‖, com o intuído de aumentar a valorização e 

visibilidade das PcDs. Os efeitos do movimento chegaram ao Brasil, onde foram criadas algumas 

entidades para tratar esses assuntos, dentre elas, o Conselho Brasileiro de Entidades de Pessoas 

Deficientes (PEREIRA, 2009). 
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Entre 1988 e 1993 o termo utilizado passou a ser ―pessoas portadoras de deficiência‖, 

sendo utilizado apenas em países de língua portuguesa. De 1990 até os dias atuais, os principais 

termos utilizados foram ―pessoas com necessidades especiais‖, ―pessoas especiais‖ e ―pessoa 

com deficiência‖. Dentre eles, o último termo é o que tem apresentado maior número de adeptos 

(SASSAKI, 2003). 

De acordo com o artigo 2 da Lei Nº 13.146, de 6 de Julho de 2015, pessoa com 

deficiência é ―aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas‖ (BRASIL, 

2015). 

Existem outros termos usados atualmente, como pessoas com ―diversidade funcional‖, 

―diferença funcional‖ e ―mobilidade reduzida‖. ―Diversidade funcional‖ e ―diferença funcional‖ 

são termos alternativos para o termo ―deficiência‖, pois não destacam um caráter negativo da 

pessoa a que se referem (PEREIRA, 2009). Segundo o artigo 5º do Decreto Nº 5.296, de 2 de 

Dezembro de 2004, o termo ―mobilidade reduzida‖ não se enquadrada como PcD, e sim a pessoa 

que por algum motivo tenha dificuldade de se movimentar, sendo temporária ou 

permanentemente (BRASIL, 2004).  

Além das nomenclaturas apresentadas acima, de acordo com Sassaki (2002), os termos 

corretos para se referir ao usuário de cadeira de rodas são: ―pessoa em cadeira de rodas; pessoa 

que anda em cadeira de rodas; pessoa que usa uma cadeira de rodas. Os termos presa, confinada e 

condenada provocam sentimentos de piedade. No contexto coloquial, é correto o uso dos termos 

cadeirante e chumbado‖.  Portanto, neste trabalho, evitou-se a utilização da palavra "cadeirante", 

embora seja o mais popular. Em seu lugar foi usado o termo ―usuário‖, encontrado nas normas 

técnicas, como (ABNT 9050, 2015; ABNT ISO 7176-6, 2015; ABNT ISO 7176-15, 2009), e 

―usuário de cadeira de rodas‖, visto nos documentos (ABNT 14021, 2005; ABNT ISO 7176-1, 

2018; ABNT ISO 7176-7, 2009; ABNT ISO 7176-8, 2009). 

 

1.1.2. Acessibilidade  

Acessibilidade é um conceito que pode ser associado às situações vivenciadas na vida 

cotidiana, e que pode ser implementado, medido, legislado e avaliado. O intuito é de 

proporcionar condições para que as pessoas tenham acesso aos espaços sociais (MANZINI, 
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2005). No Brasil, a discussão sobre acessibilidade é relativamente nova. A primeira menção ao 

tema, em 1978, era simplória e se restringia ao acesso a edifícios e a logradouros. Depois, na 

constituição de 1988, faz-se novamente alusão ao tópico ao citar o direito de ir e vir e sobre 

dispor de normas para garantir o acesso à PcD, as quais só seriam de fato regulamentadas nos 

anos 2000 (COSTA; MAIOR; LIMA, 2005). A acessibilidade atua na promoção da 

independência da pessoa ao acessar lugares desejados, sendo tais ganhos imensuráveis a todos 

que dela usufruem (KARMAN; FIORENTINO, 2007) e, por isso, deve ser assegurado pela 

norma. 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Norma Brasileira 

(NBR) 9050: ―Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos‖ define 

o conceito ―Acessibilidade‖, como sendo: 

 

Acessibilidade: Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para 

utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 

tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público 

ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com 

deficiência ou mobilidade reduzida (ABNT 9050, 2015). 

 

Já a NBR 14021: ―Transporte – Acessibilidade no sistema de trem urbano ou 

metropolitano‖ traz a definição da ―Acessibilidade Assistida‖ da seguinte forma: ―condição para 

utilização, com segurança, de edificações, espaços, mobiliário, equipamentos urbanos, estações, 

trens, sistemas e meios de comunicação e sinalização, mediante assistência ou acompanhamento 

por empregado da empresa operadora‖ (ABNT 14021, 2005).  

 

1.1.3. Inclusão social 

Sassaki (1999) apresentou o termo ―inclusão social‖ se referindo às adaptações feitas na 

sociedade para que as PcDs participem dos sistemas sociais, atuem e assumam papéis na 

sociedade. Conforme tal autor, ―A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual 

as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir 

sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos‖. Dessa forma, é possível 

empreender esforços e atuar em conjunto para eliminar as barreiras e possibilitar que as PcDs 

possam participar das atividades sociais. 



24 

 

De acordo com Artigo 5º da Constituição Federal de 1988, é um direito constitucional o 

princípio da igualdade que ―Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade‖ (BRASIL, 1988). Então, faz-se 

necessária a inclusão social para garantir o direito constitucional de igualdade às pessoas com 

deficiência. 

Sendo assim, a inclusão é caracterizada por introduzir a pessoa em vários setores da 

sociedade, como o político, o econômico e o social. Apesar da presença de leis sobre os seus 

direitos fundamentais, as PcDs ainda não são tratadas com o respeito como deveriam. Por isso, é 

de suma importância que se tenha tolerância, consciência e informação para o combate à 

discriminação (MASSUDA, 2010). Nesse contexto, a inclusão social é norteada pelos valores de 

aceitação e a valorização das diversidades entre as pessoas, além de cooperação e aprendizagem 

da multiplicidade, em um processo que se adapta para incluí-las na sociedade (SILVA, 2009). 

Por fim, de acordo com Curioni (2003) ―a inclusão social se fundamenta em princípios 

éticos de reconhecer e respeitar o preceito de oportunidades iguais perante a diversidade humana, 

diversidade esta que exige peculiaridade de tratamentos, para não se transformar em desigualdade 

social‖. 

 

1.1.4. Exclusão, segregação e integração sociais 

Ao se discutir sobre a segregação e exclusão de PcDs pode-se refletir acerca da história do 

tratamento dado a essas pessoas no aspecto educacional. Essa história é marcada pelo 

segregacionismo e a exclusão gradativa de PcDs sob diferentes pretextos, a depender do 

momento histórico (ARANHA, 2005). O espaço social de troca e criação de conhecimento era 

restritivo e poucos tinham permissão para participar (BRASIL, 2006). É possível observar a 

diversificação da forma como a deficiência era vista e compreendida pela sociedade ao longo da 

história, a depender do contexto histórico e das condições sociais da época (ARANHA, 2005). 

Na análise dos conceitos de segregação, exclusão e integração, são encontradas diversas 

definições. A palavra ―segregar‖ significa ―pôr de lado, separar‖, porém sua definição específica 

varia com o contexto no qual é utilizada (BUENO, 2007). No contexto geopolítico, ela é definida 

pelo dicionário de Brunet, Ferras e Théry (1993) como um processo ou resultado ocasionado pela 

divisão social e espacial em diferentes unidades. Já na sociologia é definida como a ausência de 
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interação entre os grupos sociais (VIGNOLI, 2001). Por fim, para Vasconcelos (2004) esse 

conceito pode ser entendido no contexto de separar e isolar grupos humanos, como é o caso de 

conventos reclusos. 

Já a palavra ―exclusão‖ refere-se à ação de afastar (BUENO, 2007). De acordo com 

Fohrmann (2016) ―excluir significa apartar a pessoa de qualquer convívio social‖. Silver (2015) 

conceitua que ―a exclusão social de um grupo, ou dos indivíduos que pertencem a esse grupo é, 

antes de tudo, uma negação de respeito, reconhecimento e direitos‖. Pode-se citar outra definição, 

como a apresentada pela Comissão das Comunidades Europeias (2003): 

 

Exclusão social: é um processo através do qual certos indivíduos são empurrados para a 

margem da sociedade e impedidos de nela participarem plenamente em virtude da sua 

pobreza ou da falta de competências básicas e de oportunidades de aprendizagem ao 

longo da vida, ou ainda em resultado de discriminação (COMISSÃO DAS 

COMUNIDADES EUROPEIAS, 2003). 

 

Por outro lado, o termo ―integrar‖ está associado aos esforços realizados pela pessoa com 

deficiência para se adaptar ao convívio social com os indivíduos sem deficiência, ou em um 

ambiente especializado que permita o contato e a interação apenas com as PcDs (FOHRMANN, 

2016). Segundo Sassaki (1999) a integração social é constituída no esforço de inserir a pessoa 

com deficiência na sociedade. É necessário, porém, que elas estejam capacitadas para superar as 

barreiras físicas, programáticas e atitudinais existentes. A integração está associada a um esforço 

unilateral, isto é, somente das PcDs e dos seus aliados. 

Para facilitar o entendimento entre os conceitos de integração e inclusão social, Sassaki 

(1999) define que a integração está associada ao esforço e preparação da PcD no processo de 

inserção e convivência na sociedade. Já a inclusão é conceituada quando a sociedade foi 

modificada para recebê-la, permitindo que ela se desenvolva e exerça seu papel como cidadã. 

Diante do que foi apresentado, conforme Massuda (2010), é possível chegar à conclusão 

de que a inclusão deve prevalecer sobre a integração. A integração evidencia a pessoa que, por 

mérito próprio, consegue se adaptar à sociedade a fim de nela participar, em detrimento de suas 

diversidades. Uma sociedade que se molda e se adapta às pessoas que dela farão parte é inclusiva 

e permite que todos contribuam para o bem comum. A Figura 1.1 ilustra os conceitos de inclusão, 

exclusão, segregação e integração. 
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Figura 1.1 – Exemplificação dos conceitos de inclusão, exclusão, segregação e integração.  

 
Fonte: Segregação

1
. 

 

1.2. MOTIVAÇÂO E JUSTIFICATIVA 

De acordo com o censo demográfico realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil há 45.606.048 de pessoas que apresentam pelo menos 

algum tipo de deficiência ou limitação funcional, o que corresponde a 23,9% da população. A 

deficiência visual é a mais comum e representa 18,6% do total, seguida pela motora (7%), 

auditiva (5,1%), mental ou intelectual (1,4%). Ao analisar essa parcela da população, com idade 

igual ou superior a 15 anos, a porcentagem de pessoas com pelo menos uma deficiência sem 

instrução e ensino fundamental incompleto é de 61,1% (Figura 1.2), um valor relativamente alto 

quando comparado a 38,2% do público sem nenhuma deficiência e de mesma faixa etária (IBGE, 

2010). 

 

                                                           
1
 Disponível em: <http://levantebh.com.br/outras-categorias/segregacao/>. Acesso em 25 ago. 2020. 
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Figura 1.2 – Distribuição percentual da população de 15 anos ou mais de idade por pelo menos uma 

deficiência investigada e nível de instrução. 

 
Elaborado pelo autor e Fonte: IBGE (2010). 

 

Sobre a inclusão das PcDs no trabalho, o artigo 37 da Lei nº 13.146, de 6 de Julho de 

2015, assegura que:  

 

Art. 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação 

competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da 

legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de 

acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável 

no ambiente de trabalho (BRASIL, 2015).  

 

Apesar de a lei assegurar-lhes o direito à igualdade de oportunidades trabalhistas, no 

Brasil a porcentagem de pessoas ocupadas
2
 e com pelo menos uma deficiência é de 46,21%, 

enquanto a taxa da população sem deficiência é de 55,98%. A Tabela 1.1 exibe esses dados 

comentados (IBGE, 2010). 

 

 

                                                           
2
 Pessoas ocupadas: ―A pessoa que exerceu algum trabalho durante pelo menos uma hora completa na semana de 

referência; ou pessoa que tinha trabalho remunerado do qual estava temporariamente afastada nessa semana‖ (IBGE, 

2010). 

61,1% 

14,2% 
17,7% 

6,7% 

0,4% 

38,2% 

21,0% 

29,7% 

10,4% 

0,7% 

SEM INSTRUÇÃO
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Tabela 1.1 – Pessoas de 10 anos ou mais de idade e sua situação de ocupação na semana de referência. 

 Pelo menos uma das deficiências Nenhuma das deficiências 

 Total Ocupadas Não 

Ocupadas 

Total Ocupadas Não 

Ocupadas 

Nº de pessoas 44.073.377 20.365.963 23.707.414 117.847.272 65.967.714 51.879.557 

Porcentagem 100% 46,21% 53,79% 100% 55,98% 44,02% 

Elaborado pelo autor e Fonte: IBGE (2010). 

 

Pelo fato deste trabalho se tratar de um projeto de cadeira de rodas, o ponto de maior 

interesse está associado à deficiência motora. De acordo com o IBGE, o número de pessoas com 

tal deficiência no Brasil é de 13.265.599. Nesse caso, foi considerado como pessoa com 

deficiência física quem ―declarou ter alguma dificuldade permanente de caminhar e/ou subir 

escadas sem a ajuda de outra pessoa, ainda que usando prótese, bengala ou aparelho auxiliar‖. A 

Tabela 1.2 apresenta o número de pessoas e a sua respectiva porcentagem de acordo com a 

classificação realizada pelo IBGE sobre os graus de impedimento da deficiência motora (IBGE, 

2010). 

 

Tabela 1.2 – Graus de impedimento da deficiência motora com relação à dificuldade em caminhar e/ou subir 

escadas sem auxílio. 

Deficiência Motora Não consegue de 

modo algum 

Grande 

dificuldade 

Alguma 

dificuldade 

Total 

Nº de pessoas 734.421 3.698.929 8.832.249 13.265.599 

Porcentagem 5,54% 27,88% 66,58% 100% 

Elaborado pelo autor e Fonte: IBGE (2010). 

 

Como pode ser observado na Tabela 1.3, ao analisar esse público com deficiência motora, 

mas com idade de 10 anos ou acima e ocupadas, é possível observar que as menores taxas foram 

das pessoas que declaram possuir os graus ―Não consegue de modo algum‖ e ―Grande 

dificuldade‖ (IBGE, 2010). 
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Tabela 1.3 – Pessoas com deficiência motora, considerando idade igual ou superior a de 10 anos e ocupadas na 

semana de referência. 

Deficiência Motora Não consegue de 

modo algum 

Grande 

dificuldade 

Alguma 

dificuldade 

População 

ocupada com 

alguma deficiência 

Nº de pessoas 87.167 846.355 3.024.625 3 958 147 

Porcentagem 2,20% 21,38% 76,42% 100% 

Elaborado pelo autor e Fonte: IBGE (2010). 

 

De acordo com os dados apresentados é possível observar que uma parcela considerável 

da população com deficiência ainda estão fora de ambientes educacionais e do mercado de 

trabalho. Isso indica que são necessárias mais ações para proporcionar a inclusão social dessas 

pessoas, podendo-se citar medidas como melhorias na infraestrutura das cidades para torná-las 

mais acessíveis, novas pesquisas em tecnologias assistivas, além do fomento de debates e 

discussões sobre esses temas.  

Nesse contexto, a tecnologia assistiva possui um conceito amplo, comportando-se como 

elemento chave na promoção dos direitos humanos, uma vez que ela possibilita valorizar e incluir 

as PcDs na sociedade (BRASIL, S., 2009). Como pode ser visto em Santos et al. (2017), a partir 

de uma pesquisa realizada com voluntários com diferentes deficiências, motora, visual e auditiva, 

foi possível concluir que a TA está diretamente associada à qualidade de vida de seus usuários. 

Essa afirmação se aplica por ela facilitar ou possibilitar a realização de variadas atividades da 

vida cotidiana, como lazer e trabalho. Inclusive, também foi observado em tal pesquisa que a 

tecnologia assistiva proporciona a autonomia e a independência a quem a utiliza, o que repercute 

positivamente no sentido individual e coletivo.   

Dentre os projetos nessa linha de pesquisa, pode-se destacar o trabalho desenvolvido por 

Chesani, Negretti e Grosskopf (2019), que mostra o quanto a tecnologia assistiva é importante 

para a reintegração de pessoas que tiveram os membros inferiores amputados. Os participantes 

dessa pesquisa utilizam muleta, cadeira de rodas, andador e prótese endoesquelética. De acordo 

com tais autores, o uso da TA possibilitou a locomoção e a realização de diversas atividades 

cotidianas, como trabalhar e interagir socialmente, tornando-os mais independentes. 
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Maia (2015) fez uma pesquisa sobre o uso de tecnologia assistiva para resgatar a 

autonomia de pacientes com sequela de Hanseníase
3
. Em tal projeto, foram confeccionados 

utensílios adaptados, como garfos, facas, colheres, caneca, colher de pau, escovas de dente, 

barbeadores, caneta, tesoura, chave de fenda, chave inglesa e alicate de pressão, testados pelos 

participantes da pesquisa. Além disso, também foram construídos órteses para correção da Garra 

ulnar
4
. De acordo com os dados coletados pela autora desse trabalho foi possível concluir que a 

TA possui potencial para resgatar as habilidades perdidas causadas pela enfermidade, para que a 

pessoa realize o cuidado de si mesma, além de promover a inclusão social. 

Tendo em vista essas questões abordadas, o presente trabalho busca por meio da TA o 

desenvolvimento de projetos com potencial de proporcionar maior independência e autonomia 

aos usuários de cadeiras de rodas. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo geral 

A proposta deste trabalho é projetar, desenvolver e construir um protótipo cadeira de 

rodas multifuncional composta por cinco principais módulos: sistemas de alimentação, 

motorização, transposição de degraus, automação da inclinação do assento e comunicação entre o 

protótipo e o smartphone. O intuito é propor ao protótipo funcionalidades que visam atender as 

necessidades e demandas identificadas a partir das análises dos questionários e entrevistas 

respondidos por usuários de cadeira de rodas. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Realizar uma pesquisa por meio de questionários e entrevistas com usuários de cadeira de 

rodas; 

                                                           
3
 Hanseníase ―é causada pelo Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen, que é um parasita intracelular obrigatório, 

com afinidade por células cutâneas e por células dos nervos periféricos, que se instala no organismo da pessoa 

infectada, podendo se multiplicar‖. Dentre as suas implicações, geralmente causa manchas dormentes na pele, 

fraqueza, dores e dormência nas mãos e pés (BRASIL, 2002). 

 
4
 Garra ulnar é uma lesão que afeta o nervo ulnar. Dentre as suas implicações, normalmente está associada com a 

perda de movimento da musculatura do dedo, se assemelhando a uma aparência de garra. ―Na lesão inicial, a garra se 

apresenta nos quarto e quinto dedos; na lesão avançada, atingem também os segundo e terceiro dedos. O 

esgotamento do poder de tração dos tendões extensores, no nível dessas articulações, impede que as articulações 

mais distais se estendam‖ (BRASIL, 2008). 
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 Identificar as principais demandas e queixas dos usuários, convertendo-as em parâmetros 

para o projeto de um de protótipo cadeira de rodas multifuncional; 

 Projetar a estrutura mecânica da cadeira de rodas em CAD (Computer-Aided Design - 

Desenho Assistido por Computador), de tal forma que ela suporte e delimite todos os seus 

módulos e componentes; 

 Realizar simulações computacionais na estrutura da cadeira de rodas em CAD com o 

intuito de avaliar as situações de esforços mecânicos pertinentes ao seu uso; 

 Definir o material mecânico, parafusos e conectores para a montagem e construção da 

estrutura do protótipo; 

 Construir o primeiro protótipo cadeira de rodas multifuncional com o custo entre a faixa 

de preço dos modelos tradicionais disponíveis no mercado; 

 Projetar um sistema para transpor degraus que futuramente será acoplado próximo à roda 

dianteira do protótipo; 

 Desenvolver um módulo de comunicação automática entre a cadeira de rodas e o 

smartphone, que envie informações quanto à localização e eventuais falhas do protótipo, 

além de informar possíveis emergências acionadas pelo usuário; 

 Projetar e construir um sistema de automação que efetue o movimento angular de arfagem 

do assento entre os ângulos -21º a 30º, e se estabilize na posição de uso, em torno de 7°, 

quando o protótipo for submetido a situações de aclives e declives. 

 

1.4. CONTRIBUIÇÕES 

Durante a realização deste trabalho foi possível alcançar os seguintes resultados: seis 

depósitos de patentes, dois artigos publicados, cinco resumos apresentados e uma oficina 

organizada. 

 

Depósitos de patentes: 

BARROSO, M. F. S.; SILVINO, J. L.; SOUZA, L. F. F.; PASSOS, J. G. C. Sistema de 

sensoriamento do movimento cervical via comunicação remota utilizando sensores de flexão 

ou encoder. BR 10 2020 020257 0. Depósito: 02/10/2020. 
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BARROSO, M. F. S.; SILVA JUNIOR, C. A.; CAMPOS, N. B.; SOUZA, L. F. F.; PASSOS, J. 

G. C. Sistema de sensoriamento de proximidades aplicado às plataformas veiculares, 

robóticas e tecnologias assistivas. BR 10 2020 018575 6. Depósito: 11/09/2020. 

 

BARROSO, M. F. S.; SOUZA, L. F. F.; SILVINO, J. L.; COSTA JUNIOR, A. L. L.; PASSOS, 

J. G. C.; SANTANDREA, R. S. Sensor de inclinação composto por bolha de ar contida em 

um tubo. BR 10 2020 017750 8. Depósito: 31/08/2020. 

 

BARROSO, M. F. S. ; SOUZA, L. F. F.; DIAS, V. H. R.; VIEIRA, M. A. M.; PASSOS, J. G. C.; 

COSTA JUNIOR, A. L. L. Disposição aplicada a cadeiras veiculares. BR 20 2020 004981 5. 

Depósito: 12/03/2020. 

 

BARROSO, M. F. S.; SOUZA, L. F. F.; DIAS, V. H. R.; ANDRETTO, J. P. P.; VIEIRA, M. A. 

M.; PASSOS, J. G. C. Disposição aplicada a plataformas veiculares. BR 20 2020 004863 0. 

Depósito: 11/03/2020. 

 

BARROSO, M. F. S.; SILVINO, J. L.; SOUZA, L. F. F. Sistema com motores elétricos para 

plataformas veiculares, robóticas e tecnologias assistivas controlado via bluetooth. BR 10 

2020 004765 5. Depósito: 10/03/2020. 

 

Artigos publicados: 

SOUZA, L. F. F.; MAIA, H. C.; NEPOMUCENO, E. G.; BARROSO, M. F. S. Comparação 

entre diferentes softwares em um projeto de controle Fuzzy aplicado a uma cadeira de rodas 

motorizada. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AUTOMAÇÃO INTELIGENTE (SBAI), 2019, 

Ouro Preto. Anais... Ouro Preto: UFOP, 2019. 

 

SOUZA, L. F. F.; SILVINO, J. L.; COSTA, G. P.; BARROSO, M. F. S. Desenvolvimento do 

sistema de comunicação entre o smartphone e a cadeira de rodas inteligente via aplicativo 

Android. In: WORKSHOP INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS, 2019, 

Vitória. Anais... Vitória: UFES, 2019. 
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 Apresentação de resumos e organização de oficina: 

O Seminário de Inclusão no Ensino Superior (SINES) é um evento que integra 

apresentações de trabalhos, oficinas e mesa redonda para tratar de temas como a inclusão de 

pessoas com deficiência na sociedade. O evento normalmente é realizado na UFSJ, campus Dom 

Bosco e, em 2018, a sexta edição ocorreu no dia 08 de novembro com as apresentações dos 

seguintes resumos (SINES, 2019): 

 

 Diagnósticos e demandas de uma cadeira de rodas projetada para atender cadeirantes em 

ambientes educacionais e profissionais; 

 Importância da interdisciplinaridade como ferramenta para promoção da acessibilidade, 

mobilidade e inclusão social; 

 Conscientização, acessibilidade e inclusão social: um projeto de pesquisa com interface de 

extensão nos ambientes educacionais; 

 Implementação do controle Fuzzy para uma cadeira de rodas inteligente: Fuzzyino 

(Controle Fuzzy no Arduino); 

 Desenvolvimento e construção de um sistema de comunicação entre o smartphone e a 

cadeira de rodas inteligente. 

 Já no VII SINES, realizado no dia 04/11/2019, organizou-se e ministrou-se uma Oficina 

nomeada: ―Tecnologia Assistiva: Engenharia em prol da inclusão social‖. 

 

1.5.ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está organizada em sete capítulos. No capítulo 1 são apresentadas a 

introdução ao tema central do projeto, a relevância ao tema, a justificativa da pesquisa 

desenvolvida, os objetivos e as contribuições deste trabalho. O Capítulo 2 apresenta a evolução 

histórica das cadeiras de rodas, definindo o contexto histórico no qual o presente trabalho se 

insere. 

Já o Capítulo 3 apresenta a análise dos dados referentes às entrevistas e questionários 

respondidos pelos usuários de cadeira de rodas. Por meio deste estudo foi possível identificar as 

suas principais demandas e queixas. Os dados foram convertidos em parâmetros para o projeto 

dos módulos presentes no Capítulo 4. Dentre os módulos se destacam: sistemas de alimentação, 
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motorização, inclinação do assento, transposição de degraus e comunicação entre o protótipo e o 

smartphone. 

No Capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos nas análises do centro de gravidade 

e nas simulações da cadeira de rodas em CAD; a construção do protótipo; e os testes realizados 

nos módulos. Por fim, no capítulo 6, são apresentadas as conclusões e as propostas de trabalhos 

futuros. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS CADEIRAS DE RODAS   

Neste capítulo será apresentada a evolução histórica das cadeiras de rodas. Essa história 

se iniciou com relatos de representações feitas em alegorias, que ilustram a presença de rodas em 

artefatos. Na sequência, houve o surgimento das primeiras invenções acrescidas de rodas para 

facilitar a locomoção de pessoas. Com o passar dos anos foram criados modelos que poderiam ser 

associados às cadeiras de rodas, a seguir, surgiram as patentes registradas nessa área, até chegar 

aos modelos atuais presentes no mercado e desenvolvidos em centros de pesquisa. 

Dentre os relatos, a alegoria mais antiga que simboliza um artefato acrescido de rodas é o 

vaso grego, datada do século 530 a.C. A Figura 2.1 ilustra tal alegoria, nela é retratado um bebê 

sobre um artefato que lembra a aparência de um berço com rodas (CARRIEL, 2007). 

 

Figura 2.1 – (a) Vaso grego datado de 530 a.C.; (b) Em detalhe uma representação de um artefato que se 

assemelha a um berço. 

         
                                                              (a)                                                      (b) 

Fonte: Carriel (2007). 

 

Durante o século III, na China, foi inventado um aparato simples, com uma roda dianteira 

e dois apoios fixos traseiros. A invenção lembra um carrinho de mão, utilizado atualmente no 

ramo da construção civil. Existem relatos bibliográficos que indicam que esse artefato era 

utilizado para o transporte de pessoas doentes ou com alguma diversidade física (CARRIEL, 

2007). É também da China a primeira imagem que mais se assemelha a uma cadeira de rodas 
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(Figura 2.2), o desenho apresentava três rodas, duas traseiras e uma dianteira, e foi encontrada em 

um sarcófago chinês datado de 525 d.C. (MEDOLA et al., 2012). 

 

Figura 2.2 – Imagem encontrada em um sarcófago que lembra uma cadeira com rodas, datado de 525 d.C. 

 
Fonte: Sawatzky (2000, apud MEDOLA et al., 2012). 

 

De acordo com Kamenetz (1969), durante a Idade Média, o uso de invenções que se 

assemelhavam as macas, sem rodas, começou a ser substituído por objetos que lembravam os 

carrinhos de mão para transportar pessoas. A Figura 2.3 ilustra a obra ―A Fonte da Juventude‖, de 

Lucas Cranach The Elder, datada de 1546, nela é possível visualizar o uso dos dois artefatos 

comentados. Nessa época também se anexava rodas a diversos móveis. 

 

Figura 2.3 – (a) A Fonte da Juventude, obra de Lucas Cranach The Elder (1546); (b) Em destaque os artefatos 

que lembram a maca e carrinho de mão. 

        
                                                           (a)                                                                           (b) 

Fonte: A fonte da juventude de Lucas Cranach the Elder
5 

                                                           
5
 Disponível em: <https://www.meisterdrucke.pt/impressoes-artisticas-sofisticadas/Lucas-Cranach-the-

Elder/29794/A-fonte-da-juventude.html>. Acesso em 2 jul. 2020. 
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No final do século XVI, por volta de 1595, um artefato no formato de cadeira com rodas 

foi desenvolvido para o Rei Philip II da Espanha (Figura 2.4), que sofria de uma doença 

reumática. Dentre as ilustrações que se assemelham a uma cadeira de rodas, essa é uma das mais 

marcantes de toda a história devido ao seu mecanismo que permitia não somente o transporte do 

usuário com mais conforto e cuidado, mas também que tal artefato se transformasse em um leito 

(MEDOLA et al., 2012). Outros reis também usaram artefatos com recursos similares, como o 

Rei Wladislav IV, na região que hoje pertence à Polônia (1640), e o Rei Louis XIV da França 

(por volta de 1700) (BRANOWSKI; SYDOR, 2013). 

 

Figura 2.4 – Desenho do Rei Felipe II da Espanha em sua cadeira, no século XVI. 

 
Fonte: Sawatzky (2000, apud MEDOLA et al., 2012). 

 

No século XVII, Johann Haustach, desenvolveu um veículo autopropelido. Acredita-se 

que esse projeto serviu de inspiração para Stephen Farfler, que em 1655 criou o seu protótipo 

com um mecanismo de acionamento da roda frontal por meio de um sistema por manivelas de 

mão, como pode ser observado pela Figura 2.5 (a) (CARRIEL, 2007). Antes dessas invenções, os 

artefatos semelhantes às cadeiras de rodas não eram autopropelidas pelo próprio usuário, 

portanto, foi um grande marco na história. (DOPPELMAYR, 1730, apud CONGER, 2011). 

Esquemas mecânicos de 1733, publicados em Genebra, incluíam o desenho de uma 

cadeira com duas rodas dianteiras e uma traseira (Figura 2.5 (b)), a qual permitia manobras, e foi 

chamada de ―veículo para aqueles que não podem usar suas pernas‖. A novidade nessa invenção 

era a presença de aros menores nas rodas dianteiras, que eram usados para sua propulsão 

(KAMENETZ, 1969). 
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Figura 2.5 – (a) Stephen Farfler em sua cadeira autopropelida, desenvolvida em 1655; (b) Cadeira do início do 

séc. XVIII. 

         
                                                                 (a)                                                                     (b) 

Fonte: Sawatzky (2000, apud MEDOLA et al., 2012). 

 

No final do século XVIII, John Dawson, de Bath, na Inglaterra, desenhou a “Bath chair” 

(Figura 2.6), uma cadeira com três rodas, das quais a terceira ficava localizada à frente das 

demais e dava ao usuário a possibilidade de guiar a cadeira, enquanto outra pessoa a empurrava. 

Outra novidade dessa invenção era sua matéria prima, diferente das outras, essa era feita de ferro. 

Dawson também se autodescrevia em suas publicidades como ―fabricante de cadeiras de rodas‖, 

sendo a primeira vez em que o termo ―cadeira de rodas‖ foi documentado (KAMENETZ, 1969).  

 

Figura 2.6 – Bath Chair construída no início do séc. XIX. 

 
Fonte: Bath Chair

6
 

 

                                                           
6
 Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/objects/qcI7cMgiR0qmLnD_QPyIGQ>. Acesso em 2 

jul. 2020. 
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A cadeira de Dawson destaca-se não somente seus aspectos físicos, mas também sua 

importância por ter influenciado outros produtos, como as bicicletas e os triciclos (CARRIEL, 

2007). No entanto, no decorrer do século seguinte, ocorreria o inverso: os avanços obtidos nas 

bicicletas inspirariam mudanças nas cadeiras de rodas (KAMENETZ, 1969). 

A Guerra de Secessão Estados Unidos, durante o século XIX, foi a grande responsável 

pela entrada das cadeiras de rodas nesse país (CARRIEL, 2014). No Brasil, durante esse mesmo 

século, em 1830, o Sr. Joaquim Marques de Oliveira e Souza recebia os direitos da cadeira de 

rodas por ele desenvolvida, tendo exclusividade sobre ela por 10 anos. Essa foi a primeira patente 

registrada no Brasil de uma cadeira de rodas, sancionada por meio da Lei de Propriedade 

Industrial, sancionada por D. Pedro I (RODRIGUES, 1973, apud CARRIEL, 2007).    

O primeiro desenho de uma cadeira de rodas (Figura 2.7 (a)) semelhante às atuais foi 

patenteado nos Estados Unidos em 1894, e era totalmente feita de madeira (CARRIEL, 2007). 

Até essa época, as cadeiras eram relativamente pesadas e houve diversas tentativas de reduzir seu 

peso (KAMENETZ, 1969). Uma das mais relevantes é uma cadeira indiana (Figura 2.7 (b)), cujo 

assento foi feito de fibra de cana de açúcar, construída em 1916. Ela se destaca por seu baixo 

peso – 26 quilogramas (kg) com as rodas e 22 kg sem as mesmas, enquanto as atuais podem pesar 

mais de 60 kg – e pela disposição das rodas, com as rodas menores à frente das maiores 

(MEDOLA et al., 2012; CARRIEL, 2007).  

 

Figura 2.7 – (a) Cadeira de madeira patenteada nos Estados Unidos em 1894; (b) Cadeira de rodas indiana 

com assento de fibra de cana de açúcar, construída em 1916. 

        
                                                             (a)                                                         (b) 

Fonte: Carriel (2007). 
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No início da década de 1930, nos Estados Unidos, surgiu o primeiro exemplar de uma 

cadeira de rodas feita de tubos de aço (Figura 2.8 (a)). Sua estrutura era fixa, não permitia ajustes, 

e o assento era rígido; seu peso dificultava que ela pudesse ser autopropelida (CARRIEL, 2007). 

Com o surgimento dos automóveis decorreu a necessidade de cadeiras mais leves e portáteis, para 

que fosse possível seu transporte (COOPER, 1998).  

Movidos pela busca de modelos mais flexíveis e, provavelmente, inspirados pela cadeira 

da ―Carters Engleska‖ (Figura 2.8 (b)), os engenheiros americanos Herbert A. Everest e Harry C. 

Jennings, que sofreu um acidente em uma mina que o tornou paraplégico, desenvolveram o 

projeto e produziram a primeira cadeira de rodas leve e dobrável. A cadeira (Figura 2.8 (c)), 

também da década de 1930, pesava 23 kg e tinha como inovação a sua portabilidade. A 

companhia de Everest and Jenning (E&J) se tornou uma das maiores fabricantes de cadeiras de 

rodas do mundo e continua produzindo no século XXI. Com o passar do tempo eles também 

começaram a produção de cadeiras de rodas motorizadas (CARRIEL, 2007; COOPER, 1998; 

KAMENETZ, 1969). 

 

Figura 2.8 – (a) Cadeira de tubos de aço fixos da década de 1930; (b) Cadeira de rodas dobrável da “Carters 

Engleska”, de 1923; (c) Cadeira de rodas dobrável da E&J da década de 1930. 

                   
                                         (a)                                            (b)                                               (c) 

Fonte: Carriel (2007). 

 

A demanda por cadeiras também aumentou bastante ao longo do tempo. Durante a 

Primeira Guerra Mundial, uma lesão na coluna vertebral podia ser considerada fatal, devido às 

infecções subsequentes. No entanto, com a descoberta e o refinamento da penicilina, o número de 

mortes decorrentes de infecções diminuiu drasticamente. Após a Segunda Guerra Mundial, a 
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chance de um soldado sobreviver a uma lesão na coluna estava em torno de 80 a 90%, em virtude 

do novo antibiótico (BOURGEOIS-DOYLE, 2004; BOURGEOIS-DOYLE, 2017).  

 A cadeira de rodas manual não atenderia inteiramente às novas demandas, inclusive de 

pessoas tetraplégicas. Percebendo isso, John Counsell, um oficial canadense que se tornou 

paraplégico por consequência da guerra, junto ao departamento de suporte aos veteranos 

canadenses realizaram um pedido ao Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá (National 

Research Council of Canada - NRC), e ao George Klein por uma cadeira inovadora. A cadeira de 

rodas construída pelo engenheiro Klein e sua equipe de trabalho (Figura 2.9), lançada no começo 

da década de 1950. Ela possuía uma tecnologia única para a época, incluindo controle por 

joystick e motores diferentes para cada roda, presentes até hoje nas cadeiras de rodas 

motorizadas. O projeto foi compartilhado livre de patentes para permitir a produção em massa 

(BOURGEOIS-DOYLE, 2004; BOURGEOIS-DOYLE, 2017).   

 

Figura 2.9 – (a) George Klein e um colega do NRC; (b) Klein em sua cadeira de rodas construída no início da 

década de 1950. 

         
                                                               (a)                                                                         (b)                                                  

Fonte: Bourgeois-Doyle (2004). 

 

 Segundo Vidal Filho et al. (2010), com o passar do tempo as contribuições propostas nas 

patentes proporcionaram a evolução das cadeiras de rodas. Uma das primeiras patentes do tipo é 

datada de 1971, Estados Unidos (United States – US) pat.3807520, e consiste em uma cadeira 

(Figura 2.10 (a)) cuja transmissão de movimento entre o motor e as rodas é feito por meio de 

corrente mecânica (CHISHOLM, 1971). A seguir observam-se, na US pat. D287836 de 1984, 

algumas evoluções em relação à patente anterior, por exemplo, assento, encosto, apoio de braço e 

joystick ergonômicos, além do chassi monobloco e o sistema motoredutor direto nas rodas de 
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tração, como podem ser observados na Figura 2.10 (b) (CHAN, W.; MARR, M.; SOUZA, 1984). 

A US pat.D397645 de 1996 (Figura 2.10 (c)), apresentou algumas melhorias nos quesitos de  

estética e ergonomia, com um maior número de rodas ao comparar com as anteriores, o que 

favoreceu a sua estabilidade (SCHAFFNER, 1996). Formas semelhantes podem ser vistas nos 

modelos comercializados atualmente. Inclusive, são observadas diversas iniciativas na literatura 

científica e técnicas para adaptação de cadeiras manuais em motorizadas (VIDAL FILHO et al., 

2010).  

 

Figura 2.10 – (a) Cadeira de rodas com transmissão por corrente (1971); (b) Modelo com sistema motoredutor 

(1984); (c) Cadeira mais estável (1996). 

 
(a)                                                (b)                           (c) 

Fonte: Vidal Filho et al. (2010). 

 

De acordo com Vidal Filho et al. (2010), a interface de controle entre o usuário e a cadeira 

de rodas é a área que tem reunido a maioria das pesquisas científicas. Atualmente a opção de 

controle mais encontrada no mercado é a realizada por meio de joystick ou de botões. Entretanto, 

a interface homem-máquina busca, cada vez mais, incluir usuários tetraplégicos ou com 

movimentos limitados dos membros superiores.  

Na literatura há várias técnicas que podem ser utilizadas para detectar a intenção do 

movimento, dentre as principais, destacam-se o controle por comando de voz aplicado à cadeira 

de rodas, proposto nos trabalhos (MAZO et al., 1995; PIRES; NUNES, 2002; NISHIMORI; 

SAITOH; KONISHI, 2007) e a eletromiografia (EMG), que monitora por meio de eletrodos a 

contração de músculos específicos pelos quais o usuário tem controle (MOON et al., 2005; HAN 

et al., 2004; WEI; HU, 2010). A eletro-oculografia também utiliza eletrodos, porém para coletar e 
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mensurar as diferenças de potencial produzidas pelos movimentos dos olhos (MAZO, 2001; 

YANCO, 1998; BAREA, et al., 2002; YATHUNANTHAN, et al., 2008). 

Outro método que pode ser utilizado para o controle de uma cadeira de rodas é por meio 

da intensidade e dos comandos de sopro e sucção realizada pelo usuário em um tubo contendo o 

sensor de pressão (MOUGHARBEL et al.,  2013; FERREIRA, 2008). Em Gentilho Junior (2014) 

é apresentado um sistema de instrumentação e controle PID que pode ser embarcado em cadeiras 

de rodas elétricas por meio da técnica de sopro e sucção. Vale ressaltar também que há métodos 

mais sofisticados, como o reconhecimento facial desenvolvido nos trabalhos (FARIA et al., 2007; 

RABHI; MRABET; FNAIECH, 2018; MIRANDA, 2009).  

Dessa maneira, é possível notar uma tendência de tornar os produtos cada vez mais 

específicos para cada situação e usuário. Cadeiras que consideram as características 

antropométricas de seus usuários elevam o seu grau de satisfação, tal como a qualidade das 

mesmas (MEDOLA et al., 2011). Além disso, também há o desenvolvimento de protótipos para 

atender as necessidades mais específicas dos usuários, como é o caso das cadeiras de rodas 

autônomas. Dentre elas, é possível citar a desenvolvida no trabalho (MADARASZ, 1986). O 

protótipo apresentado em tal artigo foi construído utilizando como principais componentes, o 

microcomputador, a câmera digital e o sensor ultrassônico de distância. Essa cadeira possibilitou 

uma operação sem intervenção humana em ambientes ocupados, evitando colisões com os 

objetos e pessoas presentes no local.  

A NavChair é outro exemplo de cadeira de rodas autônoma, ela é capaz de seguir paredes, 

desviar de obstáculos e passar por portas com a utilização de sensores ultrassônicos, além de 

utilizar comando por voz e algoritmos adaptados de robôs autônomos. Quando o protótipo está no 

módulo de operação ―seguir paredes‖, são utilizados os sensores ultrassônicos para identifica-las 

e, dessa forma, obter uma orientação e traçar uma trajetória, enquanto os demais sensores são 

responsáveis evitar colisões. Por fim, o modo padrão da cadeira, ―desviar de obstáculos‖, utiliza o 

algoritmo para traçar uma trajetória, evitar a colisão em obstáculos e seguir na direção indicada 

pelo usuário. A Figura 2.11 ilustra a cadeira de rodas comentada. (SIMPSON et al., 1998). 
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Figura 2.11 – Cadeira de rodas NavChair. 

  
Fonte: Simpson et al. (1998). 

 

Outros exemplos de cadeiras autônomas são os protótipos VAHM (BOURHIS et al., 

2001) e Robchair (PIRES et al., 1998). O protótipo VAHM (Figura 2.12) apresenta três modos de 

operação: autônomo, no qual uma trajetória planejada ocorre em um ambiente mapeado; manual 

assistido, a partir de comandos do usuário, mas ainda com características como seguir paredes e 

desviar de obstáculos; e finalmente, o modo manual comum (BOURHIS et al., 2001).  

 

Figura 2.12 – Cadeira de rodas VAHM. 

 
Fonte: Bourhis et al. (2001). 

 

Como pode ser observado em Pires et al. (1998), a RobChair (Figura 2.13) é uma cadeira 

que tem como prioridade a segurança do usuário. Ela utiliza como estratégia de controle tanto o 

joystick quanto a interface por comando de voz, além de conter sensores infravermelhos, 

ultrassônicos, encoders e um para-choque tátil, tecnologias que permitem ao protótipo seguir uma 
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direção autônoma. A cadeira admite a comunicação com um observador remoto por meio do 

sistema de teleoperado, que também garante o controle e o monitoramento à distância por outra 

pessoa. 

 

Figura 2.13 – Cadeira de rodas RobChair. 

 
Fonte: Nunes et al. (2003). 

 

Além das cadeiras de rodas autônomas, atualmente também se destacam as pesquisas por 

protótipos mais adaptados às situações do cotidiano, como os modelos que sobem degraus e 

escadas, e realizam o controle de estabilidade do assento para atenuar o desconforto do usuário. 

Dentre os projetos nessa linha de pesquisa, pode-se destacar o trabalho de Shehab (2003) que 

desenvolveu uma cadeira de rodas motorizada com sistema automático para a subida de degraus 

de escadas. Para realizar o movimento de subida ela possui duas esteiras de borracha, localizadas 

uma de cada lado do protótipo. Há um atuador linear situado na sua região frontal que, ao ser 

acionado, inclina a estrutura até a altura do degrau para iniciar o processo de transposição, como 

pode ser observado na Figura 2.14 (b). Diferentemente dos modelos convencionais, essa cadeira 

não utiliza rodas, seu sistema de locomoção é inteiramente realizado por duas esteiras, sendo 

cada uma delas controlada por um motor elétrico. Ademais, esse protótipo também possui um 

atuador linear, localizado na sua região traseira, com a função de controlar a posição do assento, e 

habilitar seu movimento em até 45º para ambos os sentidos, horário e anti-horário (Figura 2.14 

(a)). Por meio de tal movimento é possível estabilizar a posição do assento quando a cadeira é 

submetida a situações de aclives e declives do terreno (SHEHAB, 2003). 
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Figura 2.14 – (a) Sistema de inclinação da cadeira de rodas; (b) Atuador linear acionado para inclinar o 

protótipo e iniciar o processo de subir escadas. 

            
                                            (a)                                                                                    (b) 

Fonte: Shehab (2003). 

 

Morales, et al. (2007) também desenvolveu um projeto de cadeira de rodas capaz de subir 

escadas. Ela possui quatro rodas, cada uma delas, conectada a um motor responsável pelo 

controle dos movimentos do protótipo. Além disso, também é composta por dois mecanismos 

independentes: um dispositivo para superar degraus e o outro para estabilizar o assento da 

cadeira. Tal trabalho foi desenvolvido para contemplar a flexibilidade e a estabilidade do 

protótipo. Os mecanismos de escalada se localizam próximos das rodas dianteiras e traseiras. 

Para realizar a subida de escadas, o dispositivo de escalada se apoia no degrau (a e b na Figura 

2.15) e realiza o movimento linear erguendo as rodas, dianteiras ou traseiras, da cadeira (c). Ao 

superar a altura do obstáculo, as rodas são acionadas e já se encontram sobre o degrau (d). Na 

sequência o mecanismo de escalada retorna a sua posição de origem. Esse processo se repete até 

o protótipo superar todos os degraus (MORALES et al., 2007).   

 

Figura 2.15 – Cadeira de rodas no processo de subida de degraus. 

 
Fonte: Morales, et al. (2007). 
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O sistema de controle do assento permite a sua estabilidade enquanto a cadeira estiver 

subindo a escada, para tal ação de controle, esse sistema é composto por dois atuadores lineares, 

localizados um de cada lado do assento. Essa cadeira foi projetada para subir degraus de altura 

máxima de 215 mm e suportar a massa do usuário de até 100 kg (MORALES et al., 2007). 

O trabalho de Quaglia e Nisi (2017) apresenta outra cadeira capaz de subir escadas ou 

obstáculos, por meio de um sistema híbrido de rodas e esteira. De acordo com a Figura 2.16, os 

elementos funcionais do protótipo são: unidade de locomoção composta por três rodas dispostas 

em formato triangular e com transmissão interna, representado em (1), assento (2), esteira (3) e 

sistema de transmissão (4).  

 

Figura 2.16 – Elementos funcionais da cadeira de rodas. 

  
Modificado de: Quaglia e Nisi (2017). 

 

Nas Figuras 2.16 e 2.17 (b) é possível observar o protótipo subindo degraus. O processo 

de subida é realizado pela rotação do sistema de rodas conectadas em formato triangular em 

conjunto com a esteira, que são acionados por motores elétricos e o sistema de transmissão 

presentes na cadeira. Porém, para condições normais de uso, o seu funcionamento é composto por 

duas rodas traseiras, que substituem a esteira, como ilustra a Figura 2.17 (a). 
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Figura 2.17 – (a) Cadeira de rodas na situação normal de uso; (b) Subindo escadas. 

 
(a)                                                               (b) 

Fonte: Quaglia e Nisi (2017). 

 

Na patente BR 202014030150-5 U2 é apresentado um dispositivo semelhante a uma 

rampa transportável acoplada à cadeira de rodas. Esse aparato (Figura 2.18) é adicionado às 

laterais da cadeira, sendo composto por trilhos, um conjunto de motores e braços articulados. O 

funcionamento desse dispositivo é comandado pelo usuário. Assim que ele o aciona, os braços 

dessa rampa móvel são movidos pela ação de motores elétricos até a frente da cadeira de rodas. 

Essa rampa é posicionada de modo que permita que as rodas da cadeira passem sobre a mesma, e 

transponham o obstáculo, que pode ser um pequeno degrau ou outra irregularidade no solo. Após 

o uso, os braços são recolhidos por meio de um acionamento no sistema (SILVA JÚNIOR, 

2016). 

 

Figura 2.18 – Dispositivo de transposição de degraus aplicado à cadeira de rodas. 

 
Modificado de: Silva Júnior (2016). 
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 Outra invenção de interesse é a patente BR 112012019489-5 B1, que descreve um 

dispositivo para superar obstáculos. O mecanismo (Figura 2.19) é composto por três ou N rodas, 

conectadas duas a duas, por N-1 braços de suporte. Tal dispositivo possui motores independentes 

de cada lado da cadeira, o que permite ao protótipo a realização de curvas. Ao encontrar 

obstáculos, como uma calçada, as duas rodas dianteiras transpõem tal degrau enquanto as demais 

permanecem apoiadas no chão. Esse processo segue de forma subsequente até que a última roda 

supere tal obstáculo. O chassi mais alto dessa cadeira permite às rodas moverem livremente em 

altura, e assim, superar degraus (OHRUH, 2011).   

 

Figura 2.19 – Dispositivo para superar obstáculos. 

 
Modificado de: Ohruh (2011). 

 

2.1. CONCLUSÕES 

A história das cadeiras de rodas é longa e de progressão lenta. Conforme pôde-se 

observar, várias evoluções ocorreram nos últimos 100 anos e têm tornado a cadeira de rodas uma 

tecnologia cada vez mais inclusiva às diversidades físicas das pessoas. Uma maior abrangência, 

entretanto, acompanha um aumento da complexidade de seus componentes, como visto nas 

cadeiras de rodas autônomas (NavChair (SIMPSON et al., 1998), VAHM (BOURHIS et al., 

2001) e Robchair (PIRES et al., 1998)). Elas apresentam um maior número de sensores, redes 

e/ou protocolos de transmissão de dados, maior esforço computacional para realizar todo o 

processamento do sistema e filtros dos sinais coletados. Para isso, faz-se necessário utilizar 

computadores ou microcontroladores de alto desempenho para realizar o processamento desses 

dados. Logo, apesar desses sistemas serem mais completos – principalmente no ambiente 
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residencial – têm, em contrapartida, preços mais altos, tornando essa tecnologia proibitiva para 

muitas pessoas. 

Além disso, tais sistemas não são necessariamente eficientes no perímetro urbano, local 

que apresenta as maiores dificuldades para a locomoção dos usuários por conter barreiras 

arquitetônicas e urbanísticas. Nesse caso, há modelos de cadeiras de rodas mais adaptadas às 

situações de deslocamento no setor urbano, e diversas maneiras de projetar e construir um 

protótipo capaz de transpor obstáculos ou subir degraus e escadas, como foi apresentado nos 

trabalhos (SHEHAB, 2003; MORALES et al., 2007; QUAGLIA, NISI, 2017). Isso mostra o 

empenho dos pesquisadores em tornar essa tecnologia assistiva o mais adaptável possível às 

situações cotidianas dos espaços públicos, que em muitos casos não são acessíveis. No entanto, 

apesar dessas vantagens, infelizmente, essas cadeiras não necessariamente são acessíveis 

economicamente a grande parte desse público com limitações de locomoção. 

Tendo em vista essas questões abordadas, o presente trabalho propõe adicionar 

funcionalidades à cadeira de rodas, porém, tendo como principal foco que seu custo esteja na 

faixa de preço dos modelos tradicionais que atualmente são comercializados. Ademais, o 

protótipo também visa atender as necessidades e demandas dos usuários relacionadas ao seu 

conforto e segurança, e aos problemas de acessibilidade presentes em muitas cidades brasileiras. 

Nesse caso, o projeto versão final consiste numa cadeira de rodas capaz de superar algumas 

barreiras arquitetônicas, como rampas mal construídas, degraus antes de locais de acesso, 

calçadas irregulares e esburacadas. A proposta de desenvolver melhorias às cadeiras de rodas, 

mas se preocupando com o seu custo é pertinente, pois a busca e a pesquisa por formas de tornar 

o preço dessa tecnologia assistiva mais acessível pode permitir que mais pessoas tenham acesso à 

mesma. 

Dentre as principais funcionalidades dessa cadeira de rodas construída, pode-se destacar: 

sistema de segurança que possibilita a comunicação de forma automática via SMS (Short 

Message Service - Serviço de Mensagens Curtas) com o celular ou smartphone do responsável 

pelo usuário de cadeira de rodas – no caso de eventuais emergências ou falhas mecânicas e 

elétricas do protótipo; dispositivo de transposição de degraus; e sistema de inclinação do assento, 

isto é, independentemente se a cadeira de rodas é submetida a situações de aclives ou declives – 

como é o caso de rampas e terrenos irregulares, a inclinação do assento se estabilizará na posição 

recomendada para o uso. Essas funcionalidades poderão proporcionar maior segurança em 
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possíveis situações de falhas do protótipo ou emergências; melhorar a usabilidade da cadeira de 

rodas no perímetro urbano; e diminuir o desconforto do usuário com a utilização do sistema que 

estabiliza a inclinação do assento. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. ANÁLISE DOS DADOS E IDENTIFICAÇÃO DAS DEMANDAS DO PROJETO 

Os dados analisados neste capítulo são provenientes de um projeto nomeado: 

―DIAGNÓSTICO ERGONÔMICO PARA APLICAÇÃO NO PROTÓTIPO DE CADEIRA DE 

RODAS DO PROJETO PARAMEC-UFSJ‖ desenvolvido por membros do grupo Paramec-UFSJ 

(NOGUEIRA; BRAGA, 2018 e NOGUEIRA; BRAGA; CAMARGOS, 2018). A seguir serão 

apresentados a metodologia utilizada; as entrevistas e questionários aplicados; as análises dos 

dados; e a identificação das demandas de projetos para a construção da cadeira de rodas. 

 

3.1. METODOLOGIA 

Este estudo foi realizado com o objetivo de identificar as principais demandas e queixas 

vivenciadas pelos usuários de cadeira de rodas. Para isso, primeiramente, foi realizada uma 

extensa revisão bibliográfica para embasamento conceitual, técnico e metodológico da pesquisa. 

Também foi feita uma pesquisa sobre os principais componentes elétricos, mecânicos e 

ergonômicos presentes nas cadeiras de rodas, além de materiais que são comercializados e são 

utilizados para a construção de um protótipo (NOGUEIRA; BRAGA, 2018). 

Diante desse estudo, foi elaborado o projeto para a realização da pesquisa composta por 

um roteiro de entrevista e um questionário que futuramente seriam respondidos por usuários de 

cadeira de rodas. Esse projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos - Unidades Educacionais de São João del-Rei (CEPSJ), juntamente com toda a 

documentação necessária para tal processo de avaliação. Após a aprovação do CEPSJ, CAEE 

(Certificado de Apresentação de Apreciação Ética): 18326919.4.0000.5151, esse trabalho se 

iniciou com a realização de entrevistas com sete usuários de cadeira de rodas (  : Número de 

participantes = 7) da região de São João del-Rei. Já o questionário foi aplicado em âmbito 

nacional e respondido por 60 pessoas (   = 7) (NOGUEIRA; BRAGA, 2018). Ao final deste 

trabalho, no tópico nomeado Anexos, estão o roteiro de entrevista e o questionário aplicado. 

Devido ao formato da pesquisa e à maneira como foi realizada, é possível classificá-la 

descritiva, uma vez que tende a estudar as características das variáveis e relacioná-las. Essas 

variáveis seriam os dados obtidos por meio dos questionários e contêm informações sobre as 
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vivências dos usuários e as características das cadeiras de rodas. É um tipo de estudo que levanta 

opiniões e também permite uma melhor visualização do problema a partir do envolvimento com 

o público em questão (GIL, 2008).  

Este trabalho também pode ser classificado como uma pesquisa exploratória, visto que é 

necessária uma maior familiaridade do pesquisador com o ambiente para gerar informações e 

entender as demandas do público-alvo. Com isso, é adquirida a observação empírica dos pontos 

avaliados para uma futura análise. Isso implica que as descrições qualitativas e quantitativas estão 

inclusas no processo, o que possibilita a análise das relações do objeto de estudo (a cadeira) com 

o usuário (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

 

3.2. ENTREVISTAS E QUESTIONÁRIOS APLICADOS 

Ao analisar as entrevistas e os questionários respondidos pelos usuários de cadeira de 

rodas foi possível observar quais são as suas principais dificuldades vivenciadas e as demandas 

de projeto. As Tabelas 3.1 e 3.2 exibem o perfil das pessoas que responderam, respectivamente, a 

entrevista e os questionários. Por meio dos dados analisados foi possível observar alguns pontos 

entre esses dois públicos, por exemplo, dos sete entrevistados, seis (85,72%) possuíam idade 

entre 20 a 40 anos. No questionário houve um equilíbrio, metade das pessoas tinha menos de 40 

anos. Na entrevista a maior parte das pessoas foi composta por mulheres, enquanto no 

questionário respondido a maior porcentagem de participação foi de homens. A maioria dos 

participantes utiliza exclusivamente a cadeira de rodas manual (NOGUEIRA; BRAGA, 2018 e 

NOGUEIRA; BRAGA; CAMARGOS, 2018). 

 

Tabela 3.1 – Perfil das pessoas que participaram da entrevista (   = 7). 

Faixa de idade 

Entre 20 a 30 anos Entre 30 a 40 anos Acima dos 40 anos 

42,86% 42,86% 14,28% 
 

Sexo 

Masculino Feminino 

42,86% 57,14% 
 

Tipo da cadeira de rodas 

Manual Motorizada Ambas 

57,14% 28,57% 14,29% 

Elaborado pelo autor. Fonte: Nogueira, Braga e Camargos (2018). 
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Tabela 3.2 – Perfil das pessoas que participaram do questionário (   = 60). 

Faixa de idade 

Até 30 anos Entre 30 a 40 anos Entre 40 a 50 anos Acima dos 50 anos 

28,3% 21,7% 36,7% 13,3% 
 

Sexo 

Masculino Feminino 

66,7% 33,3% 
 

Tipo da cadeira de rodas 

Manual Motorizada Ambas 

58,3% 15% 26,7% 

Elaborado pelo autor. Fonte: Nogueira e Braga (2018). 

 

A Tabela 3.3 exibe as respostas dos participantes referentes a cada pergunta do 

questionário aplicado. Com relação ao tempo de uso da cadeira de rodas, a maioria (66,7%) 

afirma que a utiliza há mais de 10 anos. Além disso, 58,3% das pessoas responderam que utiliza 

essa tecnologia assistiva, diariamente, por mais de 60 minutos para realizar seus deslocamentos. 

Ao analisar as características ergonômicas das cadeiras de rodas, a altura dos apoios de braços e 

pés foi bem avaliada, sendo classificada como: ―Boa ou Excelente‖ por 66,67% dos participantes. 

Com relação à importância do custo da cadeira na escolha da mesma, 76,67% das pessoas 

responderam como: ―Importante ou Muito Importante‖ desenvolver essa tecnologia assistiva a 

um preço mais acessível (NOGUEIRA; BRAGA, 2018).  

 

Tabela 3.3 – Respostas obtidas do questionário. 

Tempo que os usuários utilizam a cadeira de rodas 

Menos de 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Mais de 10 anos 

1,6% 20% 11,7% 66,7% 
 

Tempo médio por dia de deslocamento com a cadeira de rodas 

Até 10 minutos 10 a 30 minutos 30 a 60 minutos Mais de 60 minutos 

10% 15% 16,7% 58,3% 
 

Classificação da altura dos suportes para braços e pés da cadeira de rodas 

Péssima Ruim Boa Excelente 

8,33% 25% 60% 6,67% 

Continua 
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Conclusão 

Classificação quanto a importância do custo da cadeira de rodas 

Sem importância Pouco importante Importante Muito importante 

6,66% 16,67% 16,67% 60% 
 

Segurança e estabilidade física ao utilizar a cadeira de rodas 

Necessita algumas 

modificações 

Ruim Intermediária Totalmente segura 

23,3% 15% 40% 21,7% 
 

Classificação da infraestrutura urbana em relação à inclusão de pessoas em cadeira de rodas (PCRs) 

Péssima Ruim Boa Excelente 

46,7% 41,7% 11,6% 0% 
 

Classificação da acessibilidade às rampas utilizando cadeiras de rodas 

Péssima Ruim Boa Excelente 

16,7% 40% 41,7% 1,6% 

Elaborado pelo autor. Fonte: Nogueira e Braga (2018). 

 

Quando questionados sobre a segurança e a estabilidade física ao utilizar a cadeira de 

rodas, 78,3% dos participantes da pesquisa não se sentem totalmente seguros. Ao analisar a 

infraestrutura urbana em relação à inclusão de PCRs, 88,4% dos pesquisados a consideram como: 

―Ruim ou Péssima‖. Numa avaliação mais específica, relativa à acessibilidade às rampas com o 

uso de cadeiras de rodas, 56,7% das pessoas classificaram como: ―Ruim ou Péssimo‖ 

(NOGUEIRA; BRAGA, 2018). 

Além das perguntas contidas na Tabela 3.3, outro ponto questionado nessa pesquisa foi 

sobre o interesse pela criação de dispositivos para a transposição de pequenos degraus ou outros 

obstáculos, em que 95% das pessoas demonstraram interesse. Outro aspecto relevante foi que 

88,3% dos participantes perceberam a importância do investimento em locais mais apropriados 

para pessoas em cadeira de rodas e ciclistas. A criação desses locais poderia facilitar a locomoção 

e proporcionar maior segurança no deslocamento dessas pessoas, já que em muitas cidades 

brasileiras é comum observar locais onde as calçadas não são acessíveis a esse público.  Diante 

dessas situações, em que ocorre a inviabilidade de acesso e problemas nas calçadas, em muitos 

casos, os usuários de cadeira de rodas se deslocam em ruas com tráfego de veículos e se 

submetem a riscos, inclusive de acidentes (NOGUEIRA; BRAGA, 2018). 

A Norma Brasileira NBR 9050: ―Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos‖ informa que o dimensionamento de uma rampa com inclinação acessível 
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deve ser de acordo com os limites estabelecidos na Tabela 3.4 – entre 6,25% a 8,33% – além de 

ser recomendada a criação de áreas de descanso nos patamares, a cada 50 m de percurso (ABNT 

9050, 2015). Ao converter esses valores para graus, eles são equivalentes entre 3,6º a 4,7º. 

 

Tabela 3.4 – Dimensionamento de rampas. 

Desníveis máximos de cada 

segmento de rampa h [m] 

Inclinação admissível em cada 

segmento de rampa i [%] 

Número máximo de segmentos 

de rampa 

1,50 5,00 (1:20) Sem limite 

1,00  5,00 (1:20) < i ≤ 6,25 (1:16) Sem limite 

0,80  6,25 (1:16) < i ≤ 8,33 (1:12) 15 

Elaborado pelo autor. Fonte: ABNT 9050 (2015). 

 

Vale ressaltar que, em casos excepcionais, como reformas, quando as soluções propostas 

não atenderem as condições estabelecidas na Tabela 3.4, inclinações entre 8,33% até 12,5% 

podem ser utilizadas, de acordo com a Tabela 3.5 (ABNT 9050, 2015). Ao realizar as conversões 

para graus, esses valores têm equivalência a uma faixa entre 4,7º a 7,1º. 

 

Tabela 3.5 – Dimensionamento de rampas para situações excepcionais. 

Desníveis máximos de cada 

segmento de rampa h [m] 

Inclinação admissível em cada 

segmento de rampa i [%] 

Número máximo de segmentos 

de rampa 

0,20 8,33 (1:12) < i ≤ 10,00 (1:10) 4 

0,075 10,00 (1:10) < i ≤ 12,5 (1:8) 1 

Elaborado pelo autor. Fonte: ABNT 9050 (2015). 

 

Essa inclinação expressa em porcentagem representa a relação entre a altura do desnível e 

o comprimento da projeção horizontal, como pode ser observado pela Equação 3.1 (ABNT 9050, 

2015). 

 

       (  ⁄ )                                                         (3.1) 
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Sendo: 

i: Inclinação expressa em porcentagem [%]; 

h: Altura do desnível [m]; 

c: Comprimento da projeção horizontal [m]. 

 

Entretanto, trabalhos anteriores nessa linha de pesquisa, como (FERNANDES et al., 

2018), apontam pouca adequação aos limites da norma. Os autores propuseram um estudo de 

caso das rampas presentes na Avenida Olegário Maciel, situada na cidade de Monte Carmelo, 

Minas Gerais. Dentre as 20 rampas analisadas, apenas duas estavam dentro do limite máximo de 

8,33% estipulado pela norma. Foi observado que elas possuíam inclinação entre 9,07% a 34,93% 

(entre 5,2º a 19,3º). Ou seja, uma inclinação de (34,93 / 8,33) 4,19 vezes acima da norma 

estipulada para o dimensionamento de rampas, e (34,93 / 12,5) 2,79 vezes acima ao considerar os 

casos excepcionais. 

Ademais, de acordo com Santos M. (2018) as rampas da cidade de São João del-Rei, 

Minas Gerais, frequentemente apresentam inclinações e dimensionamentos inadequadas de 

acordo com a norma NBR 9050. Em tal trabalho também foram relatadas outras dificuldades 

relacionadas à acessibilidade de pessoas em cadeira de rodas, por exemplo, rampas para acesso a 

garagens sobre as calçadas, localização incorreta de postes, faixas de pedestre sem rampas de 

acesso, arborização inadequada que compromete a pavimentação das calçadas, além delas 

estarem esburacadas em muitos lugares dessa cidade. Outros questionamentos foram sobre a 

inacessibilidade em muitos estabelecimentos comerciais e edifícios públicos, como museus e 

instituições de ensino. A Biblioteca Municipal da cidade, por exemplo, não possui rampa em sua 

entrada, e ainda há um degrau de altura em torno de 30 cm, o que dificulta o acesso ao edifício, 

como ilustra a Figura 3.1. A dificuldade é ainda maior para usuários de cadeira de rodas que 

precisariam da ajuda de outras pessoas para entrar nesse local público. 
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Figura 3.1 – Degrau na entrada da Biblioteca Municipal da cidade de São João del-Rei. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.3. ANÁLISES DOS DADOS 

Por meio dos dados obtidos na pesquisa foi possível montar a Tabela 3.6. Nela são 

exibidos os relatos e as análises das entrevistas e dos questionários respondidos pelos usuários de 

cadeira de rodas (NOGUEIRA; BRAGA, 2018 e NOGUEIRA; BRAGA; CAMARGOS, 2018).  

 

Tabela 3.6 – Análises das entrevistas e dos questionários. 

PROJETO DE UM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE DEGRAUS 

Queixas relatadas: O principal foco dessa pesquisa foi no desenvolvimento de uma cadeira de rodas para 

ambientes externos, já que normalmente as residências dessas pessoas estão totalmente ou parcialmente adaptadas 

às suas necessidades. Ao analisar a locomoção em lugares públicos, é possível citar trajetos que levam de sua 

residência para o trabalho ou ambientes de estudo. Nas entrevistas, eles relataram problemas vivenciados em 

relação à infraestrutura da cidade, como rampas mal construídas; degraus antes de locais de acesso; calçadas 

altas, irregulares e esburacadas; lugares sem rampas e elevadores acessíveis, sendo necessário, na maioria das 

vezes, outras pessoas para ajudar nessas situações.  

Análises dos questionários: Houve interesse de 95% dos participantes da pesquisa na criação de um dispositivo 

para subir pequenos degraus. Tal dispositivo poderia contribuir na passagem por degraus em locais de acesso, 

para os casos em que a roda frontal fique presa por algum obstáculo ou buraco e em rampas mal construídas, já 

que 56,7% das pessoas classificaram o acesso às rampas como: ―Ruim ou Péssimo‖. 

Continua 
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Conclusão 

PROJETO DE UM SISTEMA QUE ESTABILIZA A INCLINAÇÃO DO ASSENTO 

Queixas relatadas: Outro ponto comentado pelos participantes da pesquisa foi sobre a sensação de insegurança e 

medo de tombamentos durante a descida em rampas ou outros declives. Eles também relataram insegurança em 

percursos de aclives, pois a maior parte do peso da pessoa e da cadeira de rodas, principalmente pela localização 

das baterias, se concentrarem sobre o eixo traseiro da tecnologia assistiva. Dentre os relatos, houve um 

capotamento da cadeira de rodas para trás, que causou ferimentos à pessoa. 

Análises dos questionários: Como comentado acima, 78,3% das pessoas que responderam os questionários não 

se sentem totalmente seguros com relação estabilidade física da cadeira de rodas.  
 

CADEIRA DE RODAS MAIS ESTREITA E COMPACTA 

Queixas relatadas: Por meio dos dados analisados acima é possível concluir que a infraestrutura para a inclusão 

de pessoas em cadeira de rodas é um fator limitante em muitas cidades brasileiras. Ao analisar as entrevistas, os 

participantes enfatizaram as dificuldades vivenciadas em relação ao acesso em lugares estreitos, como rampas, 

largura de portas e elevadores. Outras dificuldades mencionadas foram no deslocamento em corredores sem 

ângulo de virada, postes e placas de sinalização que prejudicam a passagem da cadeira de rodas em calçadas. Eles 

também comentaram que já passaram por situações desconfortáveis como banheiros que são nomeados como 

adaptados, mas que não possuem espaço suficiente para realização de manobras.  

Análises dos questionários: Diante das dificuldades comentadas acima sobre a infraestrutura das cidades em 

relação à inclusão de PCRs, 88,4% dos participantes da pesquisa classificaram como: ―Ruim ou Péssima‖. 
 

LARGURA DO ASSENTO E APOIOS DOS BRAÇOS E PÉS 

Análises dos questionários: Ao serem questionados sobre a altura dos suportes para braços e pés da cadeira de 

rodas, 66,67% dos participantes classificaram como: ―Boa ou Excelente‖.  

Conclusões: Diante dos dados analisados, foi observado que a largura do assento e a altura dos apoios de braços 

e pés são fatores que atendem as necessidades da maioria dos participantes da pesquisa. Isso se deve pela 

possibilidade de escolha do tamanho do assento no momento da compra, além de muitas cadeiras de rodas já 

terem opções de ajustes da posição dos apoios de pés e braços. 
 

CUSTO DA CADEIRA DE RODAS E SUAS PEÇAS 

Queixas relatadas: Quando questionados sobre qual melhoria eles indicariam de propor nas cadeiras de rodas, 

algumas pessoas comentaram sobre a importância de desenvolver essa tecnologia assistiva a um preço que seja 

mais acessível, uma vez que tanto as cadeiras de rodas como as suas peças atualmente são vendidas a preços que 

dificultam o acesso de muitas pessoas. 

Análises dos questionários: Nas respostas obtidas pelo questionário aplicado, 76,67% das pessoas responderam 

como: ―Importante ou Muito Importante‖ o fator custo para a aquisição dessa tecnologia assistiva. 

Elaborado pelo autor. Fonte: Nogueira e Braga (2018) e Nogueira, Braga e Camargos (2018). 
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3.4. IDENTIFICAÇÃO DAS DEMANDAS DE PROJETO 

Os dados obtidos por meio dos questionários e entrevistas, além das análises realizadas 

foram e serão utilizadas como base para o desenvolvimento e construção da cadeira de rodas 

multifuncional deste trabalho. Nos tópicos a seguir são apresentadas as demandas de projetos. 

 

3.4.1. Demandas identificadas relacionadas aos projetos do protótipo 

A Tabela 3.7 exibe as demandas identificadas relacionadas aos projetos para o 

desenvolvimento da cadeira de rodas multifuncional. 

 

Tabela 3.7 – Demandas identificadas relacionadas aos projetos do protótipo. 

PROJETO DE UM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE DEGRAUS 

Desenvolver tecnologia para o trajeto urbano que seja capaz de superar degraus. A altura do obstáculo será 

definida após um estudo mais específico dessa demanda. Destaca-se, porém, que quanto mais alto for o degrau, 

maior será o risco de tombamento do protótipo, sendo esse um dos principais pontos a serem estudados para 

desenvolver esse projeto. Para evitar tal situação é recomendada a utilização de sensores que medem a inclinação 

da cadeira de rodas durante todo o seu funcionamento, isto é, que engloba as situações de utilização do 

dispositivo para superar obstáculos e quando o protótipo se deslocar por aclives ou declives. 
 

PROJETO DE UM SISTEMA QUE ESTABILIZA A INCLINAÇÃO DO ASSENTO 

Projetar um sistema que estabilize o assento, ou seja, independentemente se a cadeira de rodas é submetida a 

situações de aclives ou declives, como é o caso quando ela se desloca sobre rampas ou em terrenos irregulares, o 

assento permanecerá sempre na posição recomendada para o uso. Portanto, além de proporcionar maior conforto 

ao usuário, principalmente para pessoas que possuem pouco ou nenhum controle do tronco, também diminuiria o 

risco de tombamento da cadeira de rodas, já que é possível variar o centro de gravidade do sistema por meio da 

inclinação do assento. 
 

CADEIRA DE RODAS MAIS ESTREITA E COMPACTA 

Projetar a estrutura da cadeira de rodas multifuncional mais estreita e compacta possível, porém a limitação das 

suas dimensões está associada principalmente a seus componentes essenciais, como baterias, motores, rodas e 

assento. Entretanto, mesmo com o projeto otimizado das dimensões do protótipo e o desenvolvimento de outros 

dispositivos, esse trabalho poderá apenas atenuar os problemas enfrentados pelos usuários de cadeira de rodas, já 

que para sanar completamente é necessário melhorias na infraestrutura da cidade. 

Fonte: Autoria própria. 
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3.4.2. Demandas identificadas relacionadas à área da engenharia elétrica 

A Tabela 3.8 exibe as demandas identificadas relacionadas ao sistema de controle, 

sensores e componentes elétricos da cadeira de rodas multifuncional. 

 

Tabela 3.8 – Demandas identificadas relacionadas à área da engenharia elétrica. 

SISTEMA DE CONTROLE DA CADEIRA DE RODAS 

A partir das análises das entrevistas nota-se uma demanda para que o sistema de controle da cadeira de rodas 

apresente características de aceleração suave, isso é, sem a presença de movimentos bruscos, uma vez que são 

prejudiciais à saúde e ao conforto do usuário.  
 

DISPOSITIVOS DE CONTROLE QUE CAPTAM MOVIMENTOS DO CORPO 

Quando questionados na entrevista sobre a utilização de um equipamento eletrônico fixado em alguma parte do 

corpo, por exemplo, na cabeça ou pescoço, para controlar uma cadeira de rodas motorizada, alguns responderam 

que seria uma forma interessante. Até as pessoas que responderam que prefeririam manter o uso do joystick, pelo 

costume ou praticidade, perceberam que esse projeto tem potencial para atender as pessoas que não possuem os 

movimentos dos membros superiores para realizar tal controle. Esse dispositivo também poderia ser fixado em 

outra parte do corpo, por exemplo, na mão ou braço. Outro ponto sugerido pelos participantes da pesquisa é a 

personalização dos produtos, ou seja, projetar tal dispositivo de acordo com a necessidade de cada pessoa em 

específico. 
 

INDICADOR DE STATUS DE BATERIA E CAIXA PROTETORA 

Dentre as sugestões de possíveis melhorias, uma delas é o projeto de um indicador de status da bateria na cadeira 

de rodas. Esse projeto proporcionaria maior segurança para deslocamentos externos, além de possibilitar o 

controle do tempo de carregamento. Outra demanda comentada foi sobre a utilização de uma capa ou caixa 

protetora com material impermeável para proteger os componentes elétricos e eletrônicos da cadeira de rodas em 

caso de chuvas, o que diminuiria o risco de danificá-los. 
 

FARÓIS E SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AUDITIVO 

Houve uma demanda por projetar faróis dianteiros e sinalizadores traseiros para a cadeira de rodas. A ideia é de 

proporcionar maior segurança em trajetos durante a noite, principalmente em situações que as PCRs precisam se 

deslocar em vias públicas, junto com o tráfego de veículos. Inclusive, também foi apontado o interesse por uma 

buzina acionada por botões ou outro comando presente na cadeira de rodas motorizada.  

Fonte: Autoria própria. 

 

3.4.3. Demandas identificadas relacionadas à mecânica do protótipo 

A Tabela 3.9 exibe as demandas identificadas relacionadas aos componentes mecânicos 

da cadeira de rodas multifuncional. 

 



62 

 

Tabela 3.9 – Demandas identificadas relacionadas à mecânica do protótipo. 

DISPOSITIVOS MECÂNICOS QUE FACILITEM A DESMONTAGEM E A MANUTENÇÃO 

Com relação às questões estruturais e mecânicas do protótipo, foram considerados os relatos das pessoas, no 

quais houve a demanda pela utilização de dispositivos mecânicos que permitam a desmontagem da cadeira de 

rodas de uma forma mais cômoda e fácil para realizar o transporte em um automóvel. Outra sugestão foi a 

utilização de opções mecânicas que torne mais prática a manutenção e a troca das rodas dianteiras e traseiras. 
 

RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS 

Em uma das entrevistas, um participante sugeriu que as rodas frontais tivessem o diâmetro entre 20 e 25 cm, e 

com pneus infláveis para diminuir os impactos causados ao se deslocar por calçadas esburacadas ou outros 

ambientes irregulares. Além dos pneus também foi recomendado que o garfo que acopla a roda frontal tivesse 

suspensão ou algum sistema de amortecimento. Ele relatou que a utilização desse conjunto, roda inflável e garfo 

com suspensão, tornaria a cadeira de rodas mais confortável aos usuários. Já para a roda traseira foi indicado o 

uso do pneu antifurto, por ele ser mais resistente do que o inflável em relação aos vidros e outros objetos que 

podem comprometer a vida útil do pneu. 

Fonte: Autoria própria. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. PROJETO DOS MÓDULOS E DA CADEIRA DE RODAS MULTIFUNCIONAL 

 Este capítulo apresenta os módulos e o projeto estrutural da cadeira de rodas 

multifuncional, tendo como base os estudos realizados nos capítulos anteriores, 2 e 3. Dentre os 

módulos se destacam: sistemas de alimentação, motorização, inclinação do assento, transposição 

de degraus e comunicação entre o protótipo e o smartphone. 

 

4.1. MÓDULOS DO PROTÓTIPO CADEIRA DE RODAS 

 Para a execução deste trabalho foi utilizado o conceito de modularidade. Os módulos 

foram considerados para projetar a estrutura metálica da cadeira de rodas multifuncional. Nesse 

projeto, foram analisadas as suas dimensões, pesos, funcionalidades e outros fatores. A seguir 

serão apresentados todos os módulos, seus componentes e materiais que foram e vão ser 

acoplados no protótipo. 

 

4.1.1. Modularidade 

 O conceito de modularidade pode ser definido como a possibilidade de separar certo 

sistema em partes autônomas e individuais, sendo chamados de módulos (PARNAS, 1972). Por 

serem autônomos podem ser trabalhados de forma independente, agilizando o projeto e evitando 

demoras causadas por atrasos na produção de algum dos módulos. Sendo projetados de forma 

separada, os módulos também não estão restritos a um projeto específico, concedendo um alto 

grau de adaptabilidade e personalização ao projeto final. A modularidade é uma estratégia para a 

construção de sistemas complexos a partir de pequenos subsistemas que trabalham de forma 

integrada, mas são construídos e aprimorados de forma independente (BALDWIN; CLARK, 

2000). 

Desde que sejam respeitados alguns limites básicos, impostos para que os módulos 

possam ser adequadamente integrados ao sistema, a modularidade permite o desenvolvimento 

independente dos mesmos, incentivando a inovação. Eliminadas as restrições rígidas, 

características de projetos com todas as partes pré-definidas, os projetistas possuem liberdade 

para criar produtos diferentes dos comumente encontrados. Além disso, o custo necessário para a 
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modernização do sistema é reduzido, pois é possível repor apenas o módulo que se encontra 

ultrapassado (SCHANK et al., 2016). 

No contexto do projeto aqui descrito, a estrutura metálica foi um dos módulos mais 

importantes por abrigar os demais componentes e dar forma à cadeira de rodas. De acordo com o 

conceito de modularidade, ela foi produzida de forma independente dos demais sistemas. Seu 

espaço interno, entretanto, deveria ser suficiente para abrigar os outros módulos e permitir que 

eles fossem adequadamente fixados. Por isso, foi essencial ao projeto da estrutura o uso de um 

material e de elementos de fixação de montagem versátil e fácil, o que permitiu adaptações ao 

formato (caso algum dos subsistemas o exigisse) sem comprometer a integridade estrutural. 

  

4.1.2. Módulo de alimentação 

 O módulo de alimentação da cadeira de rodas multifuncional compreende duas baterias do 

tipo Chumbo-ácido Regulado por Válvula (Valve Regulated Lead Acid - VRLA), com tecnologia 

de Manta de Fibra de Vidro Absorvente (Absorbent Glass Mat - AGM), marca GetPower, 

modelo GP12-45, com especificações de tensão igual a 12 Volts (V), carga de 45 Ampère-hora 

(Ah), 13,20 quilogramas (kg) e dimensões de 185x160x169 milímetros (mm). A Figura 4.1 

ilustra a bateria utilizada nesse projeto. 

 

Figura 4.1 – Bateria utilizada na cadeira de rodas multifuncional. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Vale ressaltar que devido ao projeto ser um protótipo, a escolha dessa bateria se consistiu 

principalmente pela relação entre custo e benefício. Nesse caso, dentre as opções de baterias 
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analisadas para tal aplicação, essa foi a que apresentou menor preço para tal valor de carga. Outra 

opção de bateria encontrada no mercado foi do tipo VRLA de ciclo profundo, utilizada nas 

cadeiras de rodas da Ortobras, modelos ULX: Reclinável Motorizada (E3) e Motorizada (E4) 

(ORTOBRAS, 2020b; ORTOBRAS, 2020c). 

 

4.1.3. Módulo de propulsão e direção 

 O módulo de propulsão da cadeira de rodas compreende dois motores de corrente 

contínua, esquerdo e direito, modelo Hummel, fabricante Ortobras, de 24 V, 3 Ampères (A), 300 

Watts (W), 5,8 kg e de 4600 rotações por minuto (rpm), com sistema de redução (32:1). Isso 

implica que a máxima velocidade angular de giro no eixo do motor seja de 143,75 rpm, 

correspondente a 15,05 radianos por segundo (rad/s). A Figura 4.2 exibe o motor utilizado nesse 

projeto. 

  

Figura 4.2 – Motor de corrente contínua utilizado na cadeira de rodas multifuncional.

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Já para o acionamento desses motores foram utilizados dois drivers do tipo ponte H, 

modelo BTS7960 (Figura 4.3). Esse driver foi definido por atender todas as demandas do motor 

comentado acima, dentre as suas principais características, pode-se destacar tensão de 

alimentação entre 6 a 27 V e corrente de pico igual a 43 A. Ademais, sua tensão de entrada de 

controle está entre 3,3 a 5 V, essa faixa de operação permite o funcionamento desse componente 

com o Arduino DUE, responsável pelo sistema de controle da cadeira de rodas. 
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Figura 4.3 – Driver ponte H. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Acoplados nesses dois motores, foram utilizadas duas rodas traseiras de 12 polegadas de 

diâmetro, marca Ortobras, tamanho do raio de 0,1524 m, peso de 2 kg, com pneu maciço e 

antifuro. Esse tipo de pneu foi escolhido após analisar as sugestões dos usuários de cadeira de 

rodas que participaram da pesquisa (Tabela 3.9 do Capítulo 3). O motor e roda foram definidos, 

principalmente, pela sua facilidade de encaixe, o que pode contribuir para futuras manutenções. 

O conjunto, motor e roda, se enquadra com as especificações da Norma NBR ISO 7176-6: 

―Determinação da velocidade máxima, aceleração e desaceleração de cadeiras de rodas 

motorizadas‖. A velocidade máxima de uma cadeira de rodas recomendada por essa norma é de 

15 km/h, equivalente a 4,17 m/s (ABNT ISO 7176-6, 2015). Por meio da Equação (4.1) foi 

possível calcular a velocidade máxima do protótipo a partir desse conjunto. 

 

                                                                            

                           

 Sendo: 

     : Velocidade máxima do protótipo [m/s]; 

      : Raio da roda traseira da cadeira de rodas = 0,1524 m; 

     : Velocidade angular máxima do motor = 15,05 rad/s. 

 

 Esse conjunto também é utilizado nas cadeiras de rodas da Ortobras, modelos ULX: 

Reclinável Motorizada (E3) e Motorizada (E4) (ORTOBRAS, 2020b; ORTOBRAS, 2020c). 
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 Já o módulo de direção dianteiro foi composto por duas rodas de 8 polegadas (0,2032 m) 

de diâmetro, direita e esquerda, peso de 0,6 kg, com pneus infláveis. As rodas foram acopladas 

nos garfos que possuem sistema de amortecimento por molas da marca Freedom. A Figura 4.4 

ilustra esse módulo direcional e uma das rodas traseiras do protótipo. Essas preferências de 

tamanho e tipo da roda, além do garfo com suspensão, foram definidas ao analisar as sugestões 

dos usuários de cadeira de rodas que participaram da pesquisa (Tabela 3.9). Foi informado que a 

utilização desse sistema, garfo com amortecimento de mala e pneu inflável, contribuiria para 

diminuir os impactos causados pelos deslocamentos em calçadas esburacadas ou outros 

ambientes irregulares.  

 

Figura 4.4 – Módulo direcional do protótipo e roda traseira. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

4.1.4. Módulo do assento 

Esse módulo é formado pelo conjunto: estrutura metálica do assento, suporte cervical, 

cinto de segurança, espumas e apoios para braços e pés. Ao analisar os questionários e as 

entrevistas realizadas com os usuários de cadeira de rodas, Tabela 3.6 do Capítulo 3, foi possível 

concluir que a largura do assento, altura dos apoios de braços e pés são fatores que não 

incomodam a maioria dos participantes da pesquisa pelo fato de algumas cadeiras possuírem 

opções de ajustes, além do tamanho do assento ter opção de escolha no momento da compra. 

Diante disso, foram utilizados como parâmetros para a definição desse módulo os 

seguintes fatores: possuir ajustes de braços e pés, atender pessoas com tetraplegia, facilidade de 

acoplar na cadeira de rodas e preço. Dentre as opções disponíveis no mercado, o assento 
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escolhido foi o da cadeira de rodas modelo Conforma Tilt da Ortobras (Figura 4.5), por ter 

atendido a todos esses requisitos e demandas de projeto. Para este projeto optou-se pela compra 

do maior assento comercializado nesse modelo, cujas dimensões são: 400 x 450 mm, 

respectivamente correspondentes à largura e ao comprimento. O assento foi retirado da cadeira de 

rodas da Ortobras e acoplado no protótipo desenvolvido neste trabalho por meio de parafusos.  

 

Figura 4.5 – Cadeira de rodas modelo Conforma Tilt da Ortobras. 

 

Fonte: ORTOBRAS (2020a). 

 

4.1.5. Módulo de inclinação do assento 

O módulo a seguir foi uma das demandas identificadas na Tabela 3.7. O projeto tem como 

principal objetivo possibilitar que o assento se mantenha na posição recomendada para o seu uso, 

independentemente se a cadeira de rodas passar por situações de aclives ou declives, como é o 

caso quando ela é usada em rampas ou em terrenos irregulares. Vale ressaltar que a atuação desse 

módulo também contribui para equilibrar o centro de gravidade do sistema (cadeira de rodas e 

usuário), o que diminui o risco de tombamentos, além de proporcionar maior conforto ao usuário 

durante a utilização da tecnologia assistiva.  

O funcionamento ocorre por meio de um sistema composto por um atuador linear elétrico, 

o assento da cadeira de rodas e os eixos que permitem essa mobilidade. A base do atuador linear 

é conectada a um ponto fixo na estrutura da cadeira, e a sua ponta é conectada na parte inferior do 

assento. O deslocamento linear do mesmo é convertido em deslocamento angular devido a esses 

dois pontos de articulação. O atuador em questão funciona por um mecanismo de parafuso-sem-
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fim, isto é, por meio do seu funcionamento é possível converter o movimento rotacional em 

linear. 

A Figura 4.6 ilustra a vista lateral do sistema com seus componentes etiquetados, sendo: 

(A) assento da estrutura, a ser inclinado; (B) articulação do assento; (C) articulação entre o 

sistema de elevação e o assento; (D) sistema de elevação, um atuador linear; (E) articulação entre 

a base do atuador linear e um ponto fixo situado na estrutura da cadeira de rodas. Nesse caso, o 

conjunto, (C) e (E), proporciona o grau de liberdade necessário para que o movimento linear do 

atuador seja convertido em movimento angular do assento em relação a sua articulação, em (B). 

 

Figura 4.6 – Vista lateral do sistema que estabiliza o assento. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Desse modo, a extensão do comprimento da parte móvel do atuador linear corresponde à 

elevação do ângulo do assento. Esse ângulo pode ser alterado em ambos os sentidos, por meio do 

acionamento do atuador, tanto no sentido de estender quanto de encolher. O sensor de inclinação 

realimenta o sistema de controle de tal forma que o mesmo seja mantido na posição desejada de 

uso pelo usuário, independentemente da inclinação do solo transitado pela cadeira de rodas. A 

Figura 4.7 exibe a vista isométrica da parte inferior, sendo (F) o sensor de inclinação no assento. 

 

 

 

D 

C 

B 

E 
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Figura 4.7 – Vista isométrica da parte inferior do sistema com o sensor de inclinação. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

4.1.6. Módulo de transposição de degraus 

No momento, o módulo de transposição de degraus ainda se encontra em fase de projeto, 

e não foi acoplado à cadeira de rodas multifuncional, mas o seu projeto operacional já foi 

proposto e será apresentado neste tópico. Esse módulo também foi uma das demandas 

identificadas na Tabela 3.7. O trabalho teve como principal objetivo projetar um sistema capaz de 

superar degraus. A altura do degrau será definida após a realização de um estudo mais específico 

sobre as necessidades e demandas desse projeto, além de avaliar as limitações mecânicas da 

cadeira como espaço disponível, altura do obstáculo que a roda traseira consegue superar de 

forma natural, ângulos de tombamento e outros fatores relevantes. 

A invenção se destaca por proporcionar uma nova funcionalidade à cadeira de rodas, sem 

comprometer o funcionamento dos seus outros módulos. Esse sistema de superação de obstáculos 

se encontra inerte durante o funcionamento normal do protótipo, isto é, a sua forma de locomoção 

principal é por meio das rodas traseiras e dianteiras. No entanto, quando a mesma esbarra com 

um obstáculo, no qual não consegue transpor de forma natural, o dispositivo é ativado, e funciona 

apenas durante tal momento. Vale ressaltar que esse sistema será acionado tanto pelo usuário por 

meio de botões presentes na cadeira de rodas quanto de forma automática, por meio de sensores 

que identificam o contato do sistema com o obstáculo. 

Para atender aos requisitos de projeto identificados foi proposta uma esteira do tipo 

lagarta formada por quatro engrenagens ou rodas dentadas dispostas em forma trapezoidal, 

acionadas por um motor elétrico acoplado na engrenagem traseira ou motriz. A altura máxima do 

degrau a ser superado é delimitada pela posição da engrenagem dianteira, de diâmetro maior. O 

sistema completo é composto por duas lagartas idênticas e paralelas, que totalizam oito rodas 

F 
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dentadas dispostas simetricamente em conjuntos de quatro. Cada conjunto é conectado por uma 

correia ou corrente de transmissão mecânica e ligado um ao outro por eixos fixados em uma 

estrutura tubular. A intenção dessa disposição é proporcionar maior estabilidade ao sistema, além 

de delimitar o espaço ocupado pelo dispositivo. Esse módulo tem o intuito de proporcionar o 

atrito necessário entre a correia da esteira e o degrau, e dessa forma, possibilitar que o dispositivo 

suspenda a parte frontal da cadeira de rodas. Vale destacar que durante esse processo de 

transposição de degraus, o sistema de tração da cadeira de rodas (motores traseiros) também 

atuará em conjunto para transpor o obstáculo. 

A Figura 4.8 exibe a vista lateral do sistema de lagarta, sendo: (A) roda dentada maior, ela 

sustenta parte da carga durante o processo de transposição de degraus e limita a altura dos 

obstáculos que podem ser superados; (B) engrenagens menores, possuem a função de manter a 

corrente esticada no formato projetado e possibilitar que haja atrito com o degrau; (C) roda 

dentada motriz associada ao motor, ela proporciona o movimento do sistema; (D) correia ou 

corrente de transmissão mecânica, utilizada para gerar o esforço de subida do dispositivo por 

meio do atrito com o obstáculo. 

 

Figura 4.8 – Vista lateral do sistema de esteira do tipo lagarta. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 4.9 exibe a vista isométrica da estrutura de lagarta, sendo: (E) caixa onde deve 

ser inserido o motor, acoplado à engrenagem motriz (C); (F) placa metálica com a função de 

sustentar o formato trapezoidal da esteira, além de proporcionar o acoplamento entre os eixos das 
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engrenagens e possibilitar o encaixe desse dispositivo com a estrutura da cadeira de rodas; (G) 

eixo das rodas dentadas A e B, cujo comprimento varia de acordo com as exigências do sistema. 

As esteiras também podem ser separadas e independentes uma da outra, para isso, é necessário 

que a estrutura da cadeira de rodas consiga acomodá-las sem a necessidade dos eixos de ligação 

referidos. 

 

Figura 4.9 – Vista isométrica do sistema de esteira do tipo lagarta. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

De modo a permitir o atrito necessário entre a correia da lagarta e a superfície, a 

engrenagem superior será projetada de forma a proporcionar um ângulo adequado para uma 

distribuição de forças suficientes. Além disso, o material da correia será projetado de modo a 

aumentar a capacidade de aderência à superfície com intensidade suficiente para evitar o 

escorregamento. O movimento de subida do degrau será acionado pelo sistema de controle dos 

motores acoplados nas engrenagens motrizes. Uma pequena folga na esteira é necessária para que 

haja uma superfície de contato adequada entre ela e o obstáculo. 

O sistema completo de transposição de degraus será fixado na parte frontal e inferior, 

entre as rodas dianteiras da cadeira ou na parte exterior das mesmas. Em ambos os casos a 
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intenção será de utilizar dois conjuntos de esteiras, sendo um de cada lado do protótipo. O 

posicionamento do sistema será projetado para permitir que o contato com o degrau ocorra 

primeiro com o dispositivo, o que possibilitará a elevação da cadeira, sem que as rodas dianteiras 

travem antes. 

Para exemplificar o princípio de funcionamento desse dispositivo, uma representação 

gráfica da atuação da esteira é exibida na Figura 4.10. Em (a), o conjunto (cadeira de rodas e 

dispositivo) se move por meio das rodas dianteiras e traseiras, e a esteira não se encontra 

acionada, nem em contato com o solo. Em (b), o dispositivo para subida de degraus entra em 

contato com um obstáculo de altura H, e nesse momento a esteira é ativada por meio de um 

sensor ou comando exercido pelo usuário. Como ilustrado em (c), a rotação do mecanismo exerce 

um esforço sobre o obstáculo, devido ao atrito, tal esforço gera uma força de reação que permite a 

transposição do obstáculo. Em (d), esse sistema transpôs o degrau e se encontra inativo 

novamente. Ou seja, esse dispositivo é acionado apenas quando necessário, caso contrário, o 

meio de locomoção da cadeira de rodas é o tradicional, por meio de rodas. 

 

Figura 4.10 – Representação gráfica da atuação da esteira ao superar obstáculos. 

 

Fonte: Autoria própria. 

b) 

c) d) 

a) 



74 

 

Já o acionamento do dispositivo consiste no uso de dois motores elétricos que tenham 

torque e rotação suficientes para erguer a parte superior do protótipo em um movimento de 

subida. Nesse projeto, serão utilizados motores elétricos de corrente contínua, pois a cadeira de 

rodas é alimentada por baterias, ou seja, uma fonte de corrente contínua. O acionamento dos 

motores deve ser controlado, isto é, inicialmente esses motores devem ser acionados de forma 

lenta, e posteriormente, sua velocidade é aumentada de forma progressiva. Esse procedimento 

diminui a ocorrência de movimentos bruscos na cadeira de rodas.  

Como ilustra a Figura 4.11, uma possível adaptação mecânica poderia ser instalada com o 

uso das suspensões do tipo mola-amortecedor (I) no aparelho (J) que conecta o dispositivo de 

transposição de degraus na cadeira de rodas. Nesse caso, a deformação em uma ou nas duas 

molas poderia ser identificada por um sistema de sensoriamento com capacidade de mensurar tal 

propriedade. Para exemplificar, a figura abaixo ilustra a diferença de deformações, H1 e H2, 

entre as duas componentes de suspensão quando a esteira esbarra em um degrau de altura H. Com 

a identificação dessa deformação é detectado um obstáculo, e a esteira é acionada. O sistema 

aumenta a superfície de contato entre a esteira e o degrau, além de atuar no amortecimento de 

impactos e na adaptação do sistema de subida de degraus a diferentes obstáculos. Outra forma de 

identificar situações em que a cadeira se encontra presa em algum buraco ou degrau será no 

monitoramento de rotação das suas rodas traseiras por meio de sensores. Quando o sistema 

detecta que elas deveriam girar, porém algo as impede, o dispositivo será acionado para superar o 

obstáculo que obstrui a sua locomoção. 

 

Figura 4.11 – Adaptação da esteira com um sistema de suspensão do tipo mola-amortecedor. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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No momento da utilização desse dispositivo, o módulo de estabilidade do assento também 

será acionado, e os dois sistemas funcionarão em conjunto. Ao suspender a parte frontal do 

protótipo, é necessário manter o assento estável. Além de proporcionar maior conforto ao 

usuário, a inclinação do assento altera a posição do centro de gravidade do sistema (cadeira de 

rodas e usuário), o que diminui o risco de tombamentos.  

 

4.1.7. Módulo de comunicação entre o protótipo e o smartphone 

Esse módulo foi projetado para atender uma parcela considerável da população que 

necessita do acompanhamento de um responsável, a fim de torná-las mais independentes. 

Sistemas que aumentam o grau de autonomia dessas pessoas sem comprometer sua segurança são 

úteis, e podem ser realizados ao facilitar a atuação do responsável pela PCR. Por exemplo, a 

partir do monitoramento remoto com o recebimento de informações sobre eventuais problemas 

na cadeira de rodas, além da sua localização, o responsável pode socorrer a pessoa, quando 

necessário, sem estar ao seu lado constantemente. 

Esse trabalho estabelece um sistema de comunicação automático entre o protótipo e os 

responsáveis pelo usuário, mesmo que eles se encontrem fisicamente distantes. O sistema de 

comunicação será usado para transmitir informações pertinentes ao funcionamento da cadeira, a 

fim de avisar os responsáveis acerca de quaisquer falhas ou emergências. O usuário também 

poderá informar alguma emergência ocorrida meio do acionamento de comandos ou botões 

presentes no veículo.  

A Figura 4.12 exemplifica o projeto completo desse módulo composto por um 

microcontrolador do tipo Arduino DUE, representado pela letra (A), responsável por processar os 

dados e controlar os componentes da cadeira de rodas. Caso ele identifique alguma falha no 

protótipo, ele repassará tal informação para o outro dispositivo, que também possui um 

microcontrolador, nesse caso, a placa eletrônica LinkIt One, indicado em (B). Esse processo é 

concluído quando o LinkIt One executa a sua programação, processa tal informação e envia 

mensagens SMS (Short Message Service - Serviço de Mensagens Curtas) para um número 

telefônico pré-definido, que pode ser um celular, tablet ou smartphone (C) do responsável 

usuário de cadeira de rodas. 

 

 



76 

 

Figura 4.12 – Exemplificação do sistema de comunicação entre a cadeira de rodas e o smartphone. 

  
Fonte: Autoria própria. 

 

O Arduino DUE processa e monitora as informações dos sensores alocados na cadeira de 

rodas, avalia se há falhas que comprometem o funcionamento do sistema ou se há alguma 

emergência acionada pelo usuário. Caso haja, acontecerá uma comunicação entre o Arduino e 

LinkIt One, via fio, do tipo protocolo de comunicação I2C (Circuito Inter-Integrado – Inter-

Integrated Circuit). Nesse projeto, foram conectados os respectivos pinos: GND (Terra – 

Ground), 3,3V, SCL (Clock Serial – Serial Clock) e SDA (Dados Seriais – Serial Data) em seus 

correspondentes do outro dispositivo, como ilustra a Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 – Esquema de conexões entre o Arduino DUE e o LinkIt One. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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A placa eletrônica LinkIt One foi desenvolvida pela Seeed Studio em conjunto com a 

MediaTek. Essa placa possui o controlador ARM EJ-S, que permite o uso de portas digitais e 

analógicas para a programação. Essa placa também está integrada com o Wifi, Bluetooth, GPS 

(Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global), GSM (Global System for 

Mobile Communications - Sistema Global para Comunicações Móveis), função que habilita o 

envio de SMS, entre outras funcionalidades (LINKIT ONE, 2020). A Figura 4.14 ilustra a placa 

Linkit One e seus componentes periféricos essenciais para que esse sistema funcione, como 

bateria, chip telefônico e as antenas de GPS e GSM. 

 

Figura 4.14 – Placa LinkIt One e seus componentes. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para que esse processo de envio de SMS funcione é necessário que o LinkIt One possua 

um chip telefônico com um plano capaz de enviar mensagens do tipo SMS para um número 

telefônico pré-definido. Além disso, o smartphone deve ter um chip capaz de, pelo menos, 

receber mensagens de textos. Porém, para visualizar a localização do veículo pelo Google Maps é 

necessário ter acesso à internet. 

Para casos em que haja a necessidade de um acompanhamento contínuo do usuário, basta 

programar o LinkIt One para o envio da localização em períodos de tempo predeterminados, ao 

Chip telefônico 

Bateria 
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Antena GPS 
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invés de enviar somente em casos de falhas ou emergências. Esse tempo pode ser regulado de 

acordo com a necessidade do usuário. 

A seguir são apresentadas algumas opções de defeitos ou emergências informadas pelo 

LinkIt One para o smartphone. Vale ressaltar que esses comandos são programáveis no software 

do microcontrolador Arduino da cadeira de rodas, ou seja, é possível alterar e adicionar novas 

opções de falhas e funcionalidades de acordo com a necessidade do usuário. 

0001 = Opção de emergência acionada pelo usuário; 

0002 = Erro na bateria; 

0003 = Falha no sistema de locomoção da cadeira de rodas; 

0004 = Falha em algum sensor; 

0005 = Falha no módulo de inclinação do assento; 

0006 = Falha no módulo de transposição de degraus; 

0007 = Risco de tombamento. 

Para exemplificar o funcionamento desse módulo, quando o Arduino DUE enviar o 

comando ―0002‖ pelo protocolo de comunicação I2C, o LinkIt One irá processar e reconhecer tal 

informação. Em seguida, ele enviará um SMS para o smartphone com a seguinte mensagem de 

texto: ―Erro na bateria! Local da cadeira:‖. Nesse caso, como o Arduino e o LinkIt One estão 

localizados no mesmo veículo, as coordenadas enviadas, informadas pelo GPS, serão as da 

cadeira de rodas. 

 

4.2. PROJETO ESTRUTURAL DA CADEIRA DE RODAS 

A estrutura metálica do protótipo foi projetada de tal forma a suportar e acomodar todos 

os módulos apresentados acima. No entanto, primeiramente foi necessário realizar um estudo do 

material mecânico utilizado nesse projeto. A seguir serão apresentados esses subitens. 

 

4.2.1. Definição do material da estrutura mecânica 

Para definir o material utilizado na construção da cadeira de rodas multifuncional foram 

considerados os seguintes fatores: modularidade, resistência a esforços mecânicos, menor tempo 

de montagem, facilidade de fixação dos módulos e preço acessível ao projeto. 

Diante desses fatores analisados, um dos tipos de materiais que atenderam a todos esses 

requisitos de projeto foram os perfis de alumínio extrudados, com geometria modular. Esse 
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material se destacou principalmente por permitir facilidades na montagem de estruturas. Sua 

montagem é feita por parafusos e conexões, e não por soldas, fato que permite que a construção 

seja mais rápida, prática e versátil, quando comparada a outros materiais que necessitam de 

usinagem e ferramentas específicas. Outra vantagem da utilização desse material se dá pela 

facilidade de modificações ou novas adaptações que podem ser conduzidas no decorrer do projeto 

(PERFIS EM ALUMÍNIO, 2020).  

Dentre as opções comerciais desse material de alumínio extrudado, foi selecionado para a 

construção da cadeira de rodas o perfil de dimensões 40x40 mm da empresa OBR Equipamentos 

Industriais, como ilustra a Figura 4.15. Vale ressaltar que essa empresa oferece vários tipos de 

perfis quadrados e retangulares, com dimensões variadas e utilizados em diversas estruturas 

metálicas, como tendas, maquinários e afins. A geometria quadrada foi escolhida por ser a mais 

usual em protótipos (PERFIS EM ALUMÍNIO, 2020).  

 

Figura 4.15 – Perfil de alumínio extrudado de 40x40-10. 

 

Fonte: Perfis em Alumínio (2020). 

 

É comum o uso de ligas de alumínio na estrutura de cadeiras de rodas. A estrutura foi 

avaliada por simulações computacionais de esforços mecânicos. Caso tais simulações indicassem 

que tal perfil não seria capaz de sustentar os esforços causados pela operação da cadeira de rodas, 

uma nova iteração seria iniciada, analisando um perfil de dimensões maiores. 

A estrutura foi complementada com uma chapa de metal que se encontra na parte inferior, 

ligada aos perfis de alumínio de forma a estabelecer uma plataforma de suporte para as baterias e 
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para o atuador linear, discutidos na seção seguinte. O material da chapa é o aço estrutural comum, 

ele possui baixo custo quando comparado a outros materiais de resistência mecânica adequada a 

aplicações como a discutida. Para evitar falhas, em especial por deflexão do material, (ângulo ou 

distância que indica a deformação elástica7 de um elemento quando uma carga é aplicada), a 

chapa possui espessura considerável (3,2 mm). Além disso, ela também é reforçada por perfis de 

alumínio que suportam parte considerável da carga aplicada. 

 

4.2.2. Projeto mecânico da estrutura da cadeira de rodas 

Após a pesquisa por materiais e a definição do formato geral da estrutura, foi necessário 

conhecer as dimensões dos módulos que seriam acoplados na estrutura, de forma a definir a 

organização e dimensões do espaço interno que permitissem a montagem dos mesmos. A 

princípio, foram considerados três elementos principais a serem inseridos nesse espaço: o sistema 

de inclinação do assento, baterias e os motores do protótipo. Além deles, o módulo para 

transposição de degraus futuramente será acoplado à cadeira de rodas. Entretanto, como as suas 

dimensões ainda estão em fase de projeto, foi reservado um espaço na parte inferior frontal do 

protótipo para tal dispositivo.  

O sistema de inclinação consiste em um atuador linear elétrico acoplado na estrutura e ao 

assento, situado na região frontal inferior da estrutura. Na parte traseira encontram-se duas 

baterias (sistema de alimentação) e dois motores elétricos de corrente contínua. A base do assento 

deve ser fixada na parte superior da estrutura, e as rodas, nos eixos dos motores, nas laterais 

inferiores do protótipo. Todos esses sistemas foram projetados e tiveram suas dimensões 

previamente definidas. 

Com os módulos especificados, se deu início a utilização do software Autodesk Inventor 

para criar um Desenho Assistido por Computador (Computer-Aided Design - CAD) que 

representasse a futura estrutura da cadeira de rodas. Nessa etapa, o seu formato geral foi alterado, 

quando necessário, e teve suas dimensões definidas. Esse modelo serviu como uma ferramenta 

para visualização da estrutura completa, espaçamento e a interação dos módulos, bem como 

material futuro para a simulação computacional por elementos finitos. As medidas aproximadas 

                                                           
7
 Deformação Elástica: Segundo Callister Jr. e Rethwisch (2012) ―O processo de deformação em que a tensão e a 

deformação são proporcionais é chamado de deformação elástica‖. Tal autor também complementa que ―a 

deformação elástica não é permanente, o que significa que quando a carga aplicada é liberada, a peça retorna à sua 

forma original‖. 
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dessa estrutura modular foram 700x500x300 mm, sendo em cada eixo, respectivamente, X: 700 

mm de comprimento longitudinal; Y: 500 mm de largura transversal e Z: 300 mm entre as bases 

da cadeira de rodas e do assento. 

Os sistemas descritos e a estrutura modular são apresentados na Figura 4.16. A vista 

lateral (a) possibilita observar os motores; o assento e seus periféricos, como o ponto de conexão 

entre a base do assento e a estrutura; o apoio para os pés e a peça de fixação localizada na parte 

inferior do mesmo (o atuador linear é fixado nessa peça). Também são apresentadas duas vistas 

isométricas (b e c), exibindo as rodas dianteiras e traseiras; a placa de aço e as baterias, além da 

vista frontal (d).  

 

Figura 4.16 – Projeto da estrutura modular da cadeira de rodas no software Autodesk Inventor. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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O espaço sobre a placa localizado à frente das baterias é reservado para alocar os circuitos 

eletrônicos, microcontroladores Arduino DUE e LinkIt One, e seus componentes periféricos. 

Como se pode observar na Figura 4.16 (indicada em b), a placa de aço não se estende até à frente 

da cadeira. O espaço vazio nessa região é destinado ao sistema de transposição de degraus, as 

suas dimensões são de aproximadamente 300x400x300 mm, correspondendo, respectivamente, 

ao comprimento, largura e altura. Vale destacar que como esse módulo ainda está em fase de 

projeto, esse espaço não será necessariamente todo ocupado. Caso seja insuficiente, o projeto 

deverá ser revisto. A vista frontal (d) aponta a simetria da estrutura em um de seus eixos. 

Portanto, embora sejam indicados apenas um de cada componente nas figuras, eles são fixados 

exatamente na mesma posição em ambos os lados da cadeira de rodas. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. RESULTADOS 

 Este capítulo apresenta os resultados obtidos no desenvolvimento e construção do 

protótipo, tendo como base os estudos realizados nos capítulos anteriores, 3 e 4. Dentre os 

principais tópicos abordados, podem-se destacar: análises do centro de gravidade da cadeira de 

rodas em CAD; projeto de automação do módulo de inclinação do assento; análises das 

simulações; construção do protótipo; testes dos módulos; e custo da cadeira de rodas construída. 

 

5.1. ANÁLISES DO CENTRO DE GRAVIDADE DA CADEIRA DE RODAS 

Neste trabalho foi utilizado o conceito de centro de gravidade e sistema de coordenadas. 

Tais conceitos foram fundamentais para a realização do projeto estrutural da cadeira de rodas. A 

seguir serão apresentados esses subitens. 

 

5.1.1. Centro de gravidade 

 O Centro de Gravidade (CG) de uma estrutura consiste em um ponto sobre o qual a massa 

da mesma pode ser hipoteticamente concentrada. A soma do momento causado por todas as 

secções infinitesimais de massa da estrutura em relação a um eixo vertical é igual ao momento 

causado pelo peso total da estrutura sobre o mesmo eixo. O cálculo do centro de gravidade é 

possível por meio da Equação 5.1 (HIBBELER, 2006). Esse conceito pode ser utilizado para 

simplificar várias análises, como a de tombamento, a qual foi utilizada no presente trabalho. Em 

estruturas complexas de gravidade não homogênea, como a cadeira de rodas, o cálculo do centro 

de gravidade se torna trabalhoso e, por isso, optou-se pelo uso do software Autodesk Inventor 

para tal função. 

 

   
∫    
 

 

∫   
 

 

                                                                         

  

Sendo: 

 x: Distância do ponto a um eixo qualquer; 
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 dw: Elemento diferencial que se refere ao peso da estrutura; 

 a e b: Limites de integração. 

 

5.1.2. Sistema de coordenadas 

O sistema de coordenadas utilizado neste projeto foi o padrão industrial NED (North, 

East, Down - Norte, Leste, Baixo), como pode ser observado na Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 – Sistema de coordenadas NED. 

 
Fonte: Reis (2014). 

 

Nesse sistema de coordenadas foram definidos os ângulos de tais formas: 

 Posição angular de arfagem (𝜃): Sentido positivo aponta para o leste (E), é o 

ângulo que rotaciona em torno do eixo 𝑦, transversal ou lateral da cadeira de 

rodas. 

 Posição angular de rolamento (𝜑): Sentido positivo aponta para o norte (N), é o 

ângulo que rotaciona em torno do eixo  , longitudinal da cadeira de rodas. 

 Posição angular de guinada (𝜓): Sentido positivo aponta para baixo (D), é o 

ângulo que rotaciona em torno do eixo 𝑧, vertical da cadeira de rodas. 
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Neste trabalho foram convencionados os seguintes ângulos para medir os tombamentos 

nos respectivos sentidos, Rolamento: direita (   positivo) e esquerda (   negativo) e Arfagem: 

traseiro (   positivo) e frontal (   negativo).  Já para mensurar a posição angular do assento, 

foi considerado, como sendo, acima da referência horizontal da sua base (   positivo) e abaixo 

(   negativo). 

 

5.1.3. Centro de gravidade da cadeira de rodas em CAD 

 Nesse projeto foi realizada uma análise do centro de gravidade em CAD da estrutura e dos 

componentes que representam a cadeira de rodas projetada, utilizando o software Autodesk 

Inventor. Nessas simulações foram consideradas as seguintes situações de tombamento: para 

frente, para trás e lateral, com e sem o usuário de 100 kg. Considerou-se esse valor de massa para 

o usuário por ser o máximo estipulado pela Norma ABNT NBR ISO 7176-8: ―Requisitos e 

métodos de ensaio para força estática, de impacto e fadiga‖ (ABNT ISO 7176-8, 2009). Por meio 

da Equação (5.2) é possível calcular a força peso do usuário. 

 

                                                                                

 

Sendo: 

  : Vetor força peso do usuário [N]; 

   : Massa do usuário = 100 kg; 

 : Aceleração da gravidade = 9,8 m/s
2
. 

 

Entretanto, para fins de cálculos e simulações foi utilizado o valor de 1000 N. Para a 

realização das simulações do centro de gravidade da representação da cadeira de rodas foram 

utilizadas as medidas em cada eixo, como sendo, respectivamente, X = 430 mm a dimensão 

longitudinal entre os eixos das rodas dianteira e traseira; Y = 650 mm de largura transversal do 

protótipo (estrutura e rodas traseiras); e Z = 500 mm a medida da base do assento até o solo. Por 

simetria, o centro de gravidade do eixo Y se localiza ao centro do eixo transversal, isto é, na 

posição     = 325 mm. A Tabela 5.1 exibe os resultados obtidos, informados pelos ângulos que 

causam os tombamentos. 
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Tabela 5.1 – Centro de gravidade simulado na cadeira de rodas para todas as situações de tombamentos. 

Condição 

Distância do Ponto de contato entre 

o chão e a roda dianteira ao CG 

[mm] 

Ângulo que causa o 

tombamento 

Tombamento para frente             Ângulo de arfagem 

Sem o usuário 340 325 300 48,6° 

Usuário assentado corretamente 

(inclinação do assento a 30º) 
310 325 535 30,1º 

Usuário na ponta do assento (inclinação 

do assento a 0º) 
100 325 530 10,7° 

 

Tombamento para trás             Ângulo de arfagem 

Sem o usuário 340 325 300 16,7° 

Usuário assentado corretamente 

(inclinação do assento a -16º) 
160 325 465 30,1º 

 

Tombamento lateral             Ângulo de rolamento 

Sem o usuário 340 325 300 47,3° 

Usuário assentado corretamente 

(inclinação do assento a 30º) 
310 325 535 31,3º 

Usuário assentado corretamente 

(inclinação do assento a -16º) 
160 325 465 34,9º 

Usuário na ponta do assento (inclinação 

do assento a 0º) 
100 325 530 31,5º 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Tabela 5.1 demonstra que o ponto de conexão do eixo do assento na estrutura da 

cadeira de rodas, considerando o usuário corretamente assentado, foi projetado com o intuito de 

equilibrar o ângulo obtido na simulação. O ângulo de arfagem de tombamento máximo (  ) em 

módulo foi de 30,1º para ambas as situações, tanto de tombamento para frente quanto para trás. 

Outro caso analisado foi do usuário na ponta do assento, essa situação foi considerada 

para a subida e descida da pessoa na cadeira de rodas. Nesse caso, ela não pode tombar para 

frente, para evitar essa situação, as rodas traseiras de tração ficam paradas, o que garante que o 

ângulo de arfagem de tombamento igual a 10º não diminua. 

Para o tombamento lateral do protótipo, dentre os seus ângulos de rolamento obtidos na 

Tabela 5.1, o menor teve o valor em módulo de 31,3º, sendo atribuído como máximo (  ) para a 

condição de funcionamento da cadeira de rodas. Essa é a ocasião em que o assento fica na 

posição mais alta, para equilibrar o centro de gravidade ao passar por declives. Em contrapartida, 

para o movimento do assento no sentido contrário, o protótipo se torna mais estável, resultando 

no ângulo de rolamento de tombamento igual a 34,9º. 
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Ao analisar a cadeira de rodas é possível observar pela Tabela 5.1 e Figura 5.2 que o 

ângulo de arfagem de tombamento para trás é menor sem carga do que com o usuário, já que esse 

protótipo foi projetado analisando a situação de uso. Por outro lado, ela é mais estável para os 

tombamentos para frente e lateral sem carga do que com o usuário. 

 

Figura 5.2 – Ângulos de tombamento da cadeira de rodas para todas as situações (sem considerar o peso do 

usuário). 

Ponto do CG da cadeira de rodas Condição de tombamento para frente 

  

Condição de tombamento lateral Condição de tombamento para trás 

  

Fonte: Autoria própria. 
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De acordo com a Tabela 5.1 foi possível perceber que os ângulos máximos de 

tombamento, frontal e traseiro, foram respectivamente,     = -30,1º e     = 30,1º. Entretanto, a 

fim de evitar tais situações foi atribuída uma margem de 7º como fator de segurança, isto é, os 

ângulos de arfagem de funcionamento do protótipo (  ) foram considerados entre a faixa de 

operação -23º a 23º. Já para o tombamento lateral também foi atribuída essa margem de 7º em 

relação ao   , resultando na condição dos ângulos de rolamento de funcionamento    ) entre -

24º a 24º. 

 

5.2. PROJETO DE AUTOMAÇÃO DO MÓDULO DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO 

Esse módulo consistiu na definição do atuador linear elétrico, no projeto eletrônico do 

sensor de inclinação e na fusão dos sensores. A seguir serão apresentados esses subitens. 

 

5.2.1. Definição do atuador linear elétrico 

Foram analisados trabalhos anteriores nessa linha de pesquisa, como Medola (2013) que 

propôs a construção de uma cadeira de rodas servo-assistida com inclinação de arfagem do 

assento igual a 7º (acima da referência horizontal). Tal ângulo foi definido ao analisar o trabalho 

de Maurer e Sprigle (2004), e concluir que essa inclinação proporciona a postura ereta do usuário 

evitando a flexão do tronco, que contribui para o seu equilíbrio, além de proporcionar uma 

melhor distribuição de pressão nas nádegas e coxas (MEDOLA, 2013). 

Diante desses fatores apresentados, e o fato de tal inclinação de arfagem do assento 

proporcionar maior conforto e segurança ao usuário, diminuindo o risco de quedas, neste projeto 

foi utilizada a inclinação de 7º como a posição normal de uso. Nesse caso, esse ângulo contribui 

principalmente para a segurança de pessoas com lesões acima da quinta vértebra cervical (C5), 

visto que normalmente eles podem apresentar uma paralisia total ou parcial da mão, punho e 

tronco (SHEPHERD CENTER, 2011). Para situações de desiquilíbrio na cadeira de rodas, 

portanto, essas pessoas estariam mais propensas à queda. 

Para questões de projeto foram utilizados como principais requisitos para a definição do 

atuador linear elétrico a capacidade dele estabilizar o assento na posição de uso considerada a 7º 

(acima da referencia horizontal), e atuar na seguinte faixa de operação -16º      30º.  Ou seja, 

permitir a realização do ângulo de 23º para ambos os sentidos, horário e anti-horário. A Figura 
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5.3 (a) ilustra a situação de uso do assento, nela é possível visualizar o assento (A); atuador (B); 

apoio de pernas (C) e o solo (D). 

 

Figura 5.3 – Representação do assento da cadeira de rodas para as seguintes situações: (a) Posição normal de 

uso; (b) Aclive (normal de funcionamento); (c) Declive (normal de funcionamento); (d) Declive (máximo). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 5.3 (b) representa a posição de aclive na condição normal de operação do 

assento do protótipo, sendo etiquetados: o eixo do assento (E); o ponto de conexão entre o 

assento e o atuador (F); e o ponto de fixação da base do atuador (G). Esse sistema permite 

inclinar até 30º e, com isso, a cadeira poderia descer uma rampa de 23º e o atuador ainda 
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conseguiria estabilizar o assento na posição normal de uso. Aliás, nessa situação o módulo ainda 

tem uma margem de segurança de 40 mm antes de colidir com o eixo do assento do protótipo, 

uma que as medidas aproximadas dos raios do atuador linear e do eixo do assento são, 

respectivamente, 25 e 5 mm.  

Outra condição analisada foi da cadeira passar por situações de aclives, como rampas, ou 

superar degraus. A Figura 5.3 (c) ilustra o caso de declínio do assento igual a -16º (abaixo da 

referência horizontal), sendo respeitada uma distância de 30 mm do apoio de perna do chão. A 

Figura 5.3 (d) mostra a condição de declínio máximo do assento, ou seja, quando a ponta do 

apoio de perna encosta ao chão. 

Perante a essas demandas de projeto foi necessário utilizar um atuador linear elétrico com 

dimensões igual ou inferior a 450 mm (cursor totalmente fechado) e igual ou superior a 565 mm 

(cursor totalmente aberto), o que resultou em um cursor de 200 mm, já que o de 150 mm não 

atenderia tal situação. O dispositivo escolhido ainda atenderia o projeto caso houvesse alguma 

alteração em outro módulo da cadeira de rodas, exigindo a sua mudança da posição do atuador. 

Dessa forma, a escolha atende ao conceito de modularidade. Além disso, outro requisito é que o 

atuador funcione para tensões de 12 ou 24 volts, as quais são disponibilizadas por uma ou pela 

associação de duas baterias no protótipo. 

Por fim, foi necessário realizar uma análise das forças envolvidas na estrutura da cadeira 

de rodas ao adicionar o atuador linear. Como comentado no Tópico 5.1.3, foram utilizados os 

valores tabelados pela Norma ABNT NBR ISO 7176-8 para definir a carga a ser suportada pela 

estrutura. Para fins de cálculos e simulações foi utilizado o valor de 1000 N. Essa força peso foi 

aplicada considerando o caso em que se exige o maior esforço mecânico na estrutura do 

protótipo. Tal situação ocorre quando essa força é aplicada na ponta do assento da cadeira de 

rodas, e o mesmo se encontra inclinado na posição -21º. A Figura 5.4 exibe a representação 

vetorial das forças envolvidas nesse sistema, sendo etiquetados: o ponto de conexão entre o 

assento e o atuador (A); o eixo do assento (B); a ponta do assento (C); e o ponto de fixação da 

base do atuador (D). 
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Figura 5.4 – Representação das forças envolvidas nesse sistema. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Essa condição foi definida por ser uma situação recorrente de uso, visto que a altura da 

base do assento tem 50 cm em relação ao chão, isto é, se torna mais prático que o assento incline 

-21º para facilitar a subida e a descida do usuário na cadeira de rodas. Esse processo será 

automatizado por botões ou sensores localizados na estrutura do protótipo. Assim que a pessoa se 

apoiar na cadeira de rodas e acionar tal comando, o assento será inclinado até a posição normal 

de uso (Figura 5.3 (a)). Ao chegar nessa posição torna-se mais cômodo o deslocamento para a 

base do assento e o uso do cinto de segurança. Já para descer do protótipo, o usuário aciona tal 

comando e o assento se inclinará até a posição de -21º. Vale ressaltar que nessas situações é 

necessária a ajuda de um responsável para as pessoas que não possuem tal autonomia de se 

equilibrar e apoiar na cadeira de rodas. 

 A partir dessas considerações é possível calcular, por meio da Equação (5.3), o produto 

vetorial que resulta no torque gerado ao aplicar a força peso do usuário na ponta do assento. 

 

                                                                                                                            

 

Sendo: 

 : Torque [Nm]; 

    : Distância entre o eixo do assento até a ponta = 0,45 m; 

   : Vetor força peso do usuário = 1000 N. 
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Na sequência, a componente vertical do vetor força do atuador:     é calculada pela 

Equação (5.4). 

 

                        
 
   ⁄  (       ⁄  )                                                           

 

Sendo: 

   : Distância entre o eixo do assento até o ponto de fixação do atuador = 0,24 m; 

 

Ao considerar a situação de maior esforço aplicado na estrutura informada acima, isto é, 

quando o atuador está inclinado a 26,5º em relação à base da cadeira de rodas, ilustrada na Figura 

5.4, é possível obter o vetor força do atuador:    pela Equação (5.5). 

 

   (
   

          ⁄ )                                                                 

 

A componente horizontal do vetor força do atuador:     pode ser calculada pela Equação 

(5.6). 

 

                                                                                       

 

Neste trabalho foram utilizados os valores de    = 4200 N,    = 3760 N e     = 1875 

N. Para fins de projeto, foi aplicado um fator de segurança igual a 2, que multiplicou   , e 

resultou na força do atuador igual a 8400 N. Portanto, o fator força de tração do atuador linear foi 

definido, sendo igual ou superior a esse valor obtido. 

A Tabela 5.2 exibe os principais parâmetros de projeto e os intervalos de valores 

definidos para a escolha do atuador linear elétrico. 
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Tabela 5.2 – Principais parâmetros de projeto e os intervalos de valores do atuador linear. 

Parâmetros de projeto Intervalos de valores 

  

Tamanho do atuador totalmente fechado Igual ou inferior a 450 mm 

Tamanho do atuador totalmente aberto Igual ou superior a 565 mm 

Tamanho do cursor do atuador linear 200 mm 

Tensão elétrica de operação 12 ou 24 Volts 

Força de tração do atuador Igual ou acima de 8400 N 

Fonte: Autoria própria. 

 

Diante desses requisitos de projeto foi realizada uma pesquisa por atuadores lineares. 

Dentre as opções encontradas no mercado, o que atendeu a todas as especificações da Tabela 5.2 

foi o modelo TA23 da marca TIMOTION (Figura 5.5) de corrente continua, comprimento 

mínimo de 410 mm (cursor totalmente fechado), tamanho máximo de 610 mm (cursor totalmente 

aberto), cursor de 200 mm, tensão de 24 V, corrente elétrica entre 1,2 e 5,3 A e força máxima de 

tração de 10.000 N (TIMOTION, 2020).  

 

Figura 5.5 – Imagem do atuador linear elétrico utilizado na cadeira de rodas multifuncional. 

 
Fonte: TIMOTION (2020). 

 

 Para o acionamento desse atuador linear elétrico também foi utilizado o driver ponte H, 

mencionado no Tópico 4.1.3, por atender as necessidades de tensão e corrente elétrica desse 

projeto. 
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5.2.2. Projeto eletrônico dos sensores de inclinação 

No Tópico 5.1.3 foi realizado um estudo avaliando o centro de gravidade da cadeira de 

rodas em CAD. Para evitar as situações de tombamentos (laterais, frontal e traseiro) foi proposto 

o projeto eletrônico de dois sensores: o primeiro para medir a posição angular do assento, e o 

segundo foi fixado na base do protótipo para monitorar a sua inclinação durante o tempo de 

funcionamento. 

O intuito da utilização do sensor acoplado no assento foi de realimentar o sistema de 

controle, composto por um microcontrolador que processa as informações do sensor e controla o 

acionamento do atuador linear elétrico em caso de necessidade de correção da posição angular de 

arfagem do assento. Como comentado no tópico anterior, a faixa de operação desse movimento 

angular será de: -16º     30º. 

Dentre as opções de sensores utilizados para medir as posições angulares de arfagem e 

rolamento, comercialmente, há as unidades de medição inerciais compostas por MEMS (Micro 

Electro Mechanical Systems - Sistemas Microeletromecânicos). Esse tipo de sensor está presente 

em diversas aplicações. No trabalho de Reis (2014), por exemplo, foi utilizado no sistema de 

controle de um manipulador robótico, em Santos T. (2018) foi usado na análise da marcha 

humana para aplicações em esportes de alto rendimento. Ele também pode ser encontrado em 

aplicações relacionadas às cadeiras de rodas motorizadas, como em Ruzaij et. al (2016), que 

desenvolveu um sistema autocalibrado para controlar o protótipo pelo movimento da cabeça. Nos 

trabalhos de Goyal e Saini (2013) e Pande et. al (2014) foram utilizados acelerômetros compostos 

por MEMS para coletar os sinais referentes aos movimentos e gestos da mão do usuário e, por 

meio desses dados, controlar uma cadeira de rodas. 

Diante da versatilidade comentada nos trabalhos acima e do preço acessível, atualmente 

em torno de 35 reais, foi utilizada a unidade de medição inercial, modelo MPU-9250. Esse 

componente é composto principalmente por: giroscópio, acelerômetro e magnetômetro triaxiais, 

além de possuir o protocolo de comunicação I2C e tensão de alimentação entre 2,4 e 3,6 V. 

Porém, para desenvolver o sistema completo do sensor que seria acoplado no protótipo, propôs-se 

o desenvolvimento de um projeto eletrônico confeccionado em placa de circuito impresso 

composto pelos seguintes componentes: MPU-9250, microcontrolador Arduino Pro Mini e 

módulo Bluetooth, modelo HC-05, como ilustra a Figura 5.6 (a). 
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Após confeccionada, a placa foi fixada na região inferior da base do assento da cadeira de 

rodas. A sua comunicação foi feita via Bluetooth com o Arduino DUE, microcontrolador 

responsável por controlar todos os dispositivos presentes no protótipo. Esse tipo de comunicação 

sem fio entre os Arduinos Pro Mini e o DUE foi utilizado pelo fato do assento ter a sua inclinação 

móvel. A utilização da comunicação via cabo poderia, assim, ocasionar maus contatos em função 

da movimentação do sistema.  

Para o projeto do sensor alocado na base do protótipo foi utilizado o protocolo de 

comunicação I2C, via fio, uma vez que ele se localiza próximo ao Arduino DUE. Desse modo, a 

placa confeccionada foi composta por outro MPU-9250 e um conector fêmea do tipo RJ45, como 

mostra a Figura 5.6 (b). Essa placa não possui microcontrolador, o processamento desse sensor é 

realizado pelo Arduino DUE.  

 

Figura 5.6 – Placas confeccionadas utilizando o MPU-9250 para captar a posição angular: (a) Do assento e (b) 

Da base da cadeira de rodas. 

 

                               

                                                  (a)                                                                                          (b)                                                  

Fonte: Fonte: Autoria própria 

 

Por último, para permitir as comunicações via Bluetooth e cabo com as placas 

confeccionadas, comentadas acima, foi utilizado um Protoshield, isto é, uma placa que permite 

uma interface de conexão do Arduino DUE com os outros componentes presentes na cadeira de 

rodas, como por exemplo, motores, atuador linear e sensores. Nessa placa foram conectados dois 

conectores do tipo RJ45 e o Bluetooth receptor, como pode ser observado na Figura 5.7. A 

utilização desse Protoshield evitou que as soldas fossem realizadas no Arduino DUE e, 

consequentemente, o preservou. 

Arduino Pro Mini 

Bluetooth 

MPU-9250 

Conector RJ45 
MPU9250 
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Figura 5.7 – Protoshield Arduino com os conectores RJ45 e o Bluetooth. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

5.2.3. Fusão dos sensores 

Após o desenvolvimento dos projetos eletrônicos, mencionados no tópico anterior, foi 

proposta a fusão dos sensores com o objetivo de estimar o estado de um sistema cujos sinais são 

obtidos por mais de um sensor, como é o caso dos sistemas inerciais. Esses sensores são 

utilizados em diversas aplicações, contudo, conforme pode ser visto em (REIS, 2014 e SANTOS, 

T., 2018), quando seus módulos – giroscópio, acelerômetro e magnetômetro – atuam de forma 

isolada, eles apresentam algumas características indesejáveis ao sistema, como incertezas 

associadas à sua medição e alta variância. Logo, para obter um instrumento mais adequado, o 

mais comum é a implementação de filtros que realizam a fusão dos sinais adquiridos desses 

sensores, a fim de extrair as melhores características do sistema. Dentre os algoritmos largamente 

utilizados em trabalhos práticos, podem-se destacar o Filtro Complementar (FC) e o Filtro de 

Kalman (FK), implementados em (SABATINI, 2006; FOXLIN, 1996; GUI; TANG; 

MUKHOPADHYAY, 2015). 

De acordo com Hwang e Brown (1997), o Filtro Complementar foi implementado pela 

primeira vez em 1953 numa aplicação para estimar a localização de aeronaves (ANDERSON e 

FRITZE, 1953). Esse filtro apresenta como característica positiva a fusão dos sensores com o 

intuito de atenuar os erros indesejáveis. Por exemplo, em baixas frequências, o giroscópio 

apresenta baixo desempenho, por outro lado, em altas frequências são os sensores acelerômetro e 

magnetômetro que trazem tal comportamento indesejado (MILETTE e STROUD, 2012). 

Bluetooth 

Protoshield Arduino 

Conectores RJ45 
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O Filtro de Kalman trata-se de um conjunto de equações matemáticas com o intuito de 

formar um estimador de estados, nomeado como preditor-corretor (MAYBECK, 1982). O 

algoritmo de filtragem foi desenvolvido pela primeira vez em 1960 por Rudoph Emil Kalman 

(KALMAN, 1960). Na literatura, esse método pode ser encontrado em diversas aplicações, 

entretanto, nesse caso específico, ao ser associado ao sistema inercial, essa técnica proporciona a 

fusão e o filtro dos sinais provenientes dos três sensores, giroscópio, acelerômetro e 

magnetômetro, como podem ser observados nos trabalhos (REIS, 2014 e SANTOS, T., 2018). 

Segundo Santos T. (2018), cujo trabalho utilizou esse mesmo sistema inercial MPU9250 e 

propôs a sintonia dos Filtros de Kalman e Complementar, ao comparar esses dois métodos foi 

possível observar que os resultados obtidos com o FK foram pouco superiores em relação ao 

Complementar (FC). Tal autor afirmou que os erros do FK implementado foram estimados com 

95,45% de probabilidade, e que estão dentro da faixa de -0,8012º até 1,113º para a medição do 

ângulo de rolamento, de -0,9137º até 0,9057º para o ângulo de arfagem e de -1,003º até 1,352º 

para ângulo de guinada. 

Por Santos T. (2018) ter proposto um estudo de otimização para a sintonia dos filtros, 

além de apresentar resultados que atendem a este projeto, ou seja, faixa de erro dos ângulos de 

rolamento e de arfagem com valores em módulos próximos de 1º, neste trabalho foi 

implementado o Filtro de Kalman com os parâmetros propostos pelo autor. Esses parâmetros 

foram R e Q, apresentados na Tabela 5.3, que representam, respectivamente, as matrizes de 

covariâncias do ruído de medição e de processo. 

 

Tabela 5.3 – Parâmetros do Filtro de Kalman. 

Parâmetros Rolamento Arfagem Guinada 

  0,0104 0,0155 0,0874 

  0,000149 0,000196 0,00008 

Fonte: Santos T. (2018). 

 

 Para a sua implementação foram utilizadas as equações do Filtro de Kalman apresentados 

em (REIS, 2014; SANTOS, T., 2018), sendo essas duas matrizes, R e Q, necessárias para a sua 

sintonia. 
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5.3. ANÁLISES DAS SIMULAÇÕES DA ESTRUTURA DA CADEIRA DE RODAS 

Para avaliar a utilização do material perfil de alumínio extrudado na estrutura da cadeira 

de rodas projetada em CAD foi proposta a sua simulação utilizando o método por elementos 

finitos. A seguir tal conceito e seus subitens serão apresentados. 

 

5.3.1. Métodos elementos finitos 

O método de elementos finitos foi introduzido inicialmente em 1956, e consiste em uma 

técnica computacional utilizada na simulação de inúmeros problemas de engenharia, como a 

falha de um elemento estrutural. Dessa forma, é possível analisar e otimizar um projeto antes de 

prosseguir para a fase de construção do protótipo e testes físicos. Esse método é capaz de resolver 

problemas complexos, que demandariam um longo tempo ou não seriam solucionáveis de forma 

manual. Seu princípio de funcionamento consiste em relacionar o domínio de um problema 

computacional a um número finito de subdomínios representados por variáveis e funções. A 

partir da definição de condições de contorno e do fornecimento de dados como a propriedade dos 

materiais analisados, o método fornece uma solução numérica ao problema apresentado 

(MADENCI; GUVEN, 2015). 

 

5.3.2. Simulações da estrutura da cadeira de rodas por elementos finitos 

Antes de iniciar as análises de simulação da cadeira de rodas em CAD foi feito um estudo 

sobre o coeficiente de segurança que seria utilizado neste trabalho. Esse fator de segurança é de 

suma importância para o desenvolvimento de projetos mecânicos, e foi definido por meio do 

método proposto em (Norton, 2013). De acordo com tal autor, o método consiste em analisar a 

Tabela 5.4 e definir qual é o maior fator obtido (F1, F2 ou F3), por meio da Equação (5.7), ao 

avaliar as seguintes informações de projeto: dados das propriedades dos materiais disponíveis a 

partir de testes; condições ambientais nos quais será utilizado; e métodos analíticos para forças e 

tensões. 

 

                                                                                                                                      

 

Sendo: 
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        : Coeficiente de segurança para materiais dúcteis; 

          : Fatores utilizados para definir o coeficiente de segurança. 

 

Tabela 5.4 – Método para definir o coeficiente de segurança. 

 
Fonte: Norton (2013). 

 

 Ao analisar a Tabela 5.4 foi considerado F2 = 5+, o maior dos fatores obtidos. Esse 

coeficiente foi classificado como ―Ambiente extremamente desafiador‖ devido as baixas 

condições de acessibilidade avaliadas pelos trabalhos (FERNANDES et. al, 2018; SANTOS, M., 

2018), e das dificuldades apresentadas pelos usuários de cadeira de rodas no Capítulo 3. Diante 

disso, foi utilizado o coeficiente de segurança             

Esse fator de segurança foi utilizado para determinar o limite de escoamento8 do perfil de 

alumínio extrudado usado nesse projeto. A resistência ao escoamento dessa liga (Al6063-T5) é de 

160 Megapascal (MPa), de acordo com o catálogo do fabricante (PERFIS EM ALUMÍNIO, 

2020). Portanto, ao aplicar o coeficiente de segurança, o limite de escoamento foi considerado 

igual a (160/6) 26,6 MPa. 

Para fins de simulação, como comentado nos tópicos anteriores, foi utilizado o valor da 

força peso do usuário igual a    =1000 N aplicado na posição do assento, na parte superior da 

                                                           
8
 Limite de escoamento: ―A tensão necessária para produzir uma quantidade de deformação plástica muito pequena, 

porém definida; um acréscimo de deformação de 0,002 é normalmente utilizado‖. (CALLISTER JR, 2002). 

 

Deformação plástica: A deformação se torna permanente; a tensão e a deformação perdem as suas características de 

proporcionalidade (CALLISTER JR; RETHWISCH, 2012). 
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estrutura. Para isso, foram analisadas duas situações de uso: 1º) Usuário corretamente assentado 

na base do assento da cadeira de rodas e 2º) Assentado na ponta do assento. 

Essas situações foram analisadas distribuindo pela estrutura da cadeira de rodas as forças 

correspondentes nos devidos locais de aplicação, ângulo de contato e demais fatores. Essas cargas 

causam tensões mecânicas ao longo da estrutura, e são calculadas por simulação numérica pelo 

método de elementos finitos.  

No primeiro caso, quando a pessoa está corretamente assentada, a sua força peso está 

aplicada sobre os três pontos de apoio na estrutura, nos dois eixos do assento e na ponta do 

atuador linear. A Figura 5.8 apresenta os resultados dessa simulação realizada no software 

SolidWorks. 

 

Figura 5.8 – Simulação da estrutura da cadeira de rodas considerando o usuário corretamente assentado. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para o segundo caso analisado, ao considerar o usuário na ponta do assento e inclinado na 

posição mais baixa, o atuador está com o ângulo de 26,5º em relação à base da cadeira de rodas, 

como ilustrado na representação de forças da Figura 5.4. Essa situação foi considerada nessa 

simulação por resultar no maior esforço mecânico do atuador sobre a estrutura e o assento do 

protótipo. Nesse caso, as principais forças atuantes foram calculadas pelas Equações (5.4) a (5.6). 
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Para fins de simulação foram utilizados os valores de    = 4200 N,    = 3760 N e     = 1875 

N. A Figura 5.9 (a) exibe os resultados dessa simulação com detalhes no pivô da estrutura da 

cadeira de rodas. 

 

Figura 5.9 – Simulação da estrutura da cadeira de rodas considerando o usuário sentado na ponta do assento. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Essas simulações foram realizadas com o intuito de identificar os pontos que sofrem as 

tensões mais significativas, e verificar seus valores calculados, a fim de averiguar a 

adequabilidade do projeto inicial. Ao analisar tais pontos, notou-se que as maiores tensões 

ficaram concentradas apenas nos pontos inferiores dos pivôs, ou seja, locais onde são acopladas 

as duas rodas dianteiras. 

A análise dos valores de tensão mecânica máxima, de tração e de compressão, informadas 

pelo software SolidWorks nas duas simulações permite avaliar se há a possibilidade de falha por 

escoamento de um elemento submetido a um estado múltiplo de tensões. Por meio das Figuras 

5.8 e 5.9, foi possível observar que os valores de tensões máximas, de tração e de compressão, 

foram respectivamente, 3,8 e 4 MPa. Nessa análise, foram verificados que esses valores máximos 

são baixos, respectivamente – 7 e 6,65 vezes – quando comparados ao limite de escoamento da 

liga de alumínio utilizada de 26,6 MPa, devido principalmente à rigidez e geometria do material 

utilizado, bem como à forma da estrutura montada. Ademais, os resultados demonstram que não 

a) 
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há diferença significativa nos valores máximos das tensões desenvolvidas, e nos locais onde eles 

se concentram, ao se comparar os dois casos avaliados. 

Além das análises das tensões realizadas acima, este trabalho também avaliou a 

deformação elástica da estrutura. Embora não seja um critério de falha por si só, visto que as 

deformações elásticas são revertidas mediante a retirada da carga que as causa, elas podem 

ocasionar problemas no funcionamento de projetos mecânicos como a cadeira de rodas. Ao 

aplicar a carga sobre a estrutura, a constante tensão aplicada aos parafusos devido ao 

desalinhamento linear e angular das conexões entre os perfis de alumínio também poderiam 

causar defeitos nos mesmos. A deformação elástica da chapa de aço na parte inferior do 

protótipo, por sua vez, influencia o funcionamento do atuador, ao alterar a relação entre o 

comprimento do mesmo e o ângulo no qual o assento se encontra. No caso das baterias e dos 

motores elétricos alocados na cadeira de rodas, a deformação da chapa pode causar problemas ao 

desalinhar ou deformar os furos pelos quais passam os elementos de fixação. 

Por se tratar de uma estrutura complexa, a análise de deformação elástica foi feita por 

simulação computacional. Por meio da Figura 5.10 é possível observar que a deformação 

calculada é desprezível nos perfis de alumínio e, por esse motivo, dificilmente poderá 

comprometer a estrutura durante a aplicação da carga considerada neste trabalho. Na chapa, 

entretanto, foram desenvolvidos valores consideráveis de deformação, como é possível observar 

na vista superior da mesma, destacada na Figura 5.10 (a). As deformações de maior intensidade 

se encontraram em locais próximos aos pontos de fixação dos motores (B), das baterias (região 

ocupada por B e C) e do atuador (D). 

Embora a deformação elástica dos elementos de uma estrutura sujeita a esforços 

mecânicos seja natural, é importante que ela seja controlada pelos motivos mencionados 

anteriormente. Ao considerar tal controle, o perfil de alumínio, indicado em A (Figura 5.10), foi 

inserido abaixo da chapa e próximo aos pontos de conexão do atuador e da bateria. Cabe destacar 

que para atenuar essas deformações, os motores traseiros foram acoplados na parte inferior dos 

perfis de alumínio. Dessa forma, o esforço que causa a deformação vista entre B e C (Figura 5.10 

(a)) passa a agir sobre a estrutura; além disso, essa região na qual o motor foi inserido foi 

reforçada. A observação de deformação elástica nesses pontos confirmou a adição de tal perfil na 

estrutura. Testes posteriores verificaram que não há deformação visível dos elementos da 

estrutura, e o funcionamento dos módulos não foi comprometido. 
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Figura 5.10 – Deformação elástica dos componentes da estrutura e da chapa. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A partir desses resultados, foi possível perceber que essa estrutura simulada suportou 

todos os esforços mecânicos considerados, ao se avaliar as condições normais de uso. Confirmou-

se, consequentemente, a compra do perfil de alumínio extrudado de dimensões de 40x40 mm. A 

próxima etapa proposta foi o processo de montagem do protótipo com a geometria da estrutura 

simulada. Todavia, os valores relativamente baixos das tensões, de tração e compressão, indicam 

a possibilidade de otimização da estrutura. 

 

5.4. CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO CADEIRA DE RODAS 

Primeiramente, foram realizados os cortes dos perfis nos tamanhos e ângulos definidos no 

projeto em CAD da cadeira de rodas. Os cortes foram feitos por meio de uma serra policorte no 

ângulo estabelecido para cada parte da estrutura. Em seguida, as extremidades desses materiais 

cortados foram lixadas e unidas por parafusos específicos que se prendiam ao núcleo oco dos 

perfis de alumínio. Esses elementos de conexões foram definidos de acordo com o catálogo do 

fabricante, e por meio desse documento foi possível observar que os parafusos são fabricados 

a) 
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com aço AISI (American Iron and Steel Institute - Instituto Americano do Ferro e do Aço) 1020, 

material com tensão de resistência ao escoamento de 350 MPa, isto é, superior à dos perfis de 

alumínio (PERFIS EM ALUMÍNIO, 2020).  

Como pode ser verificado nas Figuras 5.8 e 5.9, não foram identificadas tensões 

significativas nas juntas com esses elementos de fixação. Destaca-se ainda que os parafusos 

utilizados nesse projeto também são fabricados pela OBR Equipamentos Industriais, a qual atesta 

o seu dimensionamento de acordo com as cargas máximas suportadas pelos perfis. Isso garante 

que as conexões realizadas não sejam possíveis pontos de fratura ou falha prematura nos projetos. 

Por isso, os elementos de fixação definidos foram considerados adequados, uma vez que a falha 

dos mesmos ocorreria após a falha da estrutura em si.  

Para exemplificar como foi realizada a montagem da estrutura da cadeira de rodas, as 

Figuras 5.11 e 5.12 exibem, respectivamente, os conectores universal e duplo, sendo o primeiro 

usado para unir a estrutura em ângulos de 90º e o segundo para conexões de ângulos agudos e 

obtusos entre os perfis de alumínio. Em ambos os casos, primeiramente foi necessário furar o 

material com uma broca, inserir o conector, e apertá-lo por meio de uma chave Allen. Esse 

processo utilizou poucas ferramentas, todas disponibilizadas pelos laboratórios da UFSJ. Ou seja, 

esse processo foi agilizado por dispensar a utilização de solda e equipamentos específicos e 

robustos.  

 

Figura 5.11 – Conector universal utilizado para unir os perfis de alumínio em ângulos de 90º. 

 

Fonte: Perfis em Alumínio (2020). 
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Figura 5.12 – Conector duplo utilizado para unir os perfis de alumínio em ângulos agudos e obtusos. 

 

Fonte: Perfis em Alumínio (2020). 

 

Com a estrutura principal da cadeira de rodas construída, foi acoplada em seguida a placa 

de aço, usada como suporte para as baterias e o atuador linear, além de outros módulos, como 

motores, rodas e assento. A Figura 5.13 (a) mostra o protótipo montado, visão superior, com os 

seus módulos finalizados e inclusos, enquanto em (b) destaca-se a sua região frontal. Nota-se a 

presença de um espaço vazio que será ocupado pelo módulo de transposição de degraus, ainda 

em desenvolvimento.  

 

Figura 5.13 – Cadeira de rodas multifuncional: (a) Visão superior; (b) Lateral, com ênfase na sua parte 

frontal. 

    
                                           (a)                                                                                       (b)                                                  

Fonte: Autoria própria. 
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A Figura 5.14 (a) é possível observar a conexão articulada entre o atuador e o assento, em 

destaque dentro do círculo vermelho. A conexão entre o atuador e a placa de aço é similarmente 

articulada. As articulações permitem que o atuador varie seu comprimento, de forma a alterar o 

ângulo do assento, sem comprometer seu acoplamento. 

 

Figura 5.14 – Vista lateral: (a) Detalhes na conexão entre o atuador linear e o assento, e nos perfis de alumínio 

adicionados como reforço na estrutura; (b) Com ênfase na chapa de aço parafusada no pivô da cadeira.  

   
                                              (a)                                                                                          (b)                                                  

Fonte: Autoria própria. 

 

Como foi possível observar nas Figuras 5.8 e 5.9, os pontos de maior esforço mecânico 

estão situados nos pivôs, isto é, no ponto de conexão da estrutura com a roda frontal. Portanto, 

com o intuito de reforçar e fixar tal roda, foi parafusada uma chapa de aço de 3,2 mm nessa 

região, como ilustra a Figura 5.14 (b), ênfase no retângulo vermelho. Ademais, dois perfis de 

alumínio foram adicionados nessa estrutura para reforçar essa região frontal do protótipo, 

podendo ser visualizado na Figura 5.14 (a), em destaque dentro do retângulo azul. 

Vale ressaltar que para a realização dos testes esses dois perfis de alumínio acrescentados 

foram abaixados, e novamente parafusados, até uma determinada posição, de tal forma que não 

interferissem no movimento ao inclinar o assento até o seu apoio de pé encostar-se ao chão. 

 

5.5. TESTES DOS MÓDULOS DA CADEIRA DE RODAS 

Todos os testes propostos foram realizados no laboratório do projeto, sala 2.04 do prédio 

da Engenharia Mecânica, campus Santo Antônio da Universidade Federal de São João del-Rei. 

Para fins avaliativos, a princípio, foram realizados os testes nos módulos presentes na cadeira de 
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rodas, de forma individual e sem carga, com o intuito de averiguar as suas funcionalidades. O 

primeiro teste realizado avaliou a faixa de operação de inclinação do assento. Durante esses 

ensaios também foi verificado de forma visual que não havia qualquer defeito ou irregularidade 

que comprometesse a segurança da estrutura. Portanto, o protótipo estava apto para testes com e 

sem carga. 

 

5.5.1. Testes de inclinação do assento da cadeira de rodas 

Foi elaborado um protocolo de testes de usabilidade desse módulo da cadeira de rodas. 

Primeiramente, foi realizado o teste sem carga, com o intuito de avaliar a faixa de operação de 

inclinação do assento, que variou entre as posições angulares: -16º     30º. A Figura 5.15 

ilustra a sequência de movimento realizado, iniciados em -16º, como pode ser observado em (a), 

passando por 7º (b), e chegando até 30º (c). Após 5 segundos, foi realizado o movimento 

contrário, de declive até retornar na posição angular de -16º. Esse teste se repetiu por cinco vezes, 

sendo espaçada por 5 segundos de pausa entre os movimentos de aclives e declives do assento.  

 

Figura 5.15 – Testes do módulo de inclinação do assento da cadeira de rodas, nas seguintes posições 

angulares: (a) -16º; (b) 7º; (c) 30º. 

                             
                             (a)                                                        (b)                                                         (c)  

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 5.16 exibe o sinal coletado do sensor acoplado na base do assento, que mede a 

posição angular do mesmo. Pelo gráfico abaixo é possível perceber que o movimento angular 

entre as posições de -16º a 7º é mais lenta quando comparado à faixa entre 7º a 30º. 
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Figura 5.16 – Teste de inclinação do assento da cadeira de rodas entre as posições angulares: -16º a 30º. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Esse padrão de testes se repetiu por quatro semanas, sendo realizados em horários e dias 

diferentes. A Tabela 5.5 exibe os resultados obtidos, e informa os valores de desvio padrão e 

média referentes aos tempos de aclives e declives do assento, dado em segundos.  

 

Tabela 5.5 – Resultados dos testes realizados no módulo de inclinação do assento da cadeira de rodas (sem 

carga). 

1º semana 

 -16º a 30º  30º a -16º -16º a 7º 7º a -16º 7º a 30º  30º a 7º 

Desvio padrão 0,1284 0,0711 0,1571 0,0896 0,0635 0,0526 

Média 20,2860 20,6164 12,7982 13,2670 7,4878 7,3494 
 

2º semana 

 -16º a 30º  30º a -16º -16º a 7º 7º a -16º 7º a 30º  30º a 7º 

Desvio padrão 0,1320 0,0828 0,1550 0,1017 0,0709 0,0651 

Média 20,3572 20,6818 12,8542 13,2934 7,5030 7,3883 

Continua 
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Conclusão 

3º semana 

 -16º a 30º  30º a -16º -16º a 7º 7º a -16º 7º a 30º  30º a 7º 

Desvio padrão 0,1459 0,0709 0,1504 0,0761 0,0544 0,0721 

Média 20,3180 20,6634 12,7391 13,2203 7,5789 7,4431 
 

4º semana 

 -16º a 30º  30º a -16º -16º a 7º 7º a -16º 7º a 30º  30º a 7º 

Desvio padrão 0,1267 0,0673 0,1512 0,0808 0,0565 0,0700 

Média 20,3635 20,6862 12,7559 13,2108 7,6076 7,4754 
 

Valores médios entre os testes realizados nas 4 semanas 

 -16º a 30º  30º a -16º -16º a 7º 7º a -16º 7º a 30º  30º a 7º 

Desvio padrão 0,1333 0,0730 0,1534 0,0870 0,0613 0,0649 

Média 20,3312 20,6619 12,7869 13,2479 7,5443 7,4140 

Fonte: Autoria própria. 

 

Por meio desses dados apresentados na Tabela 5.5 é possível perceber que houve uma 

pequena variação entre as semanas ao comparar os valores obtidos, sendo a maior diferença 

encontrada no intervalo de 30º a 7º de (0,0721 – 0,0526) 0,0195 e (7,4754 – 7,3494) 0,126 

segundos, para respectivamente, o desvio padrão e a média.  

Os tempos médios de aclives e declives do assento foram próximos. A maior variação foi 

observada entre os ângulos -16º a 7º, na qual o tempo de subida foi pouco menor quando 

comparado ao de descida, sendo essa diferença de apenas (13,2479 – 12,7869) 0,461 segundos. 

Outro ponto observado foi a diferença do tempo médio para os movimentos de aclive do assento 

nos intervalos entre -16º a 7º e 7º a 30º, de (12,7869 – 7,5443) 5,2426 s. Essa diferença 

considerável, acima de 5 segundos também pode ser observada no movimento contrário, de 

declive. Uma possível explicação para tal fato é que embora a diferença angular desses 

movimentos seja a mesma, 23º, é necessária uma variação linear do cursor do atuador de (525 – 

465) 60 mm, visto nas Figuras 5.3 (a) e (c), para o movimento do assento entre as posições 

angulares 7º a -16º. No entanto, ao analisar o intervalo de 7º a 30º essa variação linear do cursor é 

de (565 – 525) 40 mm, observado nas Figuras 5.3 (a) e (b). Ou seja, o deslocamento linear do 

cursor do atuador para variar entre as posições angulares do assento de 7º a -16º é (60 / 40) 1,5 

vezes maior quando comparado ao intervalo de 7º a 30º. 
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Já o segundo teste de usabilidade desse módulo da cadeira de rodas foi realizado com 

carga. Para isso, todos os testes foram realizados com o mestrando desenvolvedor deste trabalho. 

Ele possui massa corpórea de 74 kg, enquadrando-se nos critérios de massa estabelecidos pela 

norma ABNT NBR ISO 7176-8. Como pode ser observado pela Figura 5.17, o primeiro teste se 

iniciou com a pessoa assentada na ponta do assento, na posição angular de arfagem igual a -21º, 

visto em (a), essa situação simula o usuário ao subir no protótipo. O atuador linear elétrico foi 

acionado e faz com que o assento passasse pelas inclinações de -16º e, posteriormente, 0º, como 

observadas respectivamente, em (b) e (c).  

 

Figura 5.17 – Testes com a pessoa assentada na ponta do assento da cadeira de rodas, nas seguintes posições 

angulares: (a) -21º; (b) 16º; (c) 7º. 

     
                            (a)                                                            (b)                                                         (c)  

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 5.18 ilustra a continuação desse teste. Ao chegar na posição angular de 7º houve 

uma pausa de 5 segundos, e a pessoa assentou-se corretamente na base do assento, como 

observado em (a). A partir desse momento, todos os testes subsequentes passaram a ser nessa 

posição correta de uso. Na sequência, foi realizado o movimento contrário, de declive, até 

retornar na posição angular de -16º, visto em (b), e após isso, foi respeitada outra pausa de 5 

segundos. Com o intuito de analisar o movimento angular de funcionamento desse módulo, 

repetiu-se por quatro vezes os movimentos de aclive e declive do assento entre as posições 

angulares -16º a 7º e 7º a -16, sendo intercalados por 5 segundos. Ao final da quarta repetição o 

assento foi até a posição angular -21º, observado em (c), o que simulou a situação de descida do 

usuário da cadeira de rodas.  
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Figura 5.18 – Testes com a pessoa corretamente assentada na cadeira de rodas, nas seguintes posições 

angulares: (a) 7º; (b) -16º; (c) -21º. 

     .                                                                                                                                                                                                     

                               (a)                                                       (b)                                                         (c)  

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 5.19 exibe o movimento angular do assento comentado acima, medido pelo 

sensor acoplado na base do assento.  

 

Figura 5.19 – Teste de inclinação do assento da cadeira de rodas entre as posições angulares: -21º a 7º. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Como é possível observar por meio desse gráfico, ele apresentou maior oscilação quando 

comparado ao teste sem carga. Destaca-se que nesses testes, a pessoa se apoiou no braço do 

assento com o intuito de aumentar o seu equilíbrio e manter-se em repouso durante os testes. 

Nesse caso, além das oscilações provenientes do próprio sistema, o movimento da pessoa sobre a 

cadeira de rodas também gera interferência no valor medido no sensor. 

Assim como nos testes sem carga, esse também se repetiu por quatro semanas, sendo 

realizados em horários e dias diferentes. A Tabela 5.6 exibe os resultados obtidos. 

 

Tabela 5.6 – Resultados dos testes realizados no módulo de inclinação do assento da cadeira de rodas (com 

carga). 

1º semana 

 -16º a 7º  7º a -16º 

Desvio padrão 0,4179 0,3961 

Média 18,0442 16,1054 
 

2º semana 

 -16º a 7º  7º a -16º 

Desvio padrão 0,4349 0,3956 

Média 17,9579 16,0138 
 

3º semana 

 -16º a 7º  7º a -16º 

Desvio padrão 0,4124 0,3992 

Média 17,9582 16,0046 
 

4º semana 

 -16º a 7º  7º a -16º 

Desvio padrão 0,4193 0,4130 

Média 17,8719 16,0001 
 

Valores médios entre os testes realizados nas 4 semanas 

 -16º a 7º  7º a -16º 

Desvio padrão 0,4211 0,4010 

Média 17,9580 16,0310 

Fonte: Autoria própria. 

 

Diante dos dados da Tabela 5.6 foi possível perceber que entre as semanas houve uma 

variação pouco maior quando comparado ao teste sem carga (Tabela 5.5). Porém, essa variação 
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continuou pequena, as maiores diferenças encontradas foram no intervalo de -16º a 7º, sendo de 

(0,4349 – 0,4124) 0,0225 e (18,0442 – 17,8719) 0,1723 segundos, para respectivamente, o desvio 

padrão e a média.  

Além disso, também foi observado que os valores médios do desvio padrão foram de 

0,4224 e 0,4010, isto é, maiores que os apresentados na tabela anterior para os testes sem carga. 

Outro ponto observado foi que o tempo médio de declive do assento foi menor que o de aclive 

para o intervalo de -16º a 7º, sendo a diferença de (17,9580 – 16,0310) 1,927 segundos. Essa 

diferença de tempo pode ser explicada uma vez que no movimento de subida do assento, o 

atuador exerce uma força que gera uma componente no sentido vertical contrário ao da força peso 

aplicada sobre o mesmo. Já para o caso de descida, essa força peso está no mesmo sentido que a 

componente vertical do atuador.  

Por meio dos resultados obtidos nas Tabelas 5.5 e 5.6 foi possível perceber que o tempo 

médio para a realização dos movimentos, de aclive e declive, do assento nos testes com carga 

foram mais lentos quando comparados aos sem carga, no intervalo de -16º a 7º. A relação entre 

os tempos médios com e sem carga foram de (17,9580 / 12,7869) 1,4044 e (16,0310 / 13,2479) 

1,2101 para, respectivamente, os movimentos de subida e de descida do assento. 

Durante os testes, ao efetuar a inclinação do assento entre as posições angulares -21º a 7º, 

não houve o tombamento para frente do protótipo, como analisado no estudo do centro de 

gravidade da cadeira de rodas em CAD (Tópico 5.1.3). Esse foi um requisito de projeto, já que 

pelo fato da base do assento estar a uma altura de 50 cm em relação ao solo, inclinar até a posição 

mais baixa é uma opção mais cômoda para o usuário consiga subir e descer do protótipo. 

Vale destacar que o teste com variação da posição angular do assento entre 7º a 30º não 

pôde ser realizado porque nessa situação, a cadeira de rodas em uma superfície plana, ao inclinar 

o assento em torno de 30º, foi gerado um desconforto à pessoa que estava assentada no protótipo. 

Para fazer tal teste, seria necessário realizá-lo em uma plataforma inclinada. Com a utilização 

dessa plataforma evitaria a situação de desconforto, já que simularia a situação prática da cadeira 

de rodas ao descer uma rampa com inclinação de 23º. O protótipo ficaria inclinado na posição 

angular da plataforma, e o assento realizaria o seu movimento relativo de 7º a 30º, porém, a 

posição angular medida pelo sensor acoplado no assento de 7º, corresponderia a 30º ao se referir 

a sua inclinação relativa.  
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5.5.2. Sistema de automação do módulo de inclinação do assento 

O assento da cadeira de rodas foi projetado para desenvolver o ângulo de arfagem que 

pode variar entre -16º a 30º, sendo a sua posição central igual a 7º. De acordo com a Tabela 5.5, 

foi possível observar que o tempo médio gasto para executar o movimento de aclive do assento 

foi de 12,7869 e 7,5443 segundos, correspondendo, respectivamente, aos intervalos de -16º a 7º e 

7º a 30º. Cada movimento possui variação angular de 23º, isso implica que as suas velocidades 

médias para os intervalos analisados são, respectivamente, 1,7987 e 3,0487 graus/s.  

Ao analisar o movimento mais lento e com carga (Tabela 5.6) é possível observar que o 

tempo médio gasto para executar o movimento angular de -16º a 7º foi de 17,9580 e 16,0310 

segundos, correspondendo, respectivamente, às situações de aclive e declive do assento. Isso 

resulta que as suas velocidades médias para esses movimentos analisados são, respectivamente 

1,2808 e 1,4347 graus/s. 

 Pelo fato dessas velocidades médias serem relativamente baixas para tal aplicação, o 

sistema de estabilização do assento pode ser realizado pelo método On-Off, não necessitando o 

uso de uma técnica mais complexa se a mais simples atende tal situação. Essa ação de controle 

consiste em determinar se o elemento atuante será mantido acionado ou desligado. A lógica de 

execução desse sistema de automação funciona com o valor de referência atribuído igual a 7º. 

Para variações entre as posições angulares: 5º      9º, o assento permanecerá na posição de 

origem, já para valores fora dessa faixa, o atuador será acionado até que o assento se estabilize 

em torno de 7º.  

Outrossim, quando houver variações angulares em módulo acima de 5º, isto é, 2º      

12º, caso a cadeira de rodas esteja em movimento, ela será parada para que primeiro estabilize o 

assento na posição angular de 7º, como pode ser visto no fluxograma da Figura 5.20. Após esse 

processo, será habilitado o acionamento dos motores de tração do protótipo. Esse procedimento 

foi definido para as situações de variações angulares bruscas, como é o caso de subidas ou 

descidas de rampas e degraus. Tal valor em módulo igual a 5º foi definido por estar acima da 

inclinação limite de 8,33%, estipulada pela norma NBR 9050.  
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Figura 5.20 – Fluxograma da lógica utilizada para o funcionamento da cadeira de rodas. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Pelo fato dessa norma considerar parâmetros como o conforto dos usuários, isso implica 

que situações de inclinações acima da definida aumentam o desconforto causado pela utilização 

da cadeira de rodas ao passar por aclives e declives. Nesse caso, o procedimento de parar o 
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protótipo foi considerado principalmente ao analisar o intervalo angular de -16º a 7º, pois para 

estabilizar o assento demanda um tempo médio em torno de (5 / 1,2808) 3,90 segundos para 

aclives de 5º e (5 / 1,4347) 3,49 s para declives de mesma inclinação. Nessas situações, caso o 

protótipo não parar pode acontecer dele passar pelo aclive ou declive e o sistema ainda não ter 

estabilizado o assento. 

O sensor fixado na base da cadeira de rodas foi utilizado para medir e monitorar o ângulo 

de arfagem da mesma (    ao passar por situações de aclives e declives do terreno, de tal forma 

que o protótipo atue na faixa normal de funcionamento: -20º      20º. Esse sensor também 

atuará para evitar que ocorram tombamentos laterais, para isso, ângulo de rolamento da cadeira 

de rodas (    deve atuar na faixa de operação: -21º      21º. Como pode ser observado pelo 

fluxograma da Figura 5.20, quando o sensor detectar posições angulares de arfagem e rolamento 

fora das faixas estipuladas de operação, o microcontrolador processará tais dados e informará a 

situação de risco ao usuário por meio de um sinal sonoro emitido por um buzzer.  Caso o usuário 

persista com o movimento que pode ocasionar no tombamento do protótipo, e o sensor detectar 

ângulos fora das seguintes faixas de operação: -23º      23º ou -24º      24º, os motores 

de tração da cadeira de rodas pararão e a situação de perigo será informada via SMS para o 

celular do responsável pelo módulo de comunicação, apresentado no Tópico 4.1.7, presente no 

protótipo.  

Por fim, vale destacar que além dessas ressalvas, essa lógica de funcionamento pode ser 

reprogramada para atender as necessidades especificas de cada usuário. 

 

5.5.3. Desempenho do sistema de estabilização do assento 

Com o intuito de avaliar o desempenho do sistema que estabiliza o assento quando o 

protótipo é submetido a situações de aclives e declives, foi proposta a realização de um 

procedimento de testes para avaliar parte da lógica exibida no fluxograma da Figura 5.20. Para 

isso, foram acoplados os sensores inerciais, apresentados no Tópico 5.2.2, na base e no assento da 

cadeira de rodas para coletar os sinais de inclinação do sistema. Vale destacar que os testes foram 

feitos sem carga, uma vez que para a realização com carga seria necessário utilizar uma 

plataforma de testes que permitisse variar o seu ângulo de inclinação. 

O procedimento de testes se iniciou com o assento na posição angular de arfagem em 

torno de 7º. Na sequência foram erguidas as rodas frontais do protótipo e adicionou-se um degrau 
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de madeira por debaixo delas. Ao inclinar a parte frontal da cadeira de rodas, a posição angular 

do sensor acoplado no assento é somada com a inclinação medida na base. Nesse caso, o assento 

realizará o movimento de declive até se estabilizar em torno de 7º. Após isso, espera-se um tempo 

superior a 5 segundos e a madeira é retirada. Nessa situação, a posição angular atual do sensor do 

assento é subtraída da inclinação gerada pelo degrau em questão. Para inserir ou retirar o degrau, 

cada procedimento foi intercalado por um tempo superior a 5 segundos, contabilizado após o 

sistema estabilizar o assento. Por fim, esse procedimento se repete até que todas as madeiras 

sejam utilizadas. 

Foram utilizados cinco degraus com as seguintes alturas aproximadas: 16, 12, 9, 4 e 2 cm. 

A ordem de inseri-los foi definida como sendo da madeira de maior altura até a menor. A Figura 

5.21 exibe o gráfico com os sinais coletados dos sensores acoplados na base e no assento da 

cadeira de rodas. 

 

Figura 5.21 – Sinais coletados dos sensores acoplados à base e ao assento da cadeira de rodas. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Por meio da Figura 5.21 é possível observar que o sistema estabilizou o assento na 

posição angular em torno de 7 graus para todos os degraus testados. Para mais detalhes, a Tabela 

5.7 exibe os valores máximos e mínimos coletados pelos dois sensores, além dos tempos de 

aclives e declives do assento para cada situação. 

 

Tabela 5.7 – Resultados dos testes realizados no módulo de inclinação do assento da cadeira de rodas ao 

inserir e retirar os degraus de madeira. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Ao inserir o primeiro degrau de madeira, embora o sensor tenha captado valores como 

29,54º, vale ressaltar que nesse momento a posição relativa do assento era de (29,54 – 22,58) 

6,96º. No entanto, ao retirar o degrau, a sua posição relativa foi de (-15,54 – (-0,32)) -15,22º. Ou 

seja, o movimento angular relativo do assento variou entre o intervalo de -15,22 até valores 

próximos de 7º. Os valores negativos informados pelo sensor da base são referentes aos impactos 

das rodas frontais com o solo. 

Como pode ser observado, pela Figura 5.21, a inserção ou retirada dos degraus podem 

ocasionar os pontos de picos, informados pela Tabela 5.7. Por exemplo, embora o degrau de 12 

cm forneça uma inclinação em torno de 16º, nessa análise foi considerado o ponto de pico de 

17,47º. Ao analisar os resultados obtidos nessa tabela foi possível perceber que os tempos de 

Altura do degrau Procedimento Valores máximos e mínimos 

captados [graus] 

Tempo do movimento do 

assento [segundos] 

Sensor do assento Sensor da base 

16 cm Inserir 29,54 22,58 Declive = 12,845 

Retirar -15,54 -0,32 Aclive = 12,406 

12 cm Inserir 24,62 17,47 Declive = 9,826 

Retirar -10,22 -0,24 Aclive = 9,575 

9 cm Inserir 19,69 12,59 Declive = 6,821 

Retirar -5,73 -0,27 Aclive = 6,695 

4 cm Inserir 13,85 6,82 Declive = 3,392 

Retirar 0,52 -0,21 Aclive = 3,282 

2 cm Inserir 10,57 3,64 Declive = 1,592 

Retirar 3,42 -0,17 Aclive = 1,528 
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aclive do assento são pouco menores quando comparado aos de declive, isto é, apresentou um 

comportamento semelhante ao obtido na Tabela 5.5, para os intervalos de -16º a 7º. 

 

5.5.4. Testes com o módulo de comunicação 

Com o intuito de avaliar o funcionamento desse módulo, foi proposto a simulação de um 

problema ocorrido na bateria da cadeira de rodas, conforme mostra a Figura 5.22 (a). Essa falha 

foi relatada por mensagem de texto do tipo SMS, enviada de forma automática e programada pelo 

LinkIt One para um smartphone. A Figura 5.22 (b) exibe a localização da cadeira de rodas ao 

clicar no link informado e usar o aplicativo Google Maps.  

 

Figura 5.22 – Simulação de um problema ocorrido na bateria da cadeira de rodas: (a) Mensagem de texto 

enviada para um smartphone teste; (b) Exibição da localização no aplicativo Google Maps. 

      
                                                 (a)                                                                                 (b)                                                  

Fonte: Autoria própria. 
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Ao efetuar o zoom na localização enviada pelo SMS, ou seja, nas coordenadas q1 = -

21.1413, -44.2620 e q2 = -21.1412, -44.2620, respectivamente, correspondentes as Figuras 5.23 

(a) e (b), é possível observar que os locais informados são próximos do laboratório do projeto 

Paramec-UFSJ, localizado na sala 2.04 do prédio da Engenharia Mecânica, campus Santo 

Antônio da Universidade Federal de São João del-Rei. Nessas figuras comentadas, a localização 

da sala foi exibida pelo retângulo em vermelho e a posição da cadeira de rodas foi ilustrada pelo 

ponto azul dentro do mesmo. Vale ressaltar que esses desenhos foram feitos de forma aproximada 

nessas imagens adquiridas via Google Maps, já que, nesse caso em específico, por se tratar de um 

ambiente fechado, não é possível saber com exatidão a sua posição pelo lado de fora do prédio.  

 

Figura 5.23 – Coordenadas informadas no SMS enviado pelo LinkIt One presente na cadeira de rodas com 

zoom: (a) q1 = -21.1413, -44.2620; (b) q2 = -21.1412, -44.2620. 

         

                                            (a)                                                                                           (b) 

Fonte: Autoria própria. 

           

Ao total foram realizados 50 testes durante horários, dias e semanas diferentes. Esses 

testes foram realizados em locais distintos, sendo 25 em ambientes fechados e os outros 25 em 

abertos. Ao final foi possível perceber que o erro obtido entre a posição aproximada do objeto e a 

localização informada pelo smartphone teste via SMS teve uma variação máxima de 

Sala do projeto 

Posição informada 

Posição da cadeira de rodas Posição da cadeira de rodas 

Posição informada 

Sala do projeto 



121 

 

aproximadamente 35 metros. Vale destacar que esses valores foram aproximados de forma 

visual. Os erros obtidos pelo GPS do LinkIt One em ambientes abertos, em geral, tendem a ser 

menores que tal valor comentado, porém em lugares fechados podem ser maiores que 35 metros, 

dependendo do local e outros fatores. 

 

5.6. CUSTO DO PROTÓTIPO CADEIRA DE RODAS 

A Tabela 5.8 exibe a lista dos principais componentes e materiais que foram utilizados 

para o desenvolvimento da cadeira de rodas multifuncional até esse ponto do projeto. Vale 

destacar que durante a etapa de montagem e construção do protótipo não teve gastos referentes a 

mão de obra e a utilização dos laboratórios e ferramentas da UFSJ. 

 

Tabela 5.8 – Custo dos principais componentes e materiais da cadeira de rodas. 

Componentes e materiais Valor unitário [R$] Quantidade Valor total [R$] 

Bateria de 12 V e 45 Ah 651 2 1302 

Motor elétrico de 24 V e 300 W 1050 2 2100 

Roda traseira de 12 polegadas 629,95 2 1.259,90 

Roda dianteira de 8 polegadas 231,5 2 463 

Garfo com sistema de amortecimento 124,5 2 249 

Assento da cadeira de rodas 2.318,00 1 2.318,00 (*) 

Perfil extrudado de alumínio e conectores 1.129,00 1 1.129,02 

Atuador linear elétrico com cursor de 200 mm 618,50 1 618,50 

Chapa de aço 55 1 55,00 

Arduino DUE 159,9 1 159,9 

Arduino Pro Mini 29,9 1 29,9 

LinkIT One 429,9 1 429,9 

Chip telefônico 15 1 15 

Sistema de medição inercial: MPU9250 34,9 2 69,8 

Bluetooth, modelo HC-05 38,9 2 77,8 

Conector fêmea do tipo RJ45 8,9 3 26,7 

Driver ponte H, modelo BTS7960 68,8 3 206,4 

Protoshield Arduino 29,9 1 29,9 

Placa de fenolite com face simples 3,9 1 3,9 

Placa de circuito perfurada com face simples 4,9 1 4,9 

CUSTO TOTAL  10.548,52 

Fonte: Autoria própria.   

* Valor referente a cadeira de rodas modelo Conforma Tilt da Ortobras. 

 

Ao realizar uma busca por cadeiras de rodas motorizadas foi possível observar que o 

custo total informado pela Tabela 5.8 está entre a faixa de preço dos modelos tradicionais 

disponíveis no mercado. Embora o protótipo desenvolvido não esteja completo, ainda é 

necessária a adição de alguns componentes, há pontos de melhorias na cadeira de rodas que 
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poderiam tornar o seu custo mais acessível. Por exemplo, nesse protótipo construído foi utilizado 

o assento da cadeira de rodas modelo Conforma Tilt da Ortobras. Entretanto, para a sua versão 

final seria interessante propor um projeto para o desenvolvimento de um novo assento, de tal 

forma que substitua o atual, e que ele tenha o custo inferior a 2318,00 reais. Além disso, para a 

construção do protótipo versão final será realizado um estudo específico para definir o material 

que apresenta uma boa relação de custo x benefício, visando torná-lo mais acessível. 
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CAPÍTULO 6 

 

6. CONCLUSÕES 

Visto que a tecnologia assistiva é importante para reintegração social e melhoria da 

qualidade de vida das pessoas, o presente trabalho propôs o desenvolvimento e construção de 

uma cadeira de rodas multifuncional. O protótipo foi projetado de acordo com a análise dos 

questionários e entrevistas respondidos pelos usuários. Dentre as principais demandas 

identificadas, pôde-se destacar o dispositivo de transposição de degraus e o sistema que estabiliza 

a inclinação do assento da cadeira de rodas quando a mesma é submetida a situações de aclives e 

declives.  

Ademais, essa análise dos dados também foi essencial no desenvolvimento de outros 

módulos da cadeira de rodas, como na definição do tipo e tamanho das rodas, na utilização de 

amortecedores nas rodas frontais e na escolha do assento. Vale ressaltar que há outras demandas 

que futuramente serão implementadas no protótipo, como o indicador de status de bateria, 

sistema de sinalização visual e auditivo, faróis e dispositivos mecânicos que facilitem a sua 

desmontagem e manutenção. 

Ao analisar os resultados e discussões deste trabalho foi possível concluir que um projeto 

baseado apenas nas recomendações estipuladas pela Norma NBR 9050 seria ineficiente na 

prática. Dentre as principais dificuldades observadas foram encontradas rampas com inclinações 

superiores a 4 vezes os valores máximos tabelados para o seu dimensionamento, e 2,79 vezes 

acima para os casos excepcionais informados por essa norma. Também foi possível perceber que 

essas e outras irregularidades de acessibilidade comentadas nos resultados deste trabalho podem 

ser encontradas em outras cidades brasileiras.  

Diante das análises realizadas no Capítulo 5, foi possível concluir que o estudo realizado a 

respeito do centro de gravidade da estrutura da cadeira de rodas e de seus componentes em CAD 

foi pertinente para a definição da posição do assento no protótipo. A posição analisada permitiu 

equilibrar o centro de gravidade de forma a se obter o mesmo ângulo de inclinação máximo para 

os tombamentos frontal e traseiro, de aproximadamente, 30° (com o usuário corretamente 

assentado). Destaca-se que quanto maior for o ângulo de tombamento, mais seguro se torna o 

protótipo ao passar por rampas e locais irregulares. Como o centro de gravidade da cadeira de 
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rodas foi projetado a partir da análise da situação de uso, ao analisar o tombamento para trás foi 

possível concluir que a cadeira de rodas se tornou mais estável com o usuário do que sem carga. 

Isso se deve à distribuição de massa da estrutura e dos módulos, principalmente, os de 

alimentação e motorização localizados na região traseira do protótipo. 

O estudo realizado do centro de gravidade da cadeira de rodas simulada também foi 

importante para analisar a sua faixa de operação, definida a partir dos seus ângulos máximos de 

tombamento. Por meio deles foi possível propor um projeto de automação do módulo do assento, 

composto por sensores de inclinação, microcontrolador e atuador linear elétrico. Esse sistema 

visa proporcionar maior segurança ao usuário, ao evitar o tombamento do protótipo, além de 

atuar em conjunto com o sistema que envia mensagens automáticas para o smartphone do 

responsável pelo usuário em caso de emergências, riscos ou falhas do sistema. 

Foi possível concluir também que o sistema de comunicação automático entre a cadeira de 

rodas e o smartphone atendeu às suas necessidades de uso para o quesito localização do 

protótipo. Embora haja imprecisões entre a posição da cadeira de rodas real e a informada pelo 

sistema, erros dessa magnitude, em torno de 35 metros, permitem que o responsável encontre a 

pessoa de forma visual, caso ela esteja em um local aberto.  

Para avaliar a resistência do material quando submetido a esforços mecânicos e a 

adequabilidade ao projeto, simulações foram realizadas no software SolidWorks com o método 

computacional de elementos finitos. Elas apontaram tensões máximas de tração e compressão, 

respectivamente, de 7 e 6,65 vezes inferiores ao limite de escoamento da liga de alumínio 

utilizada de 26,6 MPa (após a aplicação de fatores de segurança). Por meio desses resultados 

apresentados, confirmou-se a compra do perfil de alumínio extrudado 40x40 mm, visto que esse 

material resiste a todos os esforços mecânicos considerados neste projeto. 

A escolha da compra do perfil de alumínio extrudado se mostrou conveniente pelo fato 

dele ter atendido todos os requisitos do projeto: modularidade, resistência a esforços mecânicos, 

menor tempo de montagem, facilidade de fixação dos módulos e preço acessível. Além disso, 

esse material também apresentou outras vantagens, como praticidade de manutenção e 

remontagem. Essas duas características são relevantes porque futuramente, para a construção da 

versão otimizada da cadeira de rodas seria possível desmontá-la e aproveitar partes das suas 

peças já cortadas. Para a sua versão final, porém, será realizada uma nova pesquisa, na qual 

poderão surgir outros requisitos de projeto, diferentes dos observados e supridos neste trabalho. 
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O desenvolvimento do projeto foi definido a partir do uso do software Autodesk Inventor. 

Nele, foram determinadas as dimensões da estrutura e as peças necessárias para construí-la. Os 

perfis de alumínio foram cortados na própria universidade, e a estrutura foi montada com 

elementos de fixação disponibilizados pela empresa fabricante dos perfis de alumínio, projetados 

para a aplicação nos mesmos. Vale destacar que a construção da estrutura e o acoplamento do 

módulo de inclinação do assento foram realizados com as ferramentas presentes nos laboratórios 

da UFSJ e em 15 dias, um período de tempo que dificilmente seria possível com outro material. 

Caso fosse necessária a usinagem dessa estrutura ou a utilização de equipamentos como solda e 

ferramentas mais robustas ou específicas, a construção do protótipo na universidade seria inviável 

(uma empresa especializada deveria ser contratada para realizar tal trabalho). Para isso, porém, 

seria necessário a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF) fazer 

no mínimo três orçamentos, definir a empresa de menor preço, e posteriormente, liberar a ordem 

de serviço e iniciar a construção. Isto é, todo esse processo atrasaria a construção do projeto.  

A invenção proposta no módulo de inclinação do assento está de acordo com os requisitos 

de projeto, ou seja, suportou todos os esforços mecânicos dos testes realizados com carga, com a 

pessoa assentada corretamente e na ponta do assento. Esse sistema também pode efetuar os 

movimentos angulares entre as posições -21º e 30º. Para fins avaliativos, esses ângulos foram 

mensurados pelo sensor de inclinação projetado neste trabalho.  

Diante dos resultados experimentais, ao analisar o intervalo de -16º a 7º, foi possível 

concluir que o sistema sem carga apresenta o movimento de aclive do assento mais rápido 

quando comparado ao de declive. Entretanto, quando a pessoa se encontra assentada, acontece a 

situação oposta, o movimento de subida do assento é mais lento que o de descida. Aliás, embora 

o atuador linear adquirido nesse projeto não apresente movimentos bruscos, fator positivo, pois 

tal movimento poderia ocasionar desconforto ao usuário, em contrapartida, ele possui uma 

velocidade linear relativamente baixa para essa aplicação. Como pode ser observado nos 

resultados dos testes realizados, ao aplicar carga a sua velocidade se torna ainda mais lenta. Caso 

essa velocidade fosse maior, isso poderia permitir que o sistema corrigisse a inclinação do 

assento ao passar por situações de aclives ou declives de uma forma mais rápida. Entretanto, 

diante das suas especificidades de dimensões físicas e força de tração não foi encontrado 

comercialmente outro atuador que atendesse a esses requisitos e ainda possuísse maior 

velocidade de atuação. 
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Nos testes de usabilidade da cadeira de rodas foram notados alguns possíveis pontos de 

melhorias, como as suas dimensões: altura, largura e comprimento que ficaram acima do 

necessário, e precisam ser redefinidas. Portanto, para futuros projetos será proposta a otimização 

das suas dimensões, de tal forma que ela se torne mais baixa, estreita e compacta possível. No 

entanto, as limitações das suas dimensões continuarão associadas aos seus módulos, sistema de 

inclinação do assento e transposição de degraus, além dos seus componentes essenciais, como, 

baterias, motores e rodas. 

Um dos pontos de maior interesse para o projeto na versão final é adicionar 

funcionalidades à cadeira de rodas, como os sistemas de transposição de degraus, inclinação do 

assento, comunicação entre o protótipo e o smartphone, e outros. Porém, tendo como principal 

foco que seu custo esteja abaixo ou na faixa de preço dos modelos tradicionais que atualmente 

são comercializados. Essa preocupação com o custo é pertinente, já que buscar formas de tornar o 

preço dessa tecnologia mais acessível permite que mais pessoas tenham acesso, além de ter sido 

uma das demandas identificadas nas análises das entrevistas e dos questionários aplicados aos 

usuários de cadeira de rodas. 

Por fim, avalio que o trabalho em equipe e a interação com os membros do grupo 

Paramec-UFSJ em pesquisas correlatas foi fundamental para o desenvolvimento deste projeto e 

sua continuação. Além disso, também destaco a minha realização pessoal por ter idealizado e 

concluído esta dissertação. A sensação de aplicar o conhecimento que obtivemos na universidade 

e construir uma cadeira de rodas com potencial de contribuir na qualidade de vida de outras 

pessoas é algo imensurável, e pretendo continuar as pesquisas para o aprimoramento deste 

projeto. 

 

6.1. TRABALHOS FUTUROS 

Para trabalhos futuros, serão propostas pesquisas para o desenvolvimento e construção de 

projetos que possam colaborar com o avanço das cadeiras de rodas, além de engenhar soluções 

para as demandas apontadas pelos usuários (Tabelas 3.7, 3.8 e 3.9 do Capítulo 3). A seguir serão 

apresentadas essas propostas. 

1) Desenvolver um sistema de sensoriamento que capte os movimentos cervicais do usuário, 

e projetar um involucro ergonômico na impressora 3D para o mesmo. 
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2) Implementar um sistema de controle embarcado que permita ao usuário controlar a 

cadeira de rodas por movimentos cervicais. 

3) Desenvolvimento de um sistema de sensoriamento acionado por movimentos cervicais do 

usuário para habilitar comandos especiais do protótipo, como ligar, desligar, acionar e 

desativar os seus periféricos;  

4) Propor um protocolo de testes de usabilidade do sistema que mede os movimentos 

cervicais, com o intuito de validar o seu funcionamento. 

5) Projetar e construir um sistema portátil de carregamento para as baterias do protótipo. 

6) Propor estudos sobre as irregularidades de acessibilidade, como degraus antes de rampas 

de acesso, com o intuito de identificar as demandas e projetar o dispositivo de 

transposição de degraus para tais situações. 

7) Projetar e construir o módulo de transposição de degraus e acoplá-lo no protótipo. 

8) Pesquisar formas de conexões que facilitem a desmontagem do assento e de outros 

componentes da cadeira de rodas para situações de transporte em um automóvel. 

9) Otimizar as dimensões da estrutura mecânica do protótipo, e propor um estudo para 

identificar o material mais adequado para a construção da cadeira de rodas versão final, 

avaliando como principais requisitos: custo e peso. 

10) Projetar e construir um sensor de inclinação do tipo bolha de ar contida em um tubo, com 

o intuito de utilizá-lo na cadeira de rodas. 
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ANEXOS 

A seguir serão apresentados o roteiro de entrevista e o questionário aplicado nesta 

pesquisa, os quais foram respondidos pelos usuários de cadeira de rodas. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1 – Qual seu nome? 

 

2 – Qual sua idade? 

 

3 – Sexo: 

 

4 – Qual o tipo de cadeira rodas que você utiliza?  

 

5 – Quanto tempo de uso? 

 

6 – Você já teve dificuldades de locomoção com relação ao tamanho da cadeira? Por exemplo, 

para passar em portas, degraus, elevadores? E quais as maiores dificuldades encontradas nesse 

deslocamento? 

 

7 – Quais as maiores dificuldades quanto a acessibilidade? Ex.: Infraestrutura da cidade, 

calçadas. 

 

8 – Quanto ao translado entre a cadeira e outro local existe dificuldades? Se sim, você enxerga 

algum modo de melhorá-las? 

 

9 – No caso de cadeira de rodas manual considera o peso da cadeira como uma dificuldade de 

locomoção? 

 

10 – Em relação ao uso da cadeira de rodas manual, sente dores nos braços ao deslocar em 

grandes distâncias? 

 

11 – O tamanho do assento é ideal? 

 

12 – O suporte para os braços e pés tem altura considerada confortável? 

 

13 – Considerando0 para péssimo e 10 para ótimo, como você classifica o conforto de sua cadeira 

de rodas em relação ao seu corpo? 

 

14 – Considerando0 para péssimo e 10 para ótimo, como você classifica a praticidade de sua 

cadeira de rodas? 

 

15 – O que melhoraria na sua cadeira? E o que já considera satisfatório? 
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16 – Qual a sua opinião sobre a utilização de um equipamento eletrônico fixado em alguma parte 

do corpo, por exemplo, na mão, braço, cabeça, ombro, costas ou pescoço, para controlar uma 

cadeira de rodas motorizada? Acredita que exista algum local que torne o uso sem incômodo? 
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QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

1 – Idade:  

( ) Até 20 anos ( ) 21 a 30 anos ( ) 31 a 40 anos ( ) 41 a 50 anos ( ) 51 a 60 anos ( ) Mais de 60 

anos  

 

2 – Sexo:  

( ) Feminino ( ) Masculino  

 

3 – Estado Civil:  

(  ) Solteiro(a) (  ) Casado(a) (  ) Divorciado(a) (  ) Viúvo(a) (  ) Outros  

 

4 – Escolaridade:  

(  ) Fundamental Incompleto (  ) Fundamental Completo (  ) Médio Incompleto (  ) Médio 

Completo (  ) Superior Incompleto (  ) Superior Completo  

 

5 – Há quanto tempo você utiliza cadeira de rodas?  

(  ) Menos de 1 ano (  ) 1 a 5 anos (  ) 5 a 10 anos (  ) Mais de 10 anos  

 

6 – Qual o tipo de cadeira de rodas você usa para se locomover?  

(  ) Manual (  ) Motorizada (  ) Ambos  

 

7 – Qual o tempo médio por dia você gasta em deslocamentos com sua cadeira? ( ) Até 10 

minutos (  ) 10 a 30 minutos (  ) 30 a 60 minutos (  ) mais de 60 minutos  

 

8 – Considerando a cadeira que você utiliza no dia a dia, como você classifica o grau de 

facilidade de transferência de um assento para outro?  

(  )Péssimo (  ) Ruim (  ) Bom (  ) Excelente  

 

9 – Em relação à organização e infraestrutura de sua cidade para inclusão de cadeirantes, como 

classifica o acesso aos locais públicos e privados?  

(  )Péssimo (  ) Ruim (  ) Bom (  ) Excelente  

 

10 – Se você tivesse um dispositivo mecânico acoplado à cadeira de rodas para vencer pequenos 

obstáculos, tais como degraus de calçadas, como você classificaria?  

(  ) Desnecessário (  ) Interessante  

 

11 – Na sua opinião, deveria existir nas ruas faixas dedicadas a cadeirantes ou até mesmo utilizar 

a faixa de ciclistas para facilitar o translado com a cadeira de rodas?  

(  )Sim (  ) Não  

 

12 – Classifique as questões a seguir quanto à estabilidade, mobilidade segurança, bem estar e o 

conforto:  
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 Péssimo Ruim Bom Excelente 

Altura do suporte para os braços de sua cadeira de rodas      

Altura do suporte para os pés de sua cadeira de rodas      

Encosto da cadeira quanto à postura física      

Cadeira de rodas de modo geral      

 

13 – Pensando em sua segurança, classifique a proteção e estabilidade física, que sua cadeira de 

rodas lhe proporciona. 

(  )Totalmente segura (  ) Intermediária (  ) Ruim (  ) Necessário algumas modificações. 

 

14 – Em relação ao peso da sua cadeira de rodas, classifique quanto à sua facilidade para 

manuseá-la: 

(  ) Muito Leve (  ) Leve (  ) Pesada (  ) Muito pesada 

 

15 – Em relação à cadeira de rodas manuais, como você classifica a facilidade para dobrá-la (para 

transporte)? 

(  )Péssimo (  ) Ruim (  ) Bom (  ) Excelente 

 

16 – Como você classifica a maneira como conduz a sua cadeira de rodas, no que se refere ao 

posicionamento dos braços, tronco e o nível de cansaço gerado na condução? 

(  )Péssimo (  ) Ruim (  ) Bom (  ) Excelente 

 

17 – Como você classifica a profundidade do assento de sua cadeira, em relação à sua 

comodidade: 

(  ) Muito Curta (  )Curta (  ) Ideal (  ) Longa (  ) Muito Longa 

 

18 – Quando o tecido do assento não permite a transferência de calor para o ambiente, a 

temperatura pode ficar elevada. Quanto ao tecido do assento da sua cadeira de rodas, classifique: 

(  ) Muito Desconfortável (  ) Desconfortável (  ) Confortável (  ) Muito Confortável 

 

19 – O uso prolongado da sua cadeira de rodas provoca dores em algum membro do seu corpo? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

Qual região?  

(  ) Pescoço (  ) Ombros (  ) Costas (  ) Cotovelo/Antebraço (  ) Pulso/Mão (  ) Membros 

inferiores  

 

20 – Classifique as questões abaixo quanto ao nível de importância que elas representam para 

você em relação a sua cadeira de rodas:  
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 Sem Importância Pouco 

Importante 

Importante Muito 

Importante 

Custo da cadeira de rodas      

Peso da cadeira de rodas      

Praticidade da cadeira de rodas      

 

21 – Você considera que sua cadeira atende a todas as suas necessidades? Classifique quanto sua 

satisfação (Ex.: locomoção casa, ruas, etc.)  

(  ) Nada satisfeito (  ) Pouco satisfeito (  ) Satisfeito (  ) Muito satisfeito.  

 

Considere a seguinte informação para responder as quatro próximas perguntas: ―O rebocador de 

cadeira de rodas é um equipamento dedicado para acoplamento em cadeiras de rodas manuais, 

com o objetivo de facilitar a mobilidade em longos percursos. Ele é acoplado na cadeira através 

de um sistema de fácil remoção‖.  

 

22 – Na sua opinião, para qual tipo de percurso seria mais útil o uso de um rebocador de cadeira 

de rodas?  

(  ) Longo (  ) Sinuoso (  ) Íngreme  

 

23 – Considerando que um rebocador de cadeira de rodas seja leve e de fácil desacoplamento. 

Você acha que conseguiria fazer a transição da cadeira de rodas manual para o banco de um carro 

em que você vai dirigi-lo e guardar os dispositivos sem o auxílio de outra pessoa? Se sim, como 

isso melhoraria a sua rotina?  

 

24 – Até qual valor você pagaria para adquirir um rebocador de cadeira de rodas?  

 

25 – Qual melhoria você indicaria para realizar em sua cadeira de rodas, de acordo com todos os 

quesitos questionados acima?  

 


