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Simulação e discussão: 

 Utilizando a plataforma de simulação Adams, o modelo físico, 

criado anteriormente pôde ser transportado e simulado dinamicamente, 

como mostra a Figura 3. 

Figura 3: Veiculo projetado na plataforma Adams. 

Para simular os possíveis trajetos aos quais o veiculo pode ser 

submetido foi criado um percurso onde o módulo deve percorrer um 

trajeto. Para simular um comportamento mais próximo ao real, foi 

planejada a variação da posição do acelerador nas diferentes seções do 

trajeto: nos primeiros 10 metros utilizou-se 25% da capacidade de 

aceleração, 100% durante a subida (rampa) e 50% nos 20 metros finais. 

O resultado pode ser analisado no gráfico da Figura 4. 

Figura 4: Gráfico que apresenta a curva de velocidade com a variação da 

aceleração. 

Introdução: 

 No Brasil, segundo dados do IBGE, 24,6 milhões de indivíduos 

(14,5% da população total) apresentam algum tipo de incapacidade ou 

deficiência. Ainda assim, o país está muito atrasado em termos de 

acessibilidade. A partir desta afirmação, elaborou-se um projeto com o 

objetivo de desenvolver uma solução alternativa, utilizando técnicas de 

metodologia de projeto, de uma plataforma móvel acessível e de fácil 

produção para cadeirantes, visando suprir as necessidades de se 

locomover por curtas distâncias em ambientes externos à um preço 

acessível à realidade brasileira. 

O projeto:  

 
 O projeto consiste em um módulo motorizado leve, do tipo triciclo, 

com todos os comandos ao alcance de um usuário de cadeira de rodas. 

O veículo possui uma rampa levadiça que permite o acesso pela parte 

traseira. A motorização se dá através de um pequeno motor, à 

combustão ou elétrico, na roda dianteira. A estrutura deve ser o mais 

leve possível, mantendo todos os pré-requisitos de segurança e seu 

custo deve se manter baixo, tornando-o uma alternativa acessível para 

todos os usuários. Um modelo foi criado utilizando a ferramenta 

CAD/CAM/CAE  PTC ProEngineer e pode ser visualizado na Figura 1. 
 

Figura 1: Modelo CAD da plataforma. 

 O mecanismo para a transmissão imaginado utiliza rodas de atrito 

ligadas diretamente entre o eixo do motor e o pneu dianteiro do veículo 

está elucidado na Figura 2. As rodas de atrito geram transmissões com 

rendimento elevado, entre 95% e 98% e possuem escorregamento 

semelhante quando comparados à transmissão por correias.  

Figura 2 - Mecanismo de transmissão. 

 A Figura 2 elucida o mecanismo 

de transmissão (esta é um detalhe da 

Figura 1). No mecanismo 

representado, o motor B é conectado a 

uma roda de atrito A por uma corrente. 

A roda de atrito, por sua vez, é um eixo 

revestido com poliuretano e o contato 

entre o eixo e o pneu é controlado por 

uma alavanca.  
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Conclusões: 

 

A partir do trabalho realizado, através de um estudo geral sobre 

dinâmica veicular, foi possível a criação de um protótipo virtual da  

plataforma, com um sistema de transmissão simples e eficiente visando 

manter o objetivo inicial de projetar um veículo que assista na locomoção 

de cadeirantes e que tenha um preço acessível para os padrões 

brasileiros. 


