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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um kit para adaptação de 

uma cadeira de roda manual, e não um projeto de uma cadeira automatizada, 

exatamente para oferecer um custo baixo ao cadeirante, e tem como motivação 

principal atender a classe da sociedade menos favorecida, que quando 

procuram pela mesma se deparam com valores a partir de 6 mil reais. Será 

utilizado dois motores de corrente contínua, para facilitar e diminuir o custo do 

controle, uma bateria do tipo estacionária de 60A, para uma maior durabilidade 

e não se necessitar fazer cargas tão constantes, e um pequeno controlador, 

comandado por uma placa de arduino, microcontrolador de baixo custo.  

 

INTRODUÇÃO  

 

Ter qualquer tipo de necessidade especial é muito difícil, principalmente 

para cadeirantes que vivem no Brasil, onde muitas vezes as construções não 

são adaptadas. A grande maioria de cadeirantes usa cadeira de rodas manual, 

onde é necessário colocar almofadas ergonômicas para dar algum conforto ao 

a pessoa. Há um problema muito sério também que diz respeito à mobilidade, 

com uma cadeira de rodas convencional , quando o cadeirante tem que se 

deslocar através de grandes distâncias, precisa ser empurrado por um 

cuidador, o que o torna constantemente dependente, o que é uma situação 

complicada, principalmente quando a pessoa portadora de necessidades 

especiais ainda não aceitou sua atual situação física. Não podemos dizer que 

uma cadeira automatizada traz total independência ao cadeirante, mas é um 

ótimo começo. Assim, o cadeirante não precisa fazer esforço para se 

locomover, sendo uma ótima opção para aqueles que possuem maior 

comprometimento dos membros superiores ou que precisam fazer maiores 

deslocamentos, os quais seriam muito desgastantes em uma cadeira de rodas 

manual. Esse modelo motorizado oferece um conforto e independência muito 

maior ao individuo com necessidades especiais. O grande problema é o custo 

para se produzir um produto deste tipo, pois são vários valores agregados, 

como os componentes elétricos, custo com a estrutura da cadeira, e o mais 

importante, que é a responsabilidade, afinal não esta sendo produzido um 



sistema qualquer, é um ser humano que vai sentado nela, então tem que ser 

um produto de imensa qualidade. 

O objetivo não é projetar uma cadeira de rodas da base e sim criar uma 

adaptação para uma cadeira que já é vendida no mercado. Foi abordado a 

produção de uma cadeira de rodas de baixo custo, não necessariamente ela 

deve ser produzida do zero, pois o custo com projeto de estrutura é imenso, o 

objetivo principal é produzir uma solução de baixo custo e garantir acesso a 

pessoas de baixa renda. Dentro desse pensamento, será escolhida uma 

cadeira que já foi testada e lançada no mercado, sendo esta de boa qualidade, 

onde será instalado todo o restante dos componentes de automação. O foco 

aqui é desenvolver um kit que seja adaptável em uma cadeira de rodas 

manual. 

 

METODOLOGIA  

 

 A pesquisa realizada foi do tipo descritiva e explicativa, contou com 

várias fontes, como artigos de TCC, lista de normas da ABNT, sites de 

fabricantes de cadeiras de rodas, sites de kits de automatização, e livros de 

programação em arduínos, controles de motores DC. Para esses dados foi 

necessário observar cadeirantes, tanto em vídeos na internet, assistir 

entrevistas mostrando a dificuldade de muitos a terem acesso a uma cadeira 

de rodas automatizada. A consulta de livros se fez necessário também devido 

existir vários tipos de controles elétricos, variados tipos de motores para essa 

aplicação e muitos tipos de baterias. Foi necessário também analisar os custos 

de cada componente que será utilizado para produzir essa cadeira de rodas, 

sendo necessário entrar em sites de fabricantes, lojas virtuais e até fazer visitas 

a centros comercias,  para analise de onde seria mais viável conseguir os 

materiais para produzir um kit de automatização.  

 

DESENVOLVIMENTO 

  

 Para este projeto, será utilizada uma bateria de chumbo ácido do tipo 

estacionária, que apesar de ter um custo um pouco mais mais elevado que as 

automotivas, possuem uma durabilidade bem superior. Será utilizada também 



quatro motores de corrente contínua, do tipo de imâ permanete, de 12 V, para 

facilitar o controle. O controle dos motores será por mosfets, transistor de baixo 

custo e alta eficiência, e reles para o controle de sentido de rotação. Será 

utilizado uma placa de arduino para este projeto, para manter o custo baixo e 

um bom funcionamento.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

  

 Vamos falar a aqui como primeiros resultados sobre custos, e são 

valores para produção de um protótipo, claro que esse kit sendo produzidos a 

uma larga escala, se conseguiria baixar muito esse custo. Esses valores dizem 

respeito apenas a estimativa de itens, e não custo com mão de obra, impostos 

e lucro. 

 

Tabela de estimativa de custo : 

 

QT Descrição Custo unitário 

R$ 

Custo total 

R$ 

4 Motor de 12 V /300W alto torque 130,00 520,00 

1 Bateria estacionária 60A 300,00 300,00 

1 Placa Arduíno  70,00 70,00 

- Demais componentes  400,00 600,00 

  Total estimado 1290,00 

 

 Foram descritos acimas os principais itens, os que tem maior peso nos 

custo da produção para este kit. Nos item demais componentes diz respeito a 

produção de uma placa de controle para o motor, cabos, perfil de alumínio para 

criar um chassis para toda a estrutura, e outros itens . 
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