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1. RESUMO 

O projeto será a adaptação de uma plataforma elevatória por acionamento 

hidráulico-mecânico para acesso de cadeira de rodas a um automóvel, efetuando a 

menor descaracterização possível do veículo, com operação automatizada para que 

a pessoa deficiente cadeirante possa acessar e dirigir o automóvel sem ter que sair 

da cadeira de rodas e sem a necessidade do auxílio de uma outra pessoa. 

O projeto surgiu de observação e pesquisa sobre a dificuldade de um 

cadeirante para acessar o veículo na posição de motorista chegando em alguns 

momentos a depender do auxílio de ajuda de alguém. 

Serão apresentados dados de construção da plataforma, dimensionamento do 

mecanismo de acionamento e do impacto causado na estrutura do automóvel. 

Palavras-chave: acessibilidade, plataforma, adaptável, veículo, cadeirante. 

2. INTRODUÇÃO 

“A realização da função social do trânsito passa necessariamente pelo 

atendimento às demandas dos seus participantes por acessibilidade, mobilidade e 

qualidade de vida” (Araújo, 2011). 

O grupo de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde, definiu 

qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto 

da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 

padrões e preocupações” (Orley, 1994). Para o atingimento de um padrão de 

qualidade de vida e melhoria na mobilidade do portador de necessidades especiais, 

especificamente deficiente físico cadeirante, veio a inspiração para o desenvolvimento 

de uma ferramenta facilitadora para que essas pessoas possam acessar e dirigir seus 

automóveis efetuando apenas pequenas adaptações e sem grandes 

descaracterizações do veículo, inclusive sem perder assentos e sem diminuição do 

espaço interno. 

3. OBJETIVOS 

3.1  Objetivo Geral 

Adaptar uma plataforma de elevação vertical para cadeira de rodas em um 

automóvel nacional de duas portas para permitir que um deficiente físico cadeirante 

que seja motorista possa acessar e conduzir seu veículo sem dependência de auxílio 

de terceiros e sem sair da cadeira de rodas. 

3.2 Objetivos Específicos 



Determinar as formas de construção de uma plataforma de elevação vertical; 

Revisar a bibliografia existente; 

Desenvolver um sistema hidráulico de dimensões e peso otimizados para 

adaptação dentro de um veículo; 

Verificar materiais alternativos para a construção do equipamento; 

Dimensionar o equipamento com todos os apêndices funcionais e de 

segurança; 

Construir um modelo funcional para testes e exposição; 

4. METODOLOGIA 

4.1 Plataforma de elevação vertical 

As plataformas de elevação vertical para cadeiras de rodas que geralmente são 

construídas em acesso às edificações (ISO 9386-2000) e este projeto visa utilizar as 

premissas desta norma para desenvolver um equipamento e adaptá-lo em um 

automóvel e com isto promover a possibilidade de independência do portador de 

necessidades especiais. Considerará também todas as necessidades de segurança 

exigidos pelo departamento de transito no que tange a ancoragem da cadeira de rodas 

no lugar do banco e eficácia do cinto de segurança (Resolução 518 Contran, 2015). 

4.2 Veículo Selecionado 

O veículo escolhido para a construção e adaptação do equipamento foi o 

modelo UP da fabricante Volkswagen na versão Move UP com duas portas de acesso 

devido a ser o único modelo nesta configuração que apresentou a opção de 

transmissão automática, conforme levantamento comparativo. 

4.3 Materiais para construção da plataforma 

O dimensionamento dos materiais de construção se dará através de 

dimensionamento por resistência de materiais (Hibbeler, 2006), catálogos de 

fabricantes e diagramas de circuitos elétrico e hidráulico.  

4.4 Componentes de fixação 

A fixação dos componentes se dará por meio de parafusos de união, rebites, 

pinos e por solda. O dimensionamento dos elementos de união deve considerar a 

resistência a ruptura sem permitir a separação dos elementos, suporte às cargas 

externas e internas. 

4.5 Sistema de Movimentação 

A plataforma será operada por dois sistemas um sistema mecânico por fuso de 

esferas para movimentação horizontal e um sistema hidráulico para movimentação 



vertical dimensionado de modo a minimizar seu peso total e otimizar sua capacidade 

operacional, o dimensionamento desse sistema será conforme bibliografia (Fialho, 

2011). 

5. DESENVOLVIMENTO 

O dimensionamento das partes metálicas foi calculado conforme os preceitos 

de resistência dos materiais (Hibbeler, 2006) sendo definido chapas de aço 1020 de 

espessura de 4,76mm conforme catálogos de fornecedores e reforços no mesmo 

material conforme dimensionado. A dimensão útil do equipamento é uma área de 

0,60m x 0,90m. 

O sistema de movimentação foi dimensionado a partir da força necessária para 

a movimentação do construto obtendo-se o tamanho mínimo necessário dentro do 

fator de segurança adotado. Utilizar-se-ão 2 pistões da série 3L tipo J de 38,1mm 

(Parker, 2003) e fuso de esferas com diâmetro mínimo de 50mm (NSK, 2006). 

 Demais sistemas em fase de determinação de medidas. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Imagem 01 – Modelo esquemático equipamento. 
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