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RESUMO 
 
 

CADEIRA DE RODAS AUTOMATIZADA COM CENTRALIZADOR GRAVITACIONAL PARA 
CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL. ENIC XIX: ENCONTRO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA (Autor) Danilo Augusto Gonzaga Ferreira (Co-Autora) Julianna Aparecida Faria 
Barbosa Ferreira (Orientador) Prof. Rubens Castilho Junior RESUMO Nesta pesquisa diremos 
a respeito da cadeira de rodas adaptada para deficientes com paralisia cerebral (PC). A mesma 
será adaptada para diminuir a resultante angular no cadeirante gerado pelo desnível do solo. 
Este estudo desenvolvido pela Engenharia Elétrica em parceria com a Fisioterapia tem por 
objetivo promover maior conforto e comodidade ao paciente e acompanhante. Sabe-se que 
maus posicionamentos da criança na cadeira de rodas gerados pelos desníveis nas 
pavimentações, somadas a dependência funcional da mesma, resultam eventualmente em 
deformidades estruturais, articulares e contraturas musculares. Para desenvolvimento do 
projeto será utilizada uma cadeira de rodas existente no mercado, desenvolvida para crianças 
com paralisia cerebral, assim a mesma sofrerá alterações estruturais na sua base subdividindo-
se em carro superior e carro inferior. Logo o carro superior será representado pela manete que 
ganhará um potenciômetro/acelerador, o qual funcionara de apoio para o acompanhante nos 
momentos de acesso a aclives ou rampas, o assento da cadeira, terá em sua base a instalação 
de um sensor de ângulo (X,Y) com a finalidade de leitura da angulação da cadeira, sendo 
responsável em manter o assento na posição vertical, independentemente dos desníveis do 
solo. O carro inferior será subdividido em quatro partes, sendo a primeira o motor-gerador, que 
acoplado a roda principal/maior da cadeira através de reduções terá função de gerar energia 
para realimentação das baterias quando movimentada pelo acompanhante, ora função de 
apoio com trações nas rodas para acessos à aclives e rampas. A barra centralizadora será a 
segunda parte da divisão, onde sua função será acoplar o carro inferior com o carro superior, 
ainda esta apresentará sua estrutura móvel somente quando acoplada ao carro inferior através 
do sistema de cruzetas, com a finalidade de estar livre a realizar movimento dentro do plano 
cartesiano X e Y corrigindo assim a angulação do carro superior, através de dois motores 
montados-interligados com barras roscadas em seus eixos. A bateria será a terceira parte da 
divisão, onde sua função será alimentar todo sistema elétrico-eletrônico do projeto. Sua 
alimentação dará a partir de carregador externo ligado a rede da concessionária em 127/220 
Volts ou durante o deslocamento da cadeira os motores-geradores se responsabilização em 
repor parte da energia, como descrito acima, a fim de aumentar o rendimento do sistema. O 
sistema de comando e controle será a quarta parte da divisão, este conterá relés, resistores, 
fusíveis, e um microprocessador que analisará o comportamento da cadeira através do sensor 
de ângulo e corrigirá a inclinação através dos motores da barra de estabilização. Palavras-
chave: Cadeira de rodas automatizadas; Cadeira de rodas auto niveladora; Cadeira de rodas 
com corretor angular;  


