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Resumo: 

Esse projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma cadeira de rodas, cuja principal 

meta é a melhoria da qualidade de vida dos usuários através da implantação de um novo 

sistema. O projeto Way Chair envolve a fabricação de um novo tipo de cadeira de rodas, a 

qual será modificada com um sistema de transmissão de engrenagens para diferentes 

velocidades e diferentes tipos de torque e esteira para a locomoção em diferentes tipos de 

terrenos. Possibilitando, assim, a subida de degraus sem o esforço necessário que é usado 

em uma cadeira de rodas convencional. A cadeira, a partir de um sistema de assento 

pendular, regulará a inclinação do corpo do usuário em subidas e descidas juntamente com 

um sistema de amortecimento por mola, possibilitando melhor performance em terrenos 

acidentados, aumentando muito mais o conforto do beneficiário. Way Chair tem como o 

principal objetivo proporcionar aos usuários maior qualidade de vida, maior independência, 

conforto, mobilidade e segurança, transformando as dificuldades enfrentadas hoje com as 

cadeiras de rodas convencionais em execuções comuns do dia a dia. Em um segundo 

estágio, se efetuará a automatização do sistema, oferecendo maior conforto e evitando 

aquela situação na qual o usuário precisa se submeter a depender de outras pessoas para 

enfrentar certos obstáculos, desta maneira será produzida uma melhora significativa na 

autonomia do beneficiário, e aumentará a segurança e a confiança do cadeirante, do mesmo 



 
 

modo, possibilitando uma maior qualidade de vida e independência, antes inexistente para 

estas pessoas. 

 

 


