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Resumo - O Censo 2010 divulgado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta 

que 45,6 milhões de pessoas são portadores de alguma deficiência no País, o que corresponde a 24% da 

população. Boa parte deles necessita de cadeiras de rodas para sua locomoção, são os chamados 

cadeirantes. Acrescenta-se a este grupo um contingente de aproximadamente 19,6 mil1hões de pessoas 

com idade acima de 60 anos, ou seja, as pessoas idosas representavam 10% da população brasileira. O 

objetivo foi projetar e construir um protótipo de cadeira de rodas de baixo custo que possibilite ao 

cadeirante ficar na posição em pé ou ortostática. Para a confecção do protótipo foi utilizado 

componentes mais simples e mais baratos, porém resistentes de modo a se fabricar uma cadeira de rodas 

de valor acessível a todas as classes sociais. O equipamento de estudo é um protótipo de uma cadeira 

de rodas equipada com um sistema de elevação, composto por 2 atuadores que são acionados através de 

um conjunto hidráulico. Todo o sistema é alimentado por uma bateria automotiva de 12V CC e acionado 

através de botão liga/desliga. O mesmo foi todo confeccionado através de materiais derivados de 

reciclagem de forma a torna-lo de baixo custo. O protótipo conceitual físico confeccionado foi 

desenvolvido de forma resistente e segura, com baixo custo e o mais importante, atendeu o objetivo de 

possibilitar ao cadeirante ficar na posição ortostática (em pé), melhorando a autoestima e qualidade de 

vida e também confirmou a viabilidade do sistema ser aplicado no cotidiano. A posição ortostática é 

uma consideração muito importante para um cadeirante pois evita ou minimiza várias enfermidades 

crônicas que são oriundas de quem fica na posição sentado por um longo período de tempo. Deve-se 

considerar que o sistema proposto pode ser adaptativo para uma cadeira de rodas convencional. 
 

 

Palavras-chave: - Posição Ortostática, Tecnologia Assistiva, Sistema Adaptativo. 

 

1 Introdução 
 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), há 45,6 milhões de 

portadores de deficiências físicas no Brasil. Boa 

parte deles necessita de cadeira de rodas para se 

locomoverem, são os chamados cadeirantes. 

Muitos têm vida ativa, trabalham e estudam, e 

tentam levar o dia a dia de uma forma menos 

sedentária, dentro de suas limitações. Com toda 

dificuldade que enfrentam, atravessar ruas com 

calçadas não rebaixadas, andar de transporte 

coletivo entrar em ambientes sem rampa de 

acesso etc, existe uma necessidade básica que 

nem todos se preocupam em tentar resolver ou 

minimizar. A possibilidade que um cadeirante 

possa vir a ter de executar algumas atividades 

rotineiras sem a ajuda constante de outras 

pessoas, tais como acender um interruptor, pegar 

um copo ou até mesmo ir a algum evento 

podendo assistir um espetáculo ou um show em 

pé. 

O Protótipo conceitual físico desenvolvido 

através da utilização de materiais reciclados, de 

forma a torná-lo de baixo custo, resistente e 

seguro, itens primordiais para a segurança do 

cadeirante. Com base nisso, o objetivo deste 

projeto foi alcançado e continua em fase de 

testes, porém o protótipo conceitual físico 

provou que pode ser utilizado no cotidiano de um 



cadeirante e ser fabricado em larga escala, pois 

permite ao cadeirante ficar na posição 

ortostática, ampliando e melhorando sua 

qualidade de vida. 

 

2 Fundamentação 
 

A metodologia utilizada para construção do 

protótipo será a de utilizar componentes 

recicláveis e reutilizados, porém resistentes de 

modo a se fabricar uma cadeira de rodas de valor 

acessível a todas as classes sociais. A cadeira de 

rodas, sendo um tipo de tecnologia assistiva, 

caracteriza-se por ser um equipamento que 

auxilia as pessoas que apresentam problemas 

físico-locomotores, ou seja, são aparelhos 

específicos para a manutenção, reabilitação ou 

simplesmente como alternativa para a realização 

das AVD’s (Atividades da Vida Diária). 

Como se trata de um objeto com muitas variáveis 

projetuais, buscou-se, através da observação do 

cadeirante, utilizando a cadeira de rodas, uma 

diretriz para o desenvolvimento desse projeto.  

 

3 Benefícios da Posição Ortostática 

para cadeirantes 
 

Melhoria significativa da auto estima, pois tira o 

cadeirante de uma condição de inferioridade em 

relação as outras pessoas sem deficiência 

motora. Na questão de saúde, tem-se a melhora 

da capacidade cárdio respiratória, melhora do 

sistema urinário e intestinal, fortalecimento dos 

tônus musculares, diminuição da espasticidade, 

prevenção de úlceras de pressão, osteoporose, 

prevenção de deformidades e contraturas. 

 

4 Protótipo Conceitual Físico 
 

O equipamento de estudo é um protótipo de uma 

cadeira de rodas de fabricação caseira fora das 

dimensões estabelecidas no mercado, 

determinada a atuar com carga equivalente a 80 

kg de massa, a mesma está equipada com cinto 

paraquedista adaptado para a segurança do 

cadeirante, fivelas nas pernas de modo a mantê-

las travadas, um sistema de elevação, composto 

por 2 atuadores hidráulicos que são acionados 

através de um conjunto hidráulico composto por 

bomba e condutores metálicos para a condução 

do fluído. Todo o sistema é alimentado por uma 

bateria automotiva de 12V CC e acionado 

através de botão liga/desliga. O mesmo foi todo 

confeccionado através de materiais derivados de 

reciclagem de forma a torna-lo de baixo custo. 

 

4.1 Bomba hidráulica 

 

O equipamento utilizado em conjunto com 

outras peças para dar funcionamento ao sistema. 

Elas recebem energia potencial e transformam 

parte dessa potência em energia cinética 

(movimento) e energia de pressão (força). Essas 

forças são enviadas a um tipo de fluído 

bombeado dentro de um sistema, causando 

através do aumento de pressão, de velocidade, e 

até mesmo a combinação entre essas duas forças 

torna possível a execução do trabalho desejado, 

que dar força de bombeamento ao sistema. 

  

4.2 Atuadores hidráulico 

 

Tem a função de transformar força, potência ou 

energia hidráulica em força, em energia 

mecânica. Em seu interior fica inserido um 

pistão, que é movimentado de acordo com o 

sentido de pressurização do fluxo hidráulico. 

Entre outros ainda possui várias outras partes que 

são haste, guia da haste, vedação da haste, 

êmbolo, vedação do êmbolo, anel raspador, com 

flange dianteiro, conexão, cilindro, câmara da 

haste e câmara do êmbolo. Este equipamento é 

de extrema importância para o sistema devido a 

sua linearidade de operação, pois a força que 

exerce é constante do início ao final do curso, a 

velocidade depende do caudal de fluido e da 

superfície do êmbolo, e ainda pode realizar 

forças de tração e compressão. 

 

4.3 Cinto Paraquedista tipo 

Cadeirinha 

 

Para a segurança do cadeirante que não possui 

força muscular necessária para suportar o 

próprio peso foi instalado o cinto paraquedista 

tipo 5 pontos. 

 

 



5 Testes realizados 
 

Foram executados testes de resistências das 

costuras do assento e encosto, das costuras do 

cinturão paraquedista e fitas, testes de 

estabilidade da cadeira em posição normal e 

ortostática, capacidade de carga suportável nos 

dois estágios de operação. 

 

6 Conclusões e Resultados  
 
O Protótipo suportou operar com um cadeirante 

de até 100kg de massa. Todos os outros 

componentes suportaram uma carga bem maior 

que a estabelecida para a utilização rotineira. 

Com base nos testes realizados sobre o protótipo 

conceitual físico provou que pode ser utilizado 

no cotidiano de um cadeirante e ser fabricado em 

larga escala, pois permite ao cadeirante ficar na 

posição ortostática, ampliando e melhorando sua 

qualidade de vida, dando-lhe dignidade de uma 

forma simples, segura e de baixo custo de modo 

a alcançar as classes menos favorecida.   
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