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Resumo: O “wheelie” (do inglês) é uma manobra que 

consiste em empinar a cadeira de rodas e manter o 

equilíbrio sobre as duas rodas traseiras semelhante ao 

problema de controle do pêndulo invertido. Para 

solucionar esta tarefa, este trabalho tem como objetivo 

estudar o “wheelie" por meio da modelagem, simulação 

e construção de um controlador linear quadrático (LQR) 

para manter o sistema em equilíbrio. 

 

1. Introdução 
De acordo com o IBGE, a população brasileira 

consiste de 45,6 milhões de pessoas deficientes, sendo 

que 7% delas fazem o uso constante da cadeira de rodas. 

Uma das maiores dificuldades dos usuários de cadeira 

de rodas é a transposição de obstáculos como degraus, 

desníveis e rampas. Para executar esta tarefa, usuários 

mais experientes executam uma manobra denominada 

“wheelie” que consiste em empinar a cadeira de rodas e 

manter o equilíbrio sobre as duas rodas traseiras [1].  

 

2. Métodos e Procedimentos 
Para iniciar o estudo, o modelo do sistema foi 

dividido em duas fases. No lado esquerdo da figura 1 

representa-se o sistema estável e no lado direito, o 

modelo do wheelie. 

 
Figura 1 – Diagrama do corpo livre dos modelos. 
 

Os parâmetros do sistema foram estimados através 

de uma cadeira de rodas convencional. Para determinar 

o momento de inércia da roda traseira e da cadeira de 

rodas foi utilizado um experimento pendular. O centro 

de massa foi determinado através do experimento de 

suspensão. Para as propriedades do usuário foram 

utilizados dados antropométricos [2].  

A partir dos dados obtidos experimentalmente e da 

equação do movimento do modelo matemático [1], 

podemos encontrar o torque mínimo aplicado à roda 

para iniciar o wheelie. 

A estratégia de controle foi baseada no controlador 

linear quadrático cujos ganhos foram determinados de 

forma a minimizar o esforço de controle, sendo ele o 

torque que deve ser aplicado às rodas como 

 = -K . x,             (1) 

onde   é o vetor de estados e K é a matriz 

de ganhos, como indicado em [1].  

 

4. Resultados 
A figura 2 representa o mínimo torque que deve ser 

aplicado em função da altura do usuário e da distância 

horizontal entre o ombro e o eixo da roda. Note que para 

cada 5 cm de variação, aumenta-se em 20 N.m. o torque 

mínimo requerido.  

 
Figura 2 – Torque mínimo para iniciar o “wheelie” [1]. 

 

Os ganhos da lei de controle na Eq. (2) foram 

determinados através da solução de um problema de 

controle ótimo. A figura 4 mostra a resposta da 

inclinação γ do corpo superior do modelo (figura 1 à 

direita) durante o wheelie em malha fechada.  

 

 
Figura 3 – Resposta do Sistema. 

 

Note que o sistema leva menos de 5s para alcançar o 

equilíbrio. No instante t = 5s, a velocidade angular da 

roda foi alterada e em t=10s foi aplicada uma força 

horizontal de 10N por 0.1 s, 1 m acima do eixo da roda 

na cadeira.  

 

4. Conclusões 
Os resultados apresentados demonstram a 

efetividade do controlador escolhido devido à rápida 

resposta para atingir a estabilização do sistema e a 

capacidade de rejeição de perturbações. 
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