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Resumo: O objetivo do projeto é encontrar trajetórias 

alternativas e otimizadas para a propulsão manual de 

cadeiras de rodas. Para isso, serão desenvolvidas 

simulações computacionais para o movimento dos 

membros superiores utilizando modelos do sistema 

musculoesquelético. 

 

1. Introdução 
No mundo, cerca de 1 bilhão de pessoas possuem 

alguma deficiência [1]. Além disso, cerca de 80% das 

pessoas com deficiência vivem em países em 

desenvolvimento e 50% das pessoas com deficiência 

não consegue pagar por serviços de saúde. No Brasil, há 

cerca de 45,6 milhões de pessoas com alguma 

deficiência sendo 5,5 milhões de pessoas que possuem 

deficiência locomotora e que fazem o uso da cadeira de 

rodas [2]. Apesar do grande número de usuários, o tipo 

de propulsão convencional, por meio de aros conectados 

diretamente às rodas, é considerado ineficiente e leva a 

alta incidência de lesões nos membros superiores 

[3,4,5]. Para mitigar alguns destes efeitos negativos, a 

comunidade científica vem propondo formas alterativas 

de propulsão [6]. No entanto, ainda são escassos os 

estudos que analisam objetivamente estas estratégias.  

Neste contexto, este projeto visa investigar 

objetivamente formas alternativas de propulsão do 

ponto de vista do esforço muscular e do risco de lesão 

nos membros superiores. 

 

2. Metodologia 
No início do projeto, foi definido que seria estudada 

a movimentação dos membros superiores no plano 

sagital de forma a facilitar a análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Modelo de membro superior utilizado na 

simulação, com indicação dos ângulos α e β. 

 

 O modelo (Figura 1) utilizado tem dois graus de 

liberdade e seu movimento é representado pelos ângulos 

α e β. Foi definindo que α variaria de -30º até 90º e que 

β variaria de 0º até 130º de forma a garantir movimentos 

anatômicos [7]. Baseando-se nestes limites de 

movimento, é possível determinar a área de trabalho que 

consiste na área que o centro da mão pode alcançar. Na 

Figura 2, as curvas vermelhas representam os limites da 

área de trabalho. 

 

 

Figura 2 – Área de Trabalho do Centro da Mão. 

 

Os softwares que estão sendo utilizados para gerar a 

simulação são MATLAB e OpenSim [8]. O OpenSim, 

que é um software aberto de modelagem biomecânica, 

será utilizado para estimar a capacidade máxima de 

aplicação de força na direção tangente á trajetória. Neste 

trabalho, o modelo musculoesquelético dos membros 

superiores utilizado é o Arm26.osim (Figura 1) que é 

composto de 6 diferentes músculos. A utilização do 

modelo OpenSim no Matlab é possível através da 

utilização da API do OpenSim dentro do script do 

próprio MATLAB [9,10]. 

Além disso, foi definido que começaríamos o estudo 

com trajetórias circulares dentro da área de trabalho e 

posteriormente ampliaríamos este estudo para outras 

trajetórias. Na Figura 3, a curva em preto indica a 

trajetória para uma circunferência de raio igual a 100 

mm, e coordenada do centro x = 0,3894 m e y = 0 m. 

Foi adotado como critério de desempenho o trabalho 

máximo que pode ser realizado ao longo de um ciclo 

completo da trajetória. Baseado nos valores máximos de 

trabalho, será gerado um gradiente de cores e essa área 

de trabalho a ser analisada será preenchida com pontos 

localizados no centro da circunferência, cujas cores 

indicarão a capacidade de realização do trabalho ao 

longo da respectiva trajetória circunferencial. Tal 

diagrama de cores pode ser ilustrado pelo diagrama de 

cores abaixo. 
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Figura 3– Diagrama de cores levantado dentro da área 

de trabalho. 

 

Para o cálculo do trabalho realizado ao longo de um 

ciclo da trajetória, será utilizada a expressão (1) [9]. 

Sendo assim, o trabalho é calculado através do produto 

entre a máxima projeção tangencial da força gerada pelo 

membro superior e um deslocamento infinitesimal ao 

longo da trajetória (Figura 3).  

 

        (1) 
                                       

 
Figura 4 – Trajetória do centro da mão. 

 

3. Resultados Parciais 

O projeto ainda está no início e, portanto, os 

resultados apresentados ainda são parciais. Com relação 

ao projeto, foi realizado a revisão bibliográfica e a 

familiarização com os softwares. Além disso, foram 

desenvolvidos scripts para a discretização em pontos 

das trajetórias desejadas e para a realização da 

cinemática inversa para determinação dos ângulos α e β 

para trajetórias definidas de forma a movimentar o 

modelo musculoesquelético no OpenSim.  

Atualmente, o script do MATLAB continua sendo 

construído e está sendo estudada a interação entre o 

MATLAB e a API do OpenSim de forma a inserir as 

bibliotecas do OpenSim no própio MATLAB e 

controlar o OpenSim através dos comandos no script do 

MATLAB. 

 

4. Conclusões 
Como o projeto está em andamento, ainda não é 

possível chegar a conclusões definitivas sobre trajetórias 

alternativa. Assim que os estudos com trajetórias 

circulares forem finalizados, serão estudadas outras 

possibilidades de trajetória. 
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