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1. Resumo 

 

A inclusão social é um tema muito abrangente e de extrema gratificação. À 

partir disto foi realizado um estudo de caso, onde uma criança, portadora de 

paralisia cerebral, necessitava de uma cadeira de corrida de rodas passiva  para 

participar de corridas de curtas durações com seu avô. Com isto em mente, foi 

realizado uma série de estudos ergonômicos para desenvolver uma cadeira 

exclusiva para a dupla, proporcionando conforto, segurança e mobilidade. Além de 

ergonomia, outras matérias de cunho importante na engenharia mecânica foram 

abordadas, como resistência de materiais e seleção de materiais. 

 

2. Introdução 

 

Para cada tipo de dificuldade de locomoção onde não há coordenação motora 

dos membros inferiores do corpo o ideal é adquirir uma cadeira de rodas adaptada, 

ou seja, uma cadeira totalmente voltada para as características do indivíduo em 

questão. 

Segundo Aguirre et. al. (2003), a inclusão social é um tema presente nas mais 

diversas esferas sociais. Hoje em dia é possível perceber que existe uma grande 

preocupação com a questão da inclusão social nos mais diversos setores da 

sociedade, desde o mercado de trabalho, até os esportes. (MENDES, 2008). 

O Decreto Federal 3.298/99, conhecido como Lei das Cotas, é um exemplo 

da preocupação com a inclusão social. Nele, está determinado que as empresas 

devem ter, obrigatoriamente, em seu quadro de funcionários, de 2 a 5% de pessoas 

com deficiências. 

No setor esportivo é possível ver eventos com importâncias mundiais para 

pessoas com deficiências físicas, isto deixa claro que a inclusão social está 

caminhando para um futuro agregador.  

 

  



3. Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um projeto de uma cadeira de rodas, 

de transporte passivo (empurrado por terceiros) e apropriada para corridas de média 

distância (aproximadamente 10 km) para atender uma criança de 11 anos, portador 

de paralisia cerebral, que participará de corridas com seu avô materno.  

A cadeira será projetada e ajustada conforme as medidas corporais 

específicas da criança e do avô de acordo com as normas ergonômicas da 

NBR9050, e buscando a otimização estrutural para redução do peso mantendo a 

resistência que garantirá a segurança dos envolvidos. 

 

4. Metodologia 

 

Estudar as propriedades dos materiais para selecionar o material que melhor 

se adequará ao projeto, respeitando os requisitos de resistência, segurança e de 

ergonomia. 

Desenvolver o projeto em software de modelagem 3D que utilize a análise de 

estruturas por meio do Método dos Elementos Finitos, para aplicação de testes de 

resistência. 

Construir protótipo que atenda ao modelo 3D feito do material selecionado 

anteriormente para testes, inspeção e controle das propriedades necessárias. 

 

5. Desenvolvimento 

 

Durante o estudo das propriedades necessárias para a construção da cadeira 

foram compilados gráficos de seleção de materiais, de acordo com os Mapas de 

Ashby, para auxiliar na escolha do material que melhor atende aos requisitos de 

resistência, tenacidade e elasticidade. 

Após a escolha do material a cadeira foi projetada em software 3D para que 

fosse testada no próprio software, para apresentar áreas críticas do modelo antes da 

construção do protótipo. 

 

  



6. Resultados Preliminares 

 

Até o presente momento, foi possível determinar qual material seria de melhor 

eficiência. A liga de alumínio 6061, foi escolhida por apresentar melhores 

características quando olhadas através do índice de mérito e do gráfico de seleção 

de materiais do Ashby. 
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