
VII Simpósio de Iniciação Científica, Didática e de Ações Sociais da FEI                                                          

 
São Bernardo do Campo – 2017  

AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DE PROPULSÃO DE 

CADEIRA DE RODAS EM SUPERFÍCIES VARIADAS 
 

Bárbara Vilarindo Fuzetti1, Maria Cláudia Ferrari de Castro2  
1 Engenharia de Automação e Controle, Centro Universitário FEI 

2 Engenharia Elétrica, Centro Universitário FEI 

uniebfuzetti@fei.edu.br, mclaudia@fei.edu.br  

Resumo: São inúmeras as dificuldades dos usuários 

de cadeira de rodas manual, principalmente devido às 

superfícies irregulares dos trajetos, agravando os danos 

musculoesqueléticos causados pelo esforço repetitivo 

nos membros superiores. Neste trabalho verificou-se 

que tanto a irregularidade do solo quanto a velocidade 

aumentam o esforço muscular. Os músculos mais 

solicitados no plano foram o flexor dos dedos, trapézio e 

deltóide posterior, enquanto na rampa deltóide anterior e 

grande dorsal se sobressaíram. 

 

1. Introdução 
É possível analisar e quantificar o esforço realizado 

pelos músculos superiores durante a locomoção na 

cadeira de rodas manual em diferentes superfícies. Tal 

análise pode ser feita de acordo com a aquisição do sinal 

eletromiográfico (EMG) dos músculos envolvidos na 

atividade, formado por alterações fisiológicas no estado 

das membranas das fibras musculares. Este sinal mostra 

com precisão o que se passa dentro do músculo ao ser 

realizado determinado movimento.  

O estudo sistemático [1] de um cadeirante pode 

ajudar a entender e identificar padrões, determinando e 

limitando algumas características para aprimorar o uso 

da cadeira de rodas. Isto discerne e previne eventuais 

doenças a longo prazo no sistema musculoesquelético 

(relacionadas ao estilo de vida de um usuário). 

Foi realizado um estudo [2] em rampa ajustável 

alterando sua inclinação de 0º a 12º em intervalos de 2º 

cada, observando atuação predominante do tríceps, 

deltoide anterior e peitoral maior durante a propulsão, 

enquanto o deltoide posterior se manteve mais ativo na 

recuperação do movimento. Também se concluiu, neste 

estudo, que a inclinação do tronco para frente aumentou 

conforme o crescimento do ângulo de inclinação do 

aclive. 

 

2. Metodologia 
Foram realizados testes com 10 voluntários não-

cadeirantes em uma cadeira de rodas manual. A 

superfície muscular foi preparada adequadamente, com 

retirada de pêlos e células mortas, bem como 

higienização com álcool em gel. O sensor foi localizado 

na porção central de cada músculo (deltoide anterior e 

posterior, tríceps, peitoral maior, grande dorsal, 

trapézio, bíceps e flexor dos dedos) somente do lado 

direito do corpo, adotando simetria no plano sagital. 

As condições se deram por uma rampa de subida em 

velocidade confortável, uma superfície plana e um 

tapete, ambos com velocidades alta e baixa 

(aproximadamente 1,8 e 0,9m/s) por um percurso de 

16m. Foi tirada a máxima contração voluntária (MVC) 

em repouso dos músculos envolvidos na posição de 

propulsão e recuo, obtendo o maior valor em módulo 

para posteriores análises de porcentagem de utilização 

do músculo em cada fase citada. 

Para aquisição foi utilizada uma cadeira de rodas 

Küschall Compact e o software EMGWorks Aquisition, 

da empresa Delsys. Para análise foi feito um algoritmo 

no software Octave para filtrar os sinais. Este último 

analisou o sinal EMG no domínio do tempo, primeiro 

retificando-o, aplicando um filtro passa-baixa (6Hz) 

para atenuação de ruídos e por fim gerando um gráfico 

em porcentagem tendo como base o MVC normalizado 

de cada músculo. 

O protocolo experimental foi aprovado em comitê de 

ética em pesquisa sob número 48153015.0.0000.5508 e 

os voluntários, após serem informados sobre os 

procedimentos, assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido. 

 

3. Resultados e Discussão 
Para ilustrar esta apresentação, foram processados os 

dados referentes ao tríceps de dois voluntários homens 

na condição de velocidade confortável em rampa de 

subida.  Vale destacar que o Voluntário 1 é mais 

sedentário que o Voluntário 2.  

As Figuras 1 e 2 mostram os sinais de EMG bruto, 

EMG retificado, EMG após o filtro passa baixas e o 

EMG Normalizado, em função do tempo. 

O mesmo algoritmo também calcula o valor médio e 

a média quadrática (RMS) do sinal processado. Para o 

EMG do tríceps obteve-se os valores mostrados na 

Tabela I, nas cinco condições citadas na metodologia. 

Para o Voluntário 1 suas velocidades alta, baixa e 

confortável foram 2m/s, 1,1m/s e 0,9m/s 

respectivamente; enquanto para o Voluntário 2 obteve-

se, na mesma ordem, 1,5m/s, 1,1m/s e 0,8m/s. V1 

significa velocidade baixa, V2 velocidade alta e PISO a 

superfície plana. 

 

  Tabela I – Parâmetros do tríceps para os Voluntários. 

 

 VOLUNTÁRIO 1 VOLUNTÁRIO2 

RMS 

(V) 

VALOR 

MÉDIO 

(V) 

RMS 

(V) 

VALOR 

MÉDIO 

(V) 

V1 PISO 6.77 6.55 8.37 8.12 

V1 TAPETE 6.88 6.58 10.49 9.94 

V2 PISO 11.56 10.23 11.94 11.20 

V2 TAPETE 16.52 13.47 12.31 11.58 

RAMPA 20.80 18.79 16.74 15.15 
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Figura 1 – Análise no domínio do tempo (Voluntário 1). 

 

 
Figura 2 – Análise no domínio do tempo (Voluntário 2). 

 

A Figura 3 ilustra as porcentagens de aumento da 

atividade muscular, no tapete em relação ao piso, para 

todos os músculos estudados, em ambas as velocidades, 

para os dois voluntários. Numerados de 1 a 8 estão 

respectivamente, deltóide anterior, deltóide posterior, 

tríceps, peitoral maior, grande dorsal, trapézio, bíceps e 

flexor dos dedos. 

Os dados analisados, até o momento, mostraram que 

a porcentagem de atividade muscular do Voluntário 1 

foi maior do que a do Voluntário 2 durante a rampa de 

subida, o que era esperado uma vez que o primeiro não 

se exercita com tanta frequência. 

O que se nota nos músculos de ambos em relação às 

superfícies sem inclinação é que os valores médios e de 

RMS no tapete são maiores que os seus respectivos no 

piso (porcentagens acima de 87%). Na velocidade baixa 

o Voluntário 1 apresentou grandes alterações no 

comportamento de ambos os deltoides e do trapézio, e 

na velocidade alta, no flexor dos dedos e novamente 

trapézio. Para o Voluntário 2 os maiores esforços foram 

observados no trapézio e flexor dos dedos na velocidade 

baixa, e os mesmos com acréscimo do deltoide anterior 

na velocidade alta. 

 

 

 

 
Figura 3: Porcentagens de aumento de esforço muscular 

do tapete em relação ao piso. 

 

 

4. Conclusões 
 

Dado pela irregularidade do tapete e maior 

resistência, dificultando a propulsão, esta configuração 

foi a que exigiu, no geral, maior esforço da musculatura 

avaliada. O mesmo efeito ocorre com o aumento da 

velocidade de propulsão.  

No plano, a musculatura que foi mais solicitada em 

termos de esforço foram o deltóide posterior, trapézio e 

flexor dos dedos, enquanto na rampa deltóide anterior e 

grande dorsal se sobressaíram. Essa conclusão está de 

acordo com o verificado no trabalho citado na 

introdução, uma vez que foi observado o 

comportamento esperado de ambos os deltóides na 

situação de rampa. 
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