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RESUMO 

 

O presente trabalho visa elaboração de um modelo de equipamento 

aplicando os conceitos de controle e automação desenvolvidos na universidade. 

Para tanto foi realizada uma pesquisa e constatou-se que há grande deficiência 

na locomoção para deficientes físicos cadeirantes nos sistemas de ensino 

público e privado. O equipamento proposto é um quadrupede capaz de realizar 

o mesmo trabalho que a cadeira de rodas para paraplégicos, porém com a 

capacidade de superar obstáculos que a cadeira por si só não pode.  

 
Palavras-chave: locomoção para deficientes físicos; quadrupede; estudantes 

cadeirantes. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este projeto se justifica pelo fato de existirem mais de 24 milhões de 

brasileiros com alguma deficiência, e grande parte é de cadeirantes. Isso 

significa que milhões de brasileiros enfrentam, todos os dias, uma rampa que 

termina em degrau, isso sem mencionar o preconceito e olhares de pena. De 

acordo com as estatísticas do Censo da Educação Superior 2005, o tipo de 

deficiência mais frequente entre os alunos portadores de necessidades especiais 

é a física com 38% de incidência conforme dados do INEP – 2007¹. 

 

Figura 1 - Percentual de estudantes deficientes conforme tipo de deficiência. 

Fonte: INEP/ informativo/2007/Ed_154 

O aluno, não encontrando adaptação no ambiente escolar construído, 

pode sentir que aquele lugar não é para ele, porque não atende suas 

necessidades básicas de locomoção e de conforto. Tendo em vista o número de 



 
 

horas que ele passa na universidade, este fato pode acarretar em desmotivação 

devido às barreiras encontradas que são físicas e/ou emocionais. 

 

2 OBJETIVOS 

 

Elaboração de um equipamento que facilite a locomoção e proporcione 

uma melhor qualidade de vida ao cadeirante; Capacidade do usuário se pôr em 

posição ereta. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O método desta pesquisa compreendeu inicialmente em dados e 

estatísticas do INEP para melhor avaliação da realidade geral do país acerca do 

assunto; entrevistas com pessoas que frequentam o estabelecimento de ensino 

sejam elas deficientes ou não. Consulta a NBR9050:2004² (acessibilidade) e 

cálculos de dimensionamento para a elaboração estrutural do equipamento, bem 

como o sistema de acionamento pneumático. 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

O material escolhido para realização do protótipo será o alumínio por ser 

resistente tanto a tração como pressão e possuir baixa densidade³. Para controle 

dos movimentos do equipamento, o cadeirante contará com um controle 

analógico inserido próximo a sua mão (destro/canhoto).  

Para articulação e sustentação acionamentos pneumáticos (atuadores, 

válvulas, rolamentos, compressor, tanque e sensor)⁴. A alimentação se dará por 

duas mini baterias recarregáveis li-ion 12V/12Ah. A Unidade Central de 

Processamento do protótipo utilizará a placa Arduino Mega2560⁵. 

  

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Com base nas referências normativas para cadeiras de rodas e 

equipamentos eletrônicos, foi elaborado o seguinte desenho do protótipo:  



 
 

Figura 2 - Desenho do Protótipo. 

Fonte: Solidworks, 2014 

 

Foto 1 – Modelo em 

construção. 

 

 

 

 

 

Um modelo em menor escala está sendo concluído sem maiores 

complicações, estando a programação em fase de desenvolvimento.  
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