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CATEGORIA EM ANDAMENTO

CADEIRA DE RODAS AUTOMATIZADA
Resumo
Neste trabalho, é apresentado um sistema de motorização e controle para cadeiras de rodas
automatizadas. A constante atualização e modernização dos componentes industriais e
tecnológicos, e a facilidade que a globalização trouxe para a busca de informações e
pesquisa a nível mundial, a empregabilidade de novos materiais tornou-se mais facilitada,
assim como, tecnologias e circuitos que podem ser aplicados em um projeto com fins de unir
o desafio do conhecimento e trabalho em equipe em prol da dificuldade de locomoção de
pessoas com necessidades especiais. Por meio da busca de equipamentos similares
existentes no mercado, bem como das normas de construção dos mesmos, buscou-se
aprimorar um protótipo de cadeira de rodas motorizada que, além de permitir a locomoção,
torne possível transpor pequenos obstáculos. O desenvolvimento do protótipo considerou
circuitos de leitura de dados, conversão e controle que serão responsáveis pelo
funcionamento preciso e inteligente da cadeira. Com a aplicação de motores de ótimo
desempenho e eletrônica de controle e potência de baixo consumo, espera-se conseguir um
bom conjunto, com confiabilidade e desempenho para o usuário final.
Palavras-chave: Cadeira de Rodas. Controle e motorização. Perfis modulares de alumínio.
Microcontroladores. Motores Brushless.

Introdução
Apesar da aparente conscientização em torno das pessoas portadoras de
necessidades especiais, a realidade mostra que o caminho para a democratização da
aquisição de equipamentos de tecnologia mais atualizada ainda está longe de um patamar
mais adequado, além da questão da qualidade dos locais de locomoção e acesso, para os
que necessitam de cadeiras de rodas como apoio. (ARAUJO, 2010).
No Brasil, segundo estatísticas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), mais de 45 milhões de pessoas (23,9% da população) possuem algum tipo de
limitação física, porém não especifica quantos são os que utilizam a cadeira de rodas.
Entretanto, apenas 5,6% dos locais, públicos ou privados, disponibilizam acessos
adequados como rampas ou elevadores. Esse déficit fica por conta da falta de fiscalização
dos órgãos governamentais que, na maioria dos casos, nem adequaram seus próprios
ambientes.
Em consequência, as pessoas que possuem limitações físicas encontram grandes
dificuldades em transpor obstáculos como meios-fios ou calçamentos irregulares, escadas,
entre outros.
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Objetivos
Desenvolver uma cadeira de rodas automatizada, tracionada por motores de alta
eficiência, que possa facilitar tanto o deslocamento quanto a sobreposição de pequenos
obstáculos, de custo mais acessível em comparação com os valores atuais dos
equipamentos no mercado.

Metodologia
A opção de pesquisa nesse trabalho é o desenvolvimento e ensaio empírico do
protótipo a fim de estudar os detalhes de funcionamento e de comportamento dos motores
brushless com a utilização de microcontroladores e linguagem de programação Assembly.

Desenvolvimento
Figura 1 - CRA - Cadeira de Rodas Automatizada

O projeto foi dividido em três etapas. Na
primeira etapa efetuou-se a concepção estrutural
da cadeira de rodas. A segunda etapa focou o
desenvolvimento dos circuitos eletrônicos de
acionamento dos motores. (BOYLESTAD, 1998).
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dados para finalização do projeto como um todo.
Fonte: Os autores.

Resultados Preliminares
Considerando os problemas de acesso às cadeiras de rodas automatizadas pelo alto
custo do mercado, e também a falta de acesso para a locomoção de portadores de
necessidades especiais, como ponto de partida para o desenvolvimento deste protótipo,
podemos concluir que esta pesquisa aponta uma sugestão de equipamento eficiente e de
baixo custo.
Uma questão importante a ser destacada é a utilização de motores brushless em
cadeira de rodas, pois os mesmos possuem um rendimento maior e consumo de energia
menor em comparação com os motores CC utilizados nos modelos à venda no comércio
atualmente.(ARAUJO, 2010).
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Já o protótipo apresentado mostra que, com custo relativamente baixo, é possível a
implementação deste tipo de motor, com um sistema de acionamento microcontrolado, em
cadeiras de rodas com um preço acessível ao consumidor final.
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