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Manípulos 

Os manípulos e comutadores  (switches) são dispositivos que permitem o 

controlo do ambiente por pessoas com limitações motoras. Têm aplicação, por 

exemplo, no acesso ao computador, no controlo de brinquedos, ou para 

comunicar. Existe uma grande variedade de manípulos no mercado – 

manípulos de pressão (mão, dedo, cabeça…), manípulos de sopro e outros 

que podem ter vários formatos - manípulos de botão, de alavanca, de tapete.  

 

Ilustração 1 - Exemplos de manípulos de acesso (switches) 
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Manípulo em folha de alumínio 

Considerando as necessidades por vezes muito específicas do utilizador, um 

manípulo que seja flexível, de fácil ajustamento e menos dispendioso do que 

um produto comercial pode ser a solução mais adequada, usando materiais 

comuns e de baixo custo como a folha de alumínio, que é um bom condutor de 

energia. 

 

Ilustração 2 - Manípulo de acesso em folha de alumínio e seu uso 

 

Materiais e ferramentas 

Os materiais e ferramentas necessários à construção do manípulo de acesso 

que propomos, constam de: 

 Tesoura e x-ato 

 Ferro de soldar (ou fita isolante de cabos elétricos, solução mais fraca) 

 Pistola de decapagem (ou secador de cabelo muito quente) 

 Crocodilos com cabos elétricos longos 

 Solda (ou fita isolante de cabos elétricos) 

 Tubo isolante termo retrátil 

 Folha de alumínio 

 Espuma de forrar gavetas 
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 Cola (de preferência spray) 

 Cartão  

 Cabo elétrico com 2 crocodilos na ponta  

 Cabo áudio mono (servirá para 2 switches) 

 

Ilustração 3 - Materiais para construção de manípulo de acesso 

 

Base do manípulo 

Para fazer a base do manípulo corte: 

1. um quadrado de cartão com 15cm de lado, com os cantos 

arredondados, para servir de modelo para cortar a espuma.  

2. um quadrado de espuma de forrar gavetas com a mesma dimensão 

3.  um quadrado de folha de alumínio com 20cm de lado 

4. espalhe a cola num dos lados do alumínio 

5. coloque o quadrado da esponja ao centro do quadrado da folha de 

alumínio e dobre o alumínio à volta da espuma. 

A espuma servirá de base antiderrapante e como material flexível a folha de 

alumínio. ajustar-se-á mais facilmente. Com os cantos arredondados evitar-se-

ão as arestas agudas de alumínio. 
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Ilustração 4 - Espuma centrada na folha de alumínio 

 

Como fazer a cablagem 

Cortar o cabo de crocodilos a meio e descarnar as pontas (cerca de 3 cm).  

 

Ilustração 5 - Corte de cabos 
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Enrolar os fios interiores. Introduzir um pedaço de tubo isolante. 

 

Ilustração 6 - Cabo de crocodilos descarnado 

Utilizar apenas uma das metades do cabo de áudio. Descarnar a ponta (cerca 

de 2 cm). Enrolar os fios de cobre soltos. Introduzir um pedaço de tubo isolante 

térmico. 

 

Ilustração 7 - Cabo áudio descarnado 

Descarnar a ponta do fio interior do cabo áudio e ligar a uma das pontas do 

cabo de crocodilo. Os outros fios do cabo áudio que se encontram enrolados 

serão ligados ao segundo cabo de crocodilo.
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Ilustração 8 - Ligação de fios do cabo áudio ao cabo de crocodilo 

Para maior solidez, soldar os fios dos dois cabos. 

 

Ilustração 9 - Ferro de soldar fios 

Cada um dos fios do cabo áudio ficará soldado aos dois cabos de crocodilos. 

 

Ilustração 10 - Fios do cabo áudio soldados aos dois cabos de crocodilos 

 

As soldaduras deverão ser protegidas com os tubos de isolamento termo 

retrátil, aplicando com pistola de decapagem ou secador muito quente para o 

plástico retrair e colar. 

 

Ilustração 11- Revestimento dos fios elétricos com tubo térmico retrátil 
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O tubo isolante do cabo áudio deverá sobrepor-se aos tubos isolantes dos 

cabos de crocodilos, com o seguinte aspeto final. 

 

Ilustração 12 - Revestimento final dos cabos 

Alternativas de adaptação de manípulo  

Manípulo em suporte de luva 

O mesmo processo pode ser seguido para adaptar a um formato de luva à 

dimensão da mão do utilizador, para pessoas com limitações de movimento de 

mão, mas que têm mobilidade de pulso e dedos intermédios. 

Colam-se dois pedaços de folha de alumínio à volta dos dedos intermédios da 

luva e à zona da palma da mão, à volta da luva. 

Um dos crocodilos fica agarrado ao alumínio dos dedos e o outro crocodilo ao 

alumínio à volta da luva. Quando o utilizador toca com os dedos na palma da 

mão estabelece o circuito, quando relaxa a mão desliga o circuito. 

 

Ilustração 13 - Colagem de imagens da luva adaptada 
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Manípulo em suporte de sapato  

Para quem não tem mobilidade dos membros superiores e tem mobilidade dos 

membros inferiores, poder-se-á adaptar um sapato e meia para fazer um 

manípulo de acesso. As imagens que se seguem dizem respeito a uma bota de 

feltro e meia para criança. Será necessário produzir um tapete (almofada) 

revestido a alumínio, ao qual se liga um crocodilo.. À volta da bota cola-se 

papel de alumínio, a que se liga o outro crocodilo. Poder-se-á adaptar a meia a 

que se poderá cozer velcro, que também se poderá colar na folha de alumínio. 

 

Ilustração 14 - Colagem de imagens de sapato/meia adaptados 

 

Manípulo em suporte de caixa de CD 

Outra alternativa de suporte de manípulo será usar uma caixa plástica de CD, 

uma esponja pequena e duas tiras de folha de alumínio. Ao pressionar as duas 

tampas do CD estabelece-se o circuito. A esponja afasta as tampas 

interrompendo o circuito, conforme imagens seguintes:

 

Ilustração 15 - Manípulo em suporte de caixa de CD 
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Manípulo em suporte de discos de CD 

Outra alternativa de suporte de manípulo será usar dois discos de CD-ROM, 

colando ao centro de cada um dos CDs um pequeno quadrado de folha de 

alumínio, com fita gomada de dupla face. 

Unem-se os dois CDs com os lados da folha de alumínio para dentro, usando 

mais uma vez fita gomada de dupla face. Para revestir ambas as superfícies 

dos CDs poderá colar-se um revestimento macio (esponjoso) autocolante. 

Vide  passo a passo deste manípulo no vídeo brasileiro indicado nas fontes.  

 

Ilustração 16 - Colagem de imagens de manípulo em suporte de  discos de CD-ROM 

Fontes 

Foil Capability Switch – http://www.instructables.com/id/Foil-Capability-Switch/  

Passo a passo para a confeção de um acionador (vídeo BR) - 

https://youtu.be/kcQV6xyOmMM  

  Esta ficha pode ser livremente usada e adaptada  

http://www.instructables.com/id/Foil-Capability-Switch/
https://youtu.be/kcQV6xyOmMM

