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Desenvolver produtos é uma tarefa complexa, e tem por objetivo 

atender necessidades específicas de cada público alvo. Esta tarefa se 

torna mais complexa quando se destina a desenvolver produtos de 

tecnologia assistiva, pois se exige um níveel de atenção redobrado, 

para isso devem-se conhecer a fundo as reais necessidades do usuário. 

Este trabalho mostra o desenvolvimento de um projeto de iniciação 

tecnológica e inovação que tinha como objetivo a otimização de 

dispositivos auxiliares utilizados no jogo de Bocha Paralímpica. Sendo 

o objetivo de este artigo apresentar o método de projeto utilizado e os 

resultados iniciais do desenvolvimento de uma nova calha, um dos 

dispositivos auxiliares deste esporte. Para isso foram feitos diversos 

acompanhamentos e observações dos treinos dos atletas paraibanos, 

por meio de registros fotográficos, construção de protótipos, e testes de 

rendimento, onde se pode registrar um ganho significativo de um dos 

parâmetros de análise.   
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1. Introdução 

O projeto de produto, atualmente, segue muito fortemente a abordagem de projeto centrado no 

usuário. O conhecimento das reais necessidades que o usuário tenha direciona não apenas o 

resultado a ser alcançado, mas também o método de projeto, as ferramentas utilizadas e os 

testes.  

Dentro dessa visão, os projetos para pessoas com deficiência têm grande participação. São 

produtos que se inserem em um grupo de produtos conhecido como Tecnologia Assistiva 

(TA). 

Mais especificamente, dentro do esporte para deficientes, ou esporte paralímpico, diversas são 

as possibilidades de desenvolvimento de produtos de TA. Em um ano importante para nosso 

País, um esporte, em especial, chama atenção: a bocha paralímpica. Um dos esportes que mais 

premia atletas Brasileiros, junto com a natação. 

Dentro deste cenário, realizou-se um projeto de Iniciação Tecnológica e Inovação que tinha 

como objetivo a otimização de dispositivos auxiliares utilizados no jogo de Bocha 

Paralímpica. Sendo o objetivo deste artigo apresentar o método de projeto utilizado e os 

resultados iniciais do desenvolvimento de uma nova calha, um dos dispositivos auxiliares 

deste esporte. 

2. Fundamentação teórica 

2.1 Projeto centrado no usuário  

O projeto centrado no usuário, ou UCD (User-Centered Design), parte do princípio que o 

usuário é o foco da realização do projeto, e prioriza suas características e peculiaridades. 

Sendo assim, o projeto de produto deve ser direcionado a partir das necessidades do usuário. 

Segundo Baxter (1998) “o desenvolvimento de produtos deve ser feito pensando no 

consumidor, para o designer ser bem-sucedido ele deve pensar como o usuário final do 

produto e enxergar suas necessidades”. A interação com o usuário nesta etapa é fundamental, 

e é um aspecto importante, pois a participação do usuário no projeto pode ser algo bastante 

útil, visto que ninguém melhor que ele para entender e saber das necessidades. O usuário 

fornece informações que auxiliam no desenvolvimento do produto ou serviço em todas as 

etapas do desenvolvimento.  
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Na engenharia do produto a ideia de projeto centrado no usuário está relacionada ao conceito 

de ergonomia, ou seja, a melhor adequação do objeto ao usuário.  

Em complemento, Norman (2006) afirma que o design centrado no usuário deve promover o 

desenvolvimento de produtos compreensíveis e de fácil utilização. O que fica mais evidente 

quando os usuários do projeto são pessoas com algum tipo de deficiência. Isso reforça as 

características de personalização e customização 

2.2 Tecnologia assistiva 

No atendimento de determinadas necessidades, pode-se utilizar soluções que proporcionam 

uma maior autonomia para pessoas com deficiência, através do aumento de suas habilidades 

funcionais. O que se enquadra dentro do conjunto de itens de Tecnologia Assistiva. De acordo 

com Bersch (2008), Tecnologia Assistiva pode ser entendida como todo recurso ou serviço 

que tem por finalidade contribuir e tornar possível que pessoas com deficiências realizem 

tarefas da melhor maneira possível. Esses recursos podem ser, por exemplo, equipamentos 

desenvolvidos com a finalidade de reduzir os problemas enfrentados no cotidiano de um 

deficiente. O maior objetivo da TA é proporcionar ao deficiente uma maior independência, 

aumentar sua qualidade de vida, e proporcionar uma inclusão social.  

Algumas organizações internacionais mostram o conceito de tecnologia assistiva como algo 

mais amplo. O termo não é aplicado apenas a produtos, mas sim qualquer prática que possa 

atender as necessidades de pessoas com deficiência: o termo tecnologia não indica apenas 

objetos físicos, como dispositivos ou equipamento, mas antes se refere mais genericamente a 

produtos, contextos organizacionais ou modos de agir, que encerram uma série de princípios e 

componentes técnicos”. (EUROPEAN COMMISSION - DGXIII, 2007) 

A TA é dividida em categorias que, segundo Bersch (2008) podem ser:  

 produtos que auxiliam em tarefas rotineiras  

 recursos de comunicação 

 acessibilidade ao computador 

 sistema de controle de ambientes 

 órteses e próteses 

 auxilio de mobilidade 

 auxilio visual 
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 auxilio auditivo 

 adaptação em veículos 

 correção postural 

 esporte e lazer. 

Na categoria esporte e lazer, o paradesporto objetiva a inserção de pessoas com deficiência no 

mundo esportivo a partir da adaptação das práticas esportivas. Dentre os esportes mais 

praticados por paratletas brasileiros está a Bocha Paraolímpica que, junto com a natação, vem 

premiando o Brasil em competições.  

2.3 Bocha Paralímpica 

Segundo Pereira (2013), o esporte adaptado foi trazido para o Brasil na década de 50, vindo 

dos Estados Unidos, onde se originaram os dois primeiros times, o clube de paraplégicos de 

São Paulo e o clube de otimismo do Rio de Janeiro. 

Não se sabe exatamente onde a bocha como modalidade esportiva surgiu, porém estudos 

apontam as civilizações gregas e romanas como sua origem. No século XX foi onde tivemos a 

primeira aparição da modalidade, principalmente na Dinamarca. (MARTA, 1998).  

A bocha paralímpica é um esporte para atletas com deficiências físicas ou cerebrais divididos 

em classes de acordo com suas deficiências. De acordo com Valente (2005) São quatro 

classes envolvidas, BC1, BC2, BC3 e BC4. 

Nosso estudo foi dedicado aos atletas da classe bc3, que são jogadores com deficiências 

severas, que utilizam dispositivos auxiliares e podem ser ajudados por uma pessoa chamada 

assistente técnico ou “Calheiro”, que permanecem na área do jogo do atleta, uma baia com 1 x 

2,5 m , mas deve se manter de costas para os juízes e evitar olhar para o jogo. Na figura 1 uma 

ilustração da quadra da bocha adaptada e com a área em que o assistente técnico e o atleta 

devem ficar. 

Figura 1 – Quadra de bocha 
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Fonte: HTTPS://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Quadra_de_Bocha_Adaptada.jpg 

 

Figura 2 – Atleta com o Calheiro 

 

Fonte: Próprios Autores (2015) 

 

Figura 3 – Jogo de bocha 

 

Fonte: http://clickesportivo.com.br/modalidade/bocha-adaptada/ 

3. Metodologia 
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Inicialmente, partiu-se para uma maior compreensão do esporte e dos dispositivos auxiliares. 

Além da ambientação com as regras do esporte, foram realizadas entrevistas informais com 

professores e técnicos que trabalham na área de esporte adaptado. Após isso, fez-se uma 

análise sincrônica a partir de registros fotográficos de outros atletas (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Análise de calhas utilizadas por outros atletas 

 

PRODUTOS 

 

FOTOS 

 

LOCAL 

 

TIPO 

DE 

CALHA 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

 

 

JOINVILE 

 

 

 

“U” 

 

Pontos Positivos: 

Dentro do espaço 

permitido existe 

uma caixa pra 

guardar a extensão 

da calha e outros 

possíveis objetos; 

As bolas estão 

localizadas 

embaixo do banco 

do Calheiro; 

Pontos Negativos: 

Dependendo da 

jogada a atleta 

necessita de uma 

inclinação muito 

grande do tronco 

sendo um visível 

incomodo. 

 

 

 

 

P2 

 

 

 

 

 

UBERLÂNDIA 

 

 

 

“U” 

 

 

 

OBS: CALHA EM 

“U” 



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 

 

P3 

 

 

 

 

 

GRÃ-

BRETANHA 

 

 

 

“U” 

 

Pontos positivos: 

Calha de fibra de 

carbono deve 

oferecer uma boa 

estabilidade, 

resistência e leveza 

para transporte, 

marcações que 

auxiliam o atleta 

bem visível, 

precisão da largura 

da calha bem 

ajustada com a 

bola para garantir 

um arremesso 

linear; 

 

 

 

 

P4 

 

 

 

-  

 

“U” 

 

 

OBS: Calha com 

um sistema de peso 

para garantir a 

estabilidade dela 

durante o 

movimento. 

 

 

 -  

 

 

OBS: Calha 
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P5 

 

 

“U” tradicional, atleta 

com uma ponteira 

em forma de 

círculo e presa a 

sua cabeça por uma 

faixa; 

 

 

 

P6 

 

 

 

 

ALEMANHA 

 

 

“U” 

 

 

 

 

P7 

 

 

 

 

 

Coreia do Sul 

 

 

 

“U” 

 

 

Obs: Calha 

aparentemente feita 

de madeira, bem 

ajustada a largura 

dela para garantir 

um arremesso 

linear da bola. 

Fonte: Próprios Autores (2015) 

Nesta etapa foi analisado o formato da calha atual e discutido uma nova forma que melhor se 

adequasse ao que se pretendia com o projeto. Um dos pontos observados é que todas as atuais 

calhas possuem três pontos de contato com a bola do jogo, por ter o perfil em “U”. A figura 4 

mostra a calha utilizada por uma das atletas paraibanas. 

Figura 4- Calha perfil "U 
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Fonte: Próprios Autores (2015) 

 

Devido a esse contato com a calha, a bola acaba perdendo velocidade, força e precisão e 

consequentemente alcance. Fatores chave utilizados na estratégia do jogo. Com isso chegou-

se a um consenso no grupo que era necessário modificar esse perfil. 

Após essas observações foi realizado um levantamento dos parâmetros de rendimentos atuais 

para que pudessem ser melhorados e que servissem de comparação com a futura calha. A 

velocidade é um dos parâmetros mais importantes na Bocha. Inicialmente, mediu-se o tempo 

de percurso, utilizando a própria calha da atleta. Os dados encontrados estão na Tabela 2 e 

referem-se ao tempo em que a bola percorre a parte retilínea da calha. Isso foi realizado de 

maneira experimental e cronometrada. Coletou-se uma amostra de cinco tempos consecutivos 

e fez-se sua média conforme mostra a tabela 2.  

Tabela 2 – Tempos cronometrados 

TEMPO DE PERCURSO (s) 

1 0,7 

2 0,6 

3 1,2 

4 0,5 

5 0,9 



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 

 
10 

MÉDIA CALCULADA 0,78 

Fonte: Próprios Autores (2015) 

 

A partir desses dados coletados, foi possível calcular a velocidade da bola, pois tem-se o 

espaço percorrido e o tempo, as velocidades calculadas de cada amostra, estão presentes na 

Tabela 3. 

Tabela 3 – Velocidade da bola 

TEMPO (s) 0,78 

DESLOCAMENTO (m) 0,82 

VELOCIDADE (m/s) 1,1 

Fonte: Próprios Autores (2015) 

 

Como o grupo decidiu por modificar a calha, pensou-se também em mudar seu material. 

Então, surgiu a necessidade de se analisar outro parâmetro de rendimento: a força de atrito. 

Pois, quanto menor for o atrito do material da calha, maior será a velocidade que a bola 

atingirá, e consequentemente o alcance da jogada também. 

Então, experimentalmente, fez o cálculo do atrito estático, obtendo os resultados da Tabela 4. 

O coeficiente de atrito foi obtido a partir do ângulo de inclinação do plano na iminência de 

movimento. No caso o coeficiente de atrito do couro sintético da bola com o acrílico da calha. 

Foram testados cinco ângulos de inclinação, aumentando-se gradativamente até que a bola 

começasse a deslizar pela calha. Restava apenas medir a altura da calha em relação ao chão, 

para tornar possíveis os cálculos. Também se calculou a massa da bola. Com todos os dados 

em mão e com as fórmulas necessárias chegou-se ao resultado. 

Tabela 4 – Atrito Estático 

BOLA (COURO SINTÉTICO) / CALHA (ACRÍLICO)  

PARÂMETROS POSIÇÃO 1 POSIÇÃO 2 POSIÇÃO 3 POSIÇÃO 4 POSIÇÃO 5 

DISTÂNCIA DA 

BOLA AO CHÃO (m) 
0,53 

 

0,60 0,62 0,69 0,76 
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H = MÉDIA (m)  0,64 

D = COMPRIMENTO 

DA CALHA (m) 
1,19 

M = MASSA DA 

BOLA (kg) 
0,280 

O = ÂNGULO 

(GRAUS) 
32,534 

e = COEFICIENTE DE 

ATRITO ESTÁTICO 

0,638 

N = NORMAL (kg x 

m/s²) 
-2,6318 

FORÇA DE ATRITO 

(N) 
-1,6790 

Fonte: Próprios Autores (2015) 

 

Feito isso, fez-se vários acompanhamentos dos treinos e competições de três atletas 

paraibanos da categoria BC3, analisando suas atividades e observando seu material de treino e 

levantando suas necessidades e suas restrições. Com a ideia de modificar o perfil da calha em 

“U”, decidiu-se construir um protótipo em perfil “V”, com a justificativa de que seriam, 

assim, dois pontos de contato com a bola, ao invés de três como o perfil em “U”. Após essa 

etapa deu-se início a construção do protótipo da calha, após a construção em perfil em “V”. 

Pode-se ver o protótipo nas Figuras 5 e 6. 

Figura 5 – Protótipo em perfil “V” 
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Fonte: Próprios Autores (2015) 

 

Figura 6 – Protótipo em perfil “V” 

 

Fonte: Próprios Autores (2015) 

 

Testes foram feitos, então, para verificar o caminho percorrido pela bola. O intuito dessa etapa 

era o de determinar o melhor perfil de saída da calha, para que o contato da bola com a calha 

passasse de dois pontos para apenas um. Isso diminuiria o impacto da transição com o solo. 

Uma bola foi pintada e liberada para percorrer o protótipo. Pode-se enxergar os pontos em 

que a bola teve contato com a calha, conforme Figuras 7 e 8. 

Figura 7 – Caminho traçado 
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Fonte: Próprios Autores (2015) 

 

Figura 8 – Calha com a saída 

 

Fonte: Próprios Autores (2015) 

 

 

4. Resultados 

No intuito de comparar os parâmetros levantados inicialmente na calha atual e no protótipo 

desenvolvido, os mesmos parâmetros foram medidos experimentalmente no protótipo. 

Realizou-se o teste de velocidade, para que, a princípio, pudesse verificar se houve alguma 

diferença provocada pela mudança dos perfis. Então, as condições de inclinação foram 

reproduzidas exatamente como feito para a calha atualmente utilizada pelas atletas. A tabela 5 

mostra os resultados encontrados. 

Tabela 5 – Aferição de velocidade no protótipo 

TEMPO (s) 0,64 

DESLOCAMENTO (m) 0,82 

VELOCIDADE (m/s) 1,29 

Fonte: Próprios Autores (2015) 
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Fazendo um comparativo da velocidade obtida na calha atual com a obtida no protótipo 

construído, observou-se um aumento dessa variável conforme mostra a tabela 5. 

Tabela 6 - Velocidades 

VELOCIDADES 

CALHA ATUAL 1,1 m/s 

PROTÓTIPO 1,29 m/s 

Fonte: Próprios Autores (2015) 

 

Pode-se constatar uma diferença inicial de 0,19 m/s só com alteração do perfil da calha no 

protótipo construído. Isso gera uma um melhor conforto na hora do atleta executar seu jogo, 

reduzindo seu esforço no lançamento da bola, já que a bola chegará mais longe mesmo saindo 

de uma mesma altura, se comparada com a calha em perfil “U”. Isso influencia bastante já 

que os atletas da Classe BC3, em sua grande maioria, têm dificuldade de fazer jogadas com a 

bola saindo a partir de determinada altura na calha. 

Atualmente, continua-se com a busca pelo material a ser usado na calha em “V”. Isso não 

pode ser alcançado devido ao tempo e recursos limitados. A busca pelo material ideal passa 

por análises mais detalhadas da relação de atrito cinético entre o material da bola e aquele que 

será construída a calha. Porém a pesquisa continuará para a confecção de uma calha em “V” 

que possa ser utilizada em treinos e competições oficiais, como também a ponteira que é 

utilizada pelas atletas. 
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