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1 RESUMO 

 

A utilização da esteira ergométrica para o aprimoramento da deambulação em 

crianças que possuem disfunções locomotoras auxilia na prática do movimento 

correto através da repetição do ciclo de marcha promovendo um padrão de 

locomoção. Uma esteira ergométrica adaptada permite obter-se uma velocidade inicial 

reduzida e conta, ainda, com apoios laterais ajustáveis para que crianças com uma 

maior funcionalidade possam se apoiar sozinhas. Nota-se que para que seja possível 

a redução da velocidade de um equipamento eletromecânico alguns conceitos 

fundamentais devem ser aplicados na análise do projeto. A partir dos quesitos citados, 

uma metodologia foi elaborada para testes iniciais e escolha do melhor procedimento 

a ser aplicado para a redução da velocidade inicial da esteira. Após avaliar o motor 

proveniente e constatar que não era apropriado para solicitação de serviço do 

equipamento, foi necessário substituí-lo por um de maior potência e que mantivesse 

seu torque a baixas velocidades. Tratando-se de motores distintos em sua fonte de 

alimentação, ou seja, o motor substituto é movido a corrente alternada, houve a 

necessidade de vinculá-lo a um inversor de frequência. Para realizar este 

procedimento, a esteira passou por uma série de modificações em sua estrutura. Além 

disso, barras de apoio laterais foram desenvolvidas e fixadas na mesma de maneira 

que podem ser ajustadas de acordo com a altura do paciente. No caso da redução de 

velocidade, testes demonstraram a eficácia do método utilizado, sendo possível 

reduzir a velocidade inicial em 95% de seu valor. Para os passos subsequente, testes 

de tensão serão executados na estrutura com o intuito de examinar possíveis falhar 

nas soldas e estruturas modificadas e atestar a segurança do usuário. Será 

necessária a execução do acabamento superficial e da pintura do equipamento, bem 

como ajustar a botoeira do inversor com o propósito de facilitar a regulagem da 

velocidade de treino. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

A intervenção fisioterapêutica no restabelecimento da função locomotora tem 

se mostrado eficaz na recuperação da funcionalidade e autonomia de pessoas 

portadoras de necessidades especiais. Muitas técnicas que unem terapia e aparelhos 

mecânicos destinados à reabilitação coordenam a prática e reprodução de um 



 

movimento funcional visando a melhoria da estabilidade motora, o aumento da força 

muscular, a normalização da marcha, entre outros benefícios, objetivando uma maior 

independência do paciente. Para a recuperação da marcha, mais propriamente dita, 

a esteira ergométrica surge como um recurso ímpar que contribui para o 

desenvolvimento e a recuperação do ato de caminhar normalmente.  

Ao analisar o funcionamento de uma esteira ergométrica, nota-se a 

possibilidade de alterações em seu funcionamento que possibilitam uma redução em 

sua velocidade inicial sem alteração do torque e a possibilidade de adaptação de 

apoios laterais em sua estrutura.  

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste projeto é a construção de uma esteira ergométrica de baixa 

velocidade, que permite a sua utilização no departamento de fisioterapia da 

Universidade Santa Cecília (UNISANTA) por crianças em fase de recuperação e 

treinamento da habilidade locomotora. 

 

4 METODOLOGIA 

 

O método proposto buscou associar os critérios de aplicabilidade, 

funcionalidade, bom uso no tratamento, investimentos e benefícios que atendam de 

forma simples as solicitações de trabalho da esteira. Para a execução deste projeto, 

alguns conceitos sobre o funcionamento de dispositivos elétricos aplicados à 

mecânica foram utilizados. Tendo sido avaliado alguns dispositivos, tais como o 

potenciômetro, inversor de frequência e caixa redutora, foi escolhido o que melhor 

atende os requisitos de custo e manutenção previamente definidos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Após a aquisição da esteira, a primeira etapa executada foi a verificação do 

motor e demais componentes a fim de avaliar sua funcionalidade e a possibilidade da 

instalação de um dispositivo de redução de velocidade. Assim sendo, surgiu a 

necessidade de substituí-lo por um que mantivesse seu torque a baixas velocidades. 



 

Ao comutar a máquina de corrente contínua por uma de corrente alternada, o uso do 

potenciômetro fica inviável. Portanto, o inversor de frequência seria necessário para 

reduzir a rotação do motor elétrico.  

Algumas modificações feitas na esteira foram necessárias para acomodar o 

novo motor e o inversor de frequência. Assim como as alterações na estrutura para 

adaptar os corrimões, o controle de velocidades e display também foram reformulados 

para se adequar aos novos dispositivos instalados. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Após testes efetuados no conjunto motor-inversor, verificou-se uma redução 

considerável na velocidade de partida da esteira. Cerca de 95 % de seu valor foi 

reduzido. Além disso, testes estruturais a partir de programas de desenhos serão 

desenvolvidos para avaliar a confiabilidade das soldas e estruturas de apoio 

acopladas à esteira. Por fim, a execução do acabamento superficial e os testes finais 

devem ser executados com o objetivo de atestar a eficácia dos métodos utilizados, 

bem como a segurança do equipamento, para que o mesmo possa entrar em testes 

na clínica de fisioterapia da Universidade Santa Cecília. 
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