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 O empenho em analisar o fenômeno da 

Internet apresenta tendências no sentido de 

aprovar a manutenção do sistema de 

formação de quadros que corresponde às 

necessidades. Acima de tudo, é fundamental 

ressaltar que o aumento do diálogo entre os 

diferentes setores produtivos possibilita uma 

melhor visão global do retorno esperado a 

longo prazo. 
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RESUMO 

 

Este estudo tem como principal objetivo aperfeiçoar um eletrodoméstico, visando 
causar impacto positivo na autonomia do usuário. Sendo este o público alvo aqueles 
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tenham mobilidade reduzida, acamados, entre outros. Tendo como meta propiciar 
um estado de conforto, boa disposição, sendo sinônimo de segurança, aconchego, 
tranquilidade, flexibilidade não ficando na dependência de outrem. Assim 
justificando a necessidade de inovar quanto à forma de acionamento do 
eletrodoméstico via controle remoto. Dentre outros aspectos positivos já citados no 
uso do eletrodoméstico que neste caso é um ventilador de mesa. 

 

Palavras-chave 

Ventilador. Mobilidade reduzida. Autonomia. Flexibilidade. Acamados. Segurança. 
Conforto. 
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ABSTRACT 

The main objective of this study is to improve an appliance, aiming to have a positive 

impact on user autonomy. This being the target audience those with reduced mobility, 

bedridden, among others. Aiming to provide a state of comfort, good mood, being 

synonymous with security, warmth, tranquility, flexibility not being dependent on 

others. Thus justifying the need to innovate as to the way of activating the appliance 

via remote control. Among other positive aspects already mentioned in the use of the 

appliance, which in this case is a table fan. 

 

Key-words Fan. Reduced mobility. Autonomy. Flexibility. bedridden Safety. Comfort. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde que houve a inclusão dos ventiladores na vida da população, sabe-se que 

a melhoria de qualidade de vida tem sido constante. 

Entretanto, existem limitações que podem ser avaliadas e melhoradas para os 

portadores de deficiência e acamados que não conseguem acessar os botões de 

comando dos ventiladores, e por isso, a indústria pode vir a observar a necessidade, 

bem como o conforto dos usuários, adicionando o controle remoto a sua composição. 

A apresentação dos resultados obtidos nos ensaios realizados em amostras de 

ventiladores com controle remoto consiste em uma das etapas do programa de análise 

de produtos, coordenado pela divisão de orientação e incentivo à qualidade do 

Inmetro. 

Deve ser destacado que estes ensaios não se destinam a aprovar marcas, 

modelos ou lotes de produtos. O fato das amostras analisadas estarem ou não de 

acordo com as especificações contidas em uma norma/regulamento técnico, indica 

uma tendência do setor em termos de qualidade. Além disso, as análises coordenadas 

pelo Inmetro, através do Programa de análise de produtos, têm caráter pontual, ou 

seja, é uma "fotografia" da realidade, pois ela retrata a situação do mercado naquele 

período em que as análises são conduzidas. 

A análise das amostras de ventiladores com controle remoto está de acordo com 

o procedimento do programa de análise de produtos, visto que é um produto de 

consumo intensivo e emarga escala pela população e cujas características estão 

relacionadas à segurança dos consumidores. 

Em São Paulo, mais precisamente na cidade de Catanduva, há um pólo produtor 

de ventiladores com controle remoto, o que tornou a região conhecida como a "capital 

dos ventiladores de teto", cuja produção dinamizou a economia da microrregião. A 

explicação pode ser dada pelo clima quente da região, que propiciou um mercado 

potencial para dar origem à produção local. 

A análise das amostras de ventiladores com controle remoto está de acordo com 

o procedimento do programa de análise de produtos, visto que é um produto de 
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consumo intensivo pela população e cujas características estão relacionadas à 

segurança dos consumidores. 

No verão de 2001, com o racionamento de energia elétrica, o consumo de 

ventiladores com controle remoto aumentou em 30%. Este comportamento se 

manteve após o racionamento, visto que os consumidores se acostumaram à prática 

de economizar energia elétrica, utilizando o ventilador com controle remoto ao invés 

do aparelho de ar condicionado. 

Em março de 1999, o Inmetro empreendeu análise em amostras de ventiladores 

com controle remoto, quando foram analisadas 08 marcas do produto, sendo 06 

marcas nacionais e 02 importadas. Os laudos referentes àquela análise revelaram que 

todas as amostras foram consideradas não conformes em, pelo menos, um dos 

ensaios realizados referentes à segurança do consumidor. 

Uma importante etapa do programa de análise de produtos consiste em 

incentivar a adoção de medidas de melhoria da qualidade para o setor produtivo, 

dependendo da abrangência e da gravidade das não conformidades encontradas. 

Dessa forma, a realização desta análise impulsionou a execução de algumas 

medidas, definidas a partir de reunião realizada entre as partes interessadas, como a 

publicação de norma técnica específica para o produto. Estiveram presentes nesta 

reunião representantes dos fabricantes das seguintes marcas de ventiladores com 

controle remoto: Tron, Venti Delta, Arge, Qualitas, WEG, Black & Decker, Ventisol, 

Loren Sid, além da ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. 

Em virtude dos resultados encontrados na análise realizada pelo Inmetro em 

1999, e para que seja verificado o comprometimento do setor produtivo com as 

medidas de melhoria propostas, tornou-se necessário verificar novamente a tendência 

da qualidade das marcas disponíveis no mercado nacional. 

Neste relatório são apresentadas as descrições dos ensaios realizados, as não 

conformidades detectadas, as principais conclusões a respeito dos resultados 

encontrados na análise em amostras de ventiladores com controle remoto, bem como 

conselhos de utilização e cuidados que o consumidor deve observar em relação ao 

produto. 

Por esta razão, entende-se que tal pesquisa e sua aplicação, tem relevância no 

âmbito da melhoria da qualidade de vida da sociedade como um todo, e este estudo 
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trás, de forma multidisciplinar a abordagem prática, para aplicar os conhecimentos 

adquiridos ao longo das aulas ministradas no semestre. E desta forma, atrelar à 

prática a teoria vista em cada disciplina. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Adaptar um ventilador para funcionamento através de controle remoto para 

auxiliar portadores de deficiências e acamados. 

2.2. Objetivos Específicos 

● Prover mecanismos para que o Inmetro mantenha o consumidor brasileiro 

informado sobre a adequação dos produtos e serviços aos regulamentos e às 

normas técnicas; 

● Fornecer subsídios para a indústria nacional melhorar continuamente a 

qualidade de seus produtos, tornando-a mais competitiva; 

● Diferenciar os produtos disponíveis no mercado nacional em relação à sua 

qualidade, tornando a concorrência mais equalizada; 

● Tornar o consumidor parte efetiva deste processo de melhoria da qualidade da 

indústria nacional. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para esta análise, utilizou-se no estudo o método de pesquisa quantitativa 

através de busca por resultados que possam ser quantificados, pelo meio da coleta 

de dados sem instrumentos formais e estruturados de uma maneira mais organizada 

e intuitiva.  

E, a classificação da pesquisa obedeceu a dois aspectos: Quanto aos meios, 

realizou-se coleta de dados através de pesquisa bibliográfica – com materiais 

extraídos de jornais, artigos, monografias, revistas, livros e sites, o que permitiu 

ampliar o conhecimento acerca do objeto de estudo. E quanto aos fins, foi realizada 

uma pesquisa experimental, envolvendo um experimento que auxilie no 

desenvolvimento da pesquisa, que gerou um protótipo do objeto de estudo. 
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4. ABORDAGEM ACERCA DOS VENTILADORES 

4.1. Análise de produtos 

Com relação às informações sobre os resultados dos ensaios, é possível 

observar que identificação das marcas dos produtos foram analisados apenas por um 

período de 90 dias. Julgado importante esclarecer os motivos: 

As informações geradas pelo programa de análise de produtos são pontuais, 

podendo ficar desatualizadas após pouco tempo. Em vista disso, tanto um produto 

analisado e julgado adequado para consumo pode tornar-se impróprio, como o 

inverso, desde que o fabricante tenha tomado medidas imediatas de melhoria da 

qualidade, como foi frequentemente observado. Só a certificação dá ao consumidor a 

confiança de que uma determinada marca de produto está de acordo com os 

requisitos estabelecidos nas normas e regulamentos técnicos aplicáveis. Os produtos 

certificados são aqueles comercializados com a marca de certificação do Inmetro, 

objetos de um acompanhamento regular, através de ensaios, auditorias de fábricas e 

fiscalização nos postos de venda, o que propicia uma atualização regular das 

informações geradas. 

Após a divulgação dos resultados, promovemos reuniões com fabricantes, 

consumidores, laboratórios de ensaio, ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas e outras entidades que possam ter interesse em melhorar a qualidade do 

produto em questão. Nesta reunião, são definidas ações para um melhor atendimento 

do mercado. O acompanhamento feito pode levar à necessidade de repetição da 

análise, após um período de, aproximadamente 01 ano. Durante o período em que os 

fabricantes estão se adequando e promovendo ações de melhoria, foi tomado a 

decisão mais justa e confiável, tanto em relação aos fabricantes quanto aos 

consumidores, não identificar as marcas que foram reprovadas. 
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4.2. Ensaios realizados e resultados obtidos dos produtos tradicionais 

Foram comparadas 01 amostra de cada uma das marcas selecionadas, que 

foram submetidas aos ensaios de segurança descritos pelas normas técnicas. Os 

ensaios realizados foram divididos nas seguintes categorias: 

o Classificação; 

o Marcações e Instruções; 

o Detalhes Elétricos; 

o Detalhes Mecânicos; 

o Detalhes Construtivos. 

Para que o consumidor possa compreender adequadamente os termos utilizados 

na descrição dos ensaios, segue um pequeno glossário com as definições principais: 

• Tensão nominal: tensão do aparelho declarada pelo fabricante (127 / 220 V); 

• Potência nominal: potência atribuída ao aparelho pelo fabricante, em watts (W); 

• Corrente nominal: corrente elétrica atribuída ao aparelho pelo fabricante, em 

ampères (A); 

• Cordão de alimentação: cordão flexível, para ligar o aparelho à rede elétrica, 

mais conhecido como "fio que liga na tomada". Deve ser preparado, fornecido e 

substituído, em caso de defeito, apenas pelo fabricante ou agente autorizado; 

• Partes vivas: partes do aparelho que conduzem corrente elétrica, cujo contato 

causa choque elétrico; 

• Partes acessíveis: partes do aparelho que podem ser tocadas sem causar 

choque elétrico; 

• Partes destacáveis: partes do aparelho que podem ser retiradas ou abertas 

sem auxílio de ferramenta, ou removidas conforme as instruções do fabricante, 

mesmo que seja necessária uma ferramenta para a remoção; 

• Isolação básica: isolação aplicada às partes vivas para assegurar o mínimo de 

proteção contra choque elétrico. 
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4.2.1. Classificação: 

 

O aparelho deve pertencer a uma classe com referência à proteção contra 

choques elétricos. De acordo com a norma, os ventiladores com controle remoto 

devem ser de classe 0I, I ou II, no que diz respeito à proteção contra choque elétrico. 

Segundo esta especificação, os ventiladores, além da isolação básica, devem ser 

dotados de um terminal de aterramento, ou seja, deve ser prevista a instalação de um 

fio para se fazer o aterramento. 

 

4.2.2. Marcações e Instruções: 

 

 Esta categoria verifica se o corpo do aparelho e o manual de instruções que o 

acompanha trazem todas as informações que devem estar disponíveis ao usuário 

sobre o produto. 

Em relação ao corpo do aparelho, a presença de algumas marcações é 

considerada obrigatória pela norma. Além disso, devem ser facilmente legíveis, 

duráveis e escritas em português. São elas: 

• Tensão nominal ou faixa de tensão em volts (V); 

• Símbolo da natureza da fonte ou a frequência nominal, em hertz (Hz); 

• Potência nominal, em watts (W) ou quilowatts (KW), ou corrente nominal, em 

ampères (A); 

• Nome, marca comercial ou marca de identificação do fabricante ou do vendedor 

responsável; 

• Referência do modelo ou do tipo. 

No que diz respeito ao manual de instruções, este deve trazer todas as 

informações consideradas importantes sobre o produto, principalmente as referentes 

à segurança do usuário. Devem estar disponíveis orientações sobre a instalação, o 

uso correto e a manutenção adequada do aparelho. Estas instruções devem ser 

redigidas de forma clara e em português, como estabelecido pelo Código de Proteção 

e Defesa do Consumidor. 
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4.2.3. Detalhes Elétricos: 

4.2.3.1. Proteção Contra Acesso às Partes Vivas: 

Os aparelhos devem ser construídos de modo a proporcionar proteção adequada 

contra contato acidental com partes vivas, ou seja, que conduzem eletricidade e, 

portanto, que possam expor o usuário a risco de choque elétrico durante qualquer tipo 

de operação, seja de uma simples limpeza do aparelho ou por uma atividade anormal, 

como inserção de uma ferramenta ou do próprio dedo no interior da carcaça do 

aparelho. 

Este ensaio verifica também se os aparelhos fornecidos em partes separadas 

são protegidos ao menos pela isolação básica, antes da instalação ou montagem. 

Neste ensaio, não deve ser possível tocar as partes vivas com a introdução, nos 

orifícios da carcaça do aparelho, de dispositivos utilizados durante o ensaio, como o 

dedo padrão e o pino padrão, que por sua vez simula o dedo humano e uma 

ferramenta, respectivamente. 

4.2.3.2. Potência e corrente absorvida 

O ensaio verifica se a potência absorvida pelo aparelho ou a corrente elétrica, 

medidas na temperatura de operação, diferem da potência e corrente nominais, ou 

seja, da potência e corrente informadas pelo fabricante, além do desvio máximo 

permitido, que é de +20%. 

O objetivo deste ensaio é verificar se a fiação interna está dimensionada de 

acordo com a intensidade de corrente de entrada no aparelho, baseando-se na 

medição da corrente ou da potência. Se a fiação foi dimensionada para a corrente ou 

potência especificada pelo fabricante e, no ensaio, uma ou outra ultrapassa o limite 

de 20% estipulado pela norma, significa que o fio foi subdimensionado. Nesta situação 

pode ocorrer aumento de temperatura no fio, danificando a isolação, e possibilitando 

o usuário a receber choque elétrico.  

 

Tabela I - Potência absorvida – desvio permitido +20% 
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Marcas Potência 

Nominal (W) 

Potência 

Medida (W) 

Desvio 

Medido (%) 

Resultado 

A 127 111 -12,5 Conforme 

B 130 114 - 12,3 Conforme 

C 202 88 - 43,6 Conforme 

D 127 117 - 7,9 Conforme 

E Não possui 98 --- Não Conforme 

F 110 111 0,0 Conforme 

G 130 126 - 4,9 Conforme 

H Não possui 153 --- Não Conforme 

I 124 153 + 23,4 Conforme* 

(*) Considerado conforme devido à incerteza do aparelho de medição que é de ± 7%. 

Tabela II - Corrente Absorvida – desvio permitido +20% 

Marcas Corrente 

Nominal (A) 

Corrente 

Medida (A) 

Desvio 

Medido (%) 

Resultado 

A Não Possui 0,90 --- Não Aplicável* 

B Não Possui 1,07 --- Não Aplicável* 

C 1,70 0,70 - 41,2 Conforme 

D 1 0,94 - 6,0 Conforme 

E Não possui 0,81 --- Não Conforme 

F Não possui 0,89 --- Conforme 

G 1,0 1,02 + 2,0 Conforme 

H Não possui 0,70 --- Não Conforme 



18 
 

 
 

I 0,60 0,71 + 18,3 Conforme 

 

 

4.2.4. Detalhes Mecânicos 

4.2.4.1. Funcionamento em Condição Anormal - Rotor Bloqueado 

De acordo com a norma, o ventilador com controle remoto deve ser projetado de 

modo a evitar danos mecânicos que prejudiquem a segurança ou a proteção contra 

choque elétrico, em consequência de funcionamento anormal ou manuseio 

descuidado por parte do usuário. 

Neste ensaio, o ventilador é operado em uma condição de bloqueio, ou seja, o 

rotor é travado enquanto o aparelho é colocado em funcionamento. Durante o ensaio, 

a temperatura dos enrolamentos não deve ultrapassar os valores limites indicados 

pela norma para a classe térmica do fio e materiais isolantes, porque o aumento de 

temperatura acima destes valores acarreta perda das propriedades do material 

isolante, permitindo ocorrer choque elétrico ao usuário. 

Além disto, o aparelho não deve, durante ou após a realização do ensaio, expor 

partes elétricas ou mecânicas que causem risco ao usuário, emitir chamas, gases 

tóxicos ou fumaça em quantidade excessiva. A tabela a seguir relaciona as marcas, 

as temperaturas medidas e o resultado. 

Tabela III - Funcionamento em Condição Anormal – Ensaio de Rotor Bloqueado 

Marcas Temperatura 

Máxima 

Medida 

Temperatura 

Máxima Permitida 

(classe H) 

Resultado 

A 184° C 210º C Conforme 

B 220° C 210° C Não Conforme 

C 139° C 210° C Conforme 

D 190° C 210° C Conforme 
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E 220° C 210° C Não Conforme 

F 158° C 210° C Conforme 

G 217° C 210° C Não Conforme 

H 230° C 210° C Não Conforme 

I 246° 210° Não Conforme 

Em nenhuma amostra ocorreram chamas, gases tóxicos ou fumaça em 

quantidade excessiva. 

4.2.5. Detalhes Construtivos 

Os ensaios que pertencem a essa categoria destinam-se a verificar uma série de 

características relacionadas à construção do aparelho. O atendimento a essas 

exigências garante o uso correto e seguro do ventilador em funcionamento normal, 

obedecendo às normas de segurança da ABNT e aos requisitos técnicos 

especificados pelo fabricante dos elementos componentes do sistema implementado. 

4.2.5.1. Fiação interna 

São verificadas as características relacionadas aos condutores (fios) que 

compõem a parte elétrica do ventilador, localizados dentro da sua carcaça. É 

verificado se a fiação interna possui todas as marcações especificadas pela norma e 

se está protegida, de modo que sua isolação não seja comprometida, evitando assim, 

o risco de choques elétricos e curtos circuitos. Assim, os condutores da fiação interna 

não devem entrar em contato com partes quentes, bordas cortantes e cantos 

pontiagudos. 

Além disso, conexões elétricas e a isolação da fiação interna não devem ser 

sujeitas a esforços mecânicos excessivos, durante o funcionamento normal ou 

manutenção por parte do usuário. Para tanto, foi utilizado uma técnica de acabamento 

denominada isolamento por termo retrátil, o que oferece um trabalho mais profissional 

ao serviço. 

A seguir são apresentados os resultados, assim como os comentários 

relacionados. 

Tabela IV - Fiação Interna (7 itens verificados) 
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Marcas Percentual de Não 

Conformidades 

Encontradas 

Exemplos de Não Conformidades 

Encontradas 

A 29 % (02 não 

conformidades) 

● Existem bordas cortantes que podem 

danificar a fiação; 

● Peças que prendem a fiação não são 

fixadas adequadamente. 

B 43 % (03 não 

conformidades) 

● Existem bordas cortantes que podem 

danificar a fiação; 

● Peças que prendem a fiação não são 

fixadas adequadamente; 

● As informações marcadas nos fios da 

luminária e do motor não atendem à 

norma. 

C 43 % (03 não 

conformidades) 

● Existem bordas cortantes que podem 

danificar a fiação; 

● As luvas utilizadas nos terminais da 

chave de reversão podem ser 

removidas; 

● As informações marcadas nos fios da 

luminária e do motor não atendem à 

norma. 

D 43 % (03 não 

conformidades) 

● Existem bordas cortantes que podem 

danificar a fiação; 

● Os terminais dos fios localizados na 

parte interna do motor não são 

fixados adequadamente; 

● As informações marcadas nos fios da 

luminária e do motor não atendem à 

norma. 
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E 14 % (01 não 

conformidade) 

● As informações marcadas nos fios da 

luminária e do motor não atendem à 

norma. 

F 43 % (03 não 

conformidades) 

● Peças que prendem a fiação não são 

fixadas adequadamente; 

● Os terminais dos fios localizados na 

parte interna do motor não são 

fixados adequadamente; 

● As informações marcadas nos fios da 

luminária e do motor não atendem à 

norma. 

G 29 % (02 não 

conformidades) 

● Existem bordas cortantes que podem 

danificar a fiação; 

● Peças que prendem a fiação não são 

fixadas adequadamente. 

H 57 % (04 não 

conformidades) 

● Peças que prendem a fiação não são 

fixadas adequadamente; 

● Existem bordas cortantes que podem 

danificar a fiação; 

● As informações marcadas nos fios da 

luminária e do motor não atendem à 

norma. 

I 29 % (02 não 

conformidades) 

● Os terminais dos fios localizados na 

parte interna do motor não são 

fixados adequadamente; 

● Existem bordas cortantes que podem 

danificar a fiação. 
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5. OS VENTILADORES COM CONTROLE REMOTO 

5.1. Componentes e funções 

O sistema de controle se dá a partir de uma placa eletrônica, que possui 

componentes que podem ser acionados de acordo com a utilização; são eles: 

● Botões de seleção de velocidade - Aciona o ventilador nas velocidades 

baixa (1), média (2) e alta (3); 

● Botão desliga - Faz o desligamento de todo o sistema; 

● Botão timer – Programa o desligamento automático de acordo o tempo 

escolhido; 

● Controle remoto – Responsável por acionar o equipamento à distância 

sem a necessidade de acionamento direto. 

 

5.2. Características 

 

O ventilador com controle remoto possui alguns atributos que o deixam em 

vantagem quando comparado com outros ventiladores comuns, além de possibilitar 

seu uso à distância normalmente sem prejuízo de sua eficiência ou necessidade de 

intervenção de outrem quando utilizado em situações adversas, como em meio a 

pessoas com baixa mobilidade, acamados, idosos, deficientes, portadores de 

síndromes ou debilidades. 

 Possuindo as seguintes características:  

● Permite o acionamento do ventilador manualmente, seja para uso 

continuo ou com o timer. 

● Por estar em ligação física paralela de fios, possibilita, sem interrupção, 

o acionamento via controle remoto ou via manual, sem que um ocasione o 

desligamento ou ligamento do outro, ao ser acionado. 

 

 

5.3. Limitações 
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É indispensável lembrar que o cabo de força deve ser plugado na rede elétrica. 

● Acionamento manual do sistema de oscilação, sendo objeto de estudo 

para melhoria. 

● Adaptação do sistema de acionamento requer mão-de-obra 

especializada, por haver necessidade de alteração no sistema elétrico do aparelho 

eletrodoméstico. 

 

5.4. Modo de funcionamento 

 

A placa eletrônica é instalada em substituição do botão físico original do 

equipamento; Porém, para acionar fisicamente o eletrodoméstico, são 

disponibilizados botões de controle com as mesmas funcionalidades  dispostas no 

controle remoto sem fio, independente da forma de interação anterior, alterando o 

funcionamento do mesmo. Seja acionado de quaisquer formas; O sistema eletrônico 

permite ligar/desligar o ventilador física ou remotamente, efetuar a mudança de 

velocidades, programar timer de desligamento automático de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 

horas, permitindo o uso simultâneo dessas duas formas de acionamento.  Se começa 

a operação acionando em uma das velocidades (baixa, média e alta rotação) e com a 

opção de desligamento automático, basta pressiona o botão timer que indica a 

temporização escolhida através de led indicativo de 2 horas, 4 horas e 8 horas; a 

associação de 2 ou mais leds indica o somatório do tempo programado. 

Fonte: Próprios autores 

 

5.5. Projeções e aplicações 

 

Uso doméstico de ventilador de mesa acionado através de botões físicos ou através de 
controle remoto dispondo de todas as funções em quaisquer das opções, dentre estas: 3 

opções de velocidades, 7 opções de temporização para desligamento automático. 
 
 

6. CRONOGRAMA 

01 a 15 Março/2022 pesquisa e desenvolvimento do estudo de caso. 
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15 a 30 de Março/2022 Aquisição de componentes, prototipagem e testes. 

Abril/2022 testes finais e apresentação do projeto. 

 

 

7. ORÇAMENTO 

 

 

 

 

[Este é apenas um exemplo, devemos elaborar o deste projeto] 

 

8. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Chegou-se a conclusão que uma solução desse porte visa facilitar o conforto da 

acomodação para usuários em situação de baixa mobilidade. O desenvolvimento da 

engenharia desde a fase de pesquisa, elaboração da teoria e produção do protótipo, 

proporciona uma experiência de bagagem ao conhecimento conceitual. 
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Em especial por se tratar de projeto que têm utilidade pública, pode-se observar 

que está relacionado ao bem-estar social, e que amplamente é constatada a 

necessidade de aprimorar mais dispositivos de aplicações para PCDs (Pessoas com 

Deficiências). 

Além disso, nota-se à necessidade na base da formação e concepção deste 

projeto, dos conteúdos explanados ao longo do texto, que tornou possível extrair 

pontos importantes para contribuir com o conteúdo do estudo. 

Desta forma, os conhecimentos previamente abordados foram ilustrados e 

exemplificados em protótipo apresentado. 

Sendo assim, torna-se relevante mencionar a importância do projeto estudado 

para a assertividade nas atividades do engenheiro mecatrônico e suas implicações 

servem de base para o conhecimento desenvolvido ao longo do semestre letivo. 
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