
Criando 1 Cadeira de Rodas para Animais 
 
Material

- Caminhão de brinquedo Supertruck 

- 1 metro de barra de alumínio roliça 12mm flexivel 

- 1 metro de barra de alumínio roliça 10mm rigida 

- 6 parafusos pequenos com porca e arruela 

- Recipiente plástico 

 

Na minha opiniao, a parte mais importante da construção da cadeira é a modelagem da barra 

de alumunio. 

 

Decidi, inicialmente, por utilizar a barra de alumínio FLEXÍVEL para fazer a primeira cadeira da 

Mel. Minha idéia era utiizar algo que fosse fácil para modelar, seguir o modelo do Luiz Alberto 

Feijó que vi na Internet, (http://www.faiscas.net/rinos/), mas também tentar diferentes 

alternativas. 

 

 

Este modelo em arco tem desvantagem no momento de tirar ou por o animal na cadeira, pois, 

ha que se “encaixar” o animal entre o arco e a base da caçamba. 

 

Com uma serrinha cortei o chassis do caminhão e tinha a preocupação de preservar as areas 

mais rigidas do chassi, a fim de constiuir uma estrutura mais firme, o que se revelou 

absolutamente desnecessario, melhor dizendo percebi que é suficiente apenas preservar o 

plástico existente entre uma roda e outra (eixo) para se criar uma estrutura resistente. Furei o 

eixo para posterior encaixe da caçamba. 

http://www.faiscas.net/rinos/


A principio, não utilizaria a caçamba plastica do caminhão de brinquedo, a fim de preserva-la 

para uma versão final do caminhão. A idéia era não estragar a caçamba do caminhão, para 

tanto utilizei um recipiente plástico mais baixo que a caçamba (recipiente amarelo, 

posteriormente vi que o recipiente era mais resistente e se adaptava melhor que a caçamba do 

caminhão, para o porte da Mel, comprei um vermelho). 

 

A primeira versão da cadeira possuia duas rodas, mas percebi que o dorso da Mel ficava 

pressionada, então decidi adaptar mais duas rodas, o que resultou muito bem. 

 

Uma das dificuldades; como fixar o alumínio na cadeira? Isto foi contornado com um simples 

parafuso arruela e porca (cheguei a utilizar um fixador de lustre, com bom resultado). 

 



 

Na versão final da cadeira utilizei o alumínio RIGIDO e modifiquei o formato do alumínio, 

desenhando o arco por traz da cadeira, isto deu a firmeza necessaria das hastes e eliminou o 

problema de ter de “encaixar” o animal no arco. 

 

 

As hastes da cadeira (onde estão os velcros) regulam a altura da cadeira em relação a altura 

do animal, a fim de evitar a pressão sobre as costas ou que a roda traseira fique levantada (no 

caso de quatro rodas). 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vista superior (o velcro é fixado com algum limite, não apertado). 

 

 

 

 

 



Problemas e cuidados:

 

Tempo de uso da cadeira:

Os animais devem ser colocados na cadeira por tempo determinado. No inicio 30 minutos por 

dia, depois 1 hora, ...2 horas.... 2 horas pela manha .... 2 horas pela tarde.... 3 horas pela 

manha .... 3 horas pela tarde. O animal precisará de um travesseiro ou almofada, no chão, para 

repousar (eles aprendem muito rapido a utilizar isto). Não é recomendavel deixar o animal 

indefinidamente na cadeira, pois isto o cansará, mesmo com o uso do travesseiro ou almofada. 

Higiene: 

Nesta situação os donos dos animais, teem um grande desgaste para cuidar da higiene do 

animal, no meu caso, esvaziar a bixiga e ajudar com as fezes 3 vezes ao dia. 

Sergio Mattos – Mar/2007 

 

FONTE: Rede bichos: 

http://redebichos.ning.com/group/dicasteisparaseusbichinhos/forum/topic/show?id=306
0656%3ATopic%3A72948&xgs=1&xg_source=msg_share_topic 
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