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RESUMO

Este trabalho foi desenvolvido com base no estudo de cadeira de rodas de alta performance na busca de otimização da massa, visando a 
obtenção de máximo desempenho, com o objetivo de desenvolver um avanço tecnológico que poderá ser replicado no futuro para cadeiras de 
rodas convencionais. Trata-se de estudo em cadeira de rodas de competição, utilizada por atletas de nível parolímpico, que agrega tecnologias de 
ponta, produzidas com adaptações personalizadas. Para diminuição da massa foi realizado um recorte onde foram escolhidos o acabamento 
lateral, apoio dos pés, assento e encosto como peças de relevância para serem refeitas. Foram realizados estudos dos materiais compósitos com 
reforços para que fosse decidido quais seriam aplicados no projeto. Adicionalmente é apresentado um detalhamento das resinas mais usuais, 
pontuando suas características. Com base nos levantamentos realizados é  apresentado uma síntese dos tipos de materiais e reforços, as várias 
técnicas de laminação e ferramental utilizado para produção do laminado. São realizados estudos dos processos de cura e detalhadas as 
justificativas para as opções técnicas feitas durante o projeto.  É apresentado o detalhamento do processo de fabricação de cada peça, 
descrevendo quantidades de material, fornecedores e ferramentas necessárias para produção dos componentes, assim como custos envolvidos. 
No comparativo entre as peças utilizadas originalmente, confeccionadas em alumínio e as que foram propostas com fabricação em fibra de 
carbono, houve uma redução de 25% da massa. Com a utilização desses componentes em cadeiras de rodas nacionais existe a possibilidade de 
diminuir a distância tecnológica e operacional entre a maioria das cadeiras fabricadas no Brasil e as importadas. Comprovou-se adicionalmente 
que a utilização de um novo assento e encosto rígidos trarão melhor ergonomia da cadeira utilizada, passando a contar com maior desempenho e 
ainda mais importante, conforto para quem faz uso durante horas, contribuindo para a melhor qualidade de vida dos usuários.
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