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“Nossas dúvidas são traidoras e nos fa-
zem perder o que, com frequência, poderia-
mos ganhar, por simples medo de arriscar.”

                           (William Shakespeare)
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Resumo

Em tempos onde a oferta de novos produtos cresce expo-
nencialmete, surge um novo perfil de consumidor, que pode 
escolher cada vez mais, procura sua identidade em cada produ-
to. O objetivo deste trabalho é desenvolver um carrinho de 
compras para idoso e obesos onde dispense a utilização dos 
sacos plásticos e facilite o transporte e o descarregamento do 
s produto

Palavra chave: Carrinho de Compras. Consumo. Flexivel. 
Versatilidade
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Abstract

In times where the supply of new products grows exponen-
tially a new consumer profile which, with the power of choice 
ever increasing demand for its own identity to each produtct. 
The objective of this project is to develop a shopping cart to 
elderly and obese which dispenses the use of plastic bags and 
facilitates the transport and unloading of the products.

Key words: Transportation. Consume. Flexible. Versatility
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1.1. Introdução As sacolas de plástico são efetivamente 
uma tragédia urbana por causa das conse-
qüências que causam em termos de entupi-
mentos, alagamentos além, da poluição visu-
al e dos danos causado à fauna. Por isso, no 
estado de São Paulo entrou em lei a proibição 
da distribuição de sacolas de plástico nos 
mercados, consumidores são obrigados a uti-
lizar outros meios para transportar suas com-
pras da prateleira do mercado até sua casa, 
entre as varias opções existentes o carrinho 
para compras é uma delas. Utilizados em 
shopping, supermercados, feiras, panifica-
doras ou mercearia o carrinho para compras 
facilita o transporte de produtos e elimina a 
necessidade do uso de sacolas plásticas.
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1.2. Objetivo O objetivo deste projeto é desenvolver 
um carrinho de compras de baixo custo para 
idosos e obesos, oferecendo ao consumidor 
um novo conceito de transporte de merca-
doria, trazendo consigo valores como male-
abilidade e praticidade. O conceito do car-
rinho visa melhorar o armazenamneto do 
mantimento dentro do carrinho, com repar-
tição, separando os mantimentos leves dos 
mais pesados.
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1.3. Problematização Geralmente, muitos dos carrinhos têm 
rodas que quebram e se desgastam com fa-
cilidade. Percebeu-se que as estruturas do 
carrinho, muitas vezes aramadas, não têm 
uma proteção adequada para que as verduras 
e frutas delicadas não se amassem em con-
tato com outras, principalmente os carrinho 
de feira,

A manopla para empurrar o carrinho 
possui ou um tamanho pequeno ou grande 
demais em relação à mão do usuário, assim, 
após alum tempo empurrando ou puxando, o 
usuário do carrinho começa a sentir dores nas 
mãos e um desconforto muscular no braço. 
A manopla também não possui uma pro-
teção adequada de acordo com a anatomia da 
mão, para facilitar à pegada. Outro aspecto 
negativo é o fato de que obesos e idosos têm 
dificuldade de pegar a mercadoria que fica no 
fundo do carinho.
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1.4. Justificativa Necessidade de um produto com um es-
tudo de ergonomia correto, que mantenha um 
grau de facilidade, praticidade e durabilidade
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O comerciante Walter Deubner revolucionou o 
mercado de embalagens, ele notou que as compras 
de seus clientes estavam limitadas aquilo que pode-
riam carregar, foi então que em 1912 Deubner desen-
volveu uma embalagem que consistia em um saco de 
papel pré - fabricado de baixo custo e resistente.

Saco de papel Kraft

Figura 1: Saco de papel
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Com o passar dos anos, muitos mercados ti-
veram o fornecimento de cestas de vime, que eram 
fracas e pequenas para carregar muitos itens e então 
foi introduzida no mercado cestas de arame e castas 
de tecido, no entanto estas quando cheias ficavam 
pessadas limitando as compras dos clientes.

Figura 2: Cesta de areme e cesta 
de tecido
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Sylan Goldman e o mecânico Fred Young in-
ventaram o primeiro modelo de carrinho, onde pos-
suía uma simples estrutura de metal, como uma ca-
deira dobrável com rodas e duas cestas, de tal modo 
que os clientes podiam tirar a cesta do carrinho ir ate 
a prateleira escolher sua mercadoria e voltar com a 
cesta no carrinho.

Figura 3: Carrinho Goldman



37

Leticia A. Martins

Orla E. Watson elaborou um sistema de do-
bradiça na parte de traz do carrinho, onde não ne-
cessitava de montagem ou desmontagem de suas 
partes, antes e após o uso, esse carrinho pode ser 
encaixado em outro carrinho para o armazenamento 
compcto.

Figura 4: Carrinho telescópio 
Orla E. Watson



38

LOOP:  Transporte de compras domésticas

O carrinho de compras passou por muitas mudanças com 
o passar do tempo, o formato mudou quando importâncias er-
gonômicas foram levadas em contas. Os carrinhos são maiores 
para armazenar mais mercadorias, permitindo assim mais ven-
das, a cadeira para criança foi introduzida, a alça dos carrinhos 
foram sendo personalizadas com o nome da loja tomando mais 
facíl a identificação no estacionamento, rodas giratórias foram 
utilizdas pela primeira vez em 1961, permitindo manobras fá-
ceis. Apesar de projetos básicos não mudou muito nos útimos 
50 anos.

Figura 5: Carrinhos atuais
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3.1-Fundamentação 
Teórica

Em seu livro Das coisas nascem coisas, 
Bruno Munari aponta a questão da leitura de 
imagens. Dizendo ser necessário observar o 
que já existe no mundo para irmos além dele.

Pois para conseguir saber que de uma 
coisa é possível ver que nasce outra e qual é 
esse percurso e o seu produto, é necessário 
um refinamento do olhar sobre o usuário as-
pectos teórico e sob diversas perspectivas.

Assim, ao destacar a exploração dos 
sentidos como aspecto fundamental da cria-
ção humana. Munari faz a seguinte observa-
ção:

 “Se projetarmos algo que tenha também 
um bom sentido tátil, as pessoas sem perceber 
voltarão a usar aquele que é um sentido mais 
acurado. Se, além disso, levarmos em conta os 
outros sentidos as pessoas pouco a pouco irão 
se habituar à experiência de que existem recep-
tores sensoriais para conhecer o mundo que vi-
vemos”. (p. 374)
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3.2 -Cultura de 
consumo

Quando se fala em consumo, nos dias 
de hoje, muitos  o associam diretamente a 
grandes centros comerciais e shoppings. No 
entanto, consumir é algo natural do ser hu-
mano, presente no dia-a-dia de todo homem, 
mulher, criança, idoso, independentemente 
de classe social, de cultura ou raça. No livro 
“Comportamento do Consumidor”, Eliane 
Karsaklian afirma que ser consumidor é viv-
er, sobreviver, é ser humano e que todo con-
sumidor tem suas motivações para a compra, 
sendo influenciadas pela cultura, classe so-
cial, estilo de vida, personalidade, grupos de 
referência, lideres de opinião e nivel de con-
hecimento.

Por mais distintos que sejam os povos, 
todo indivíduo possui diversas necessidades 
básicas que precisam ser saciadas para ele 
continuar vivendo.



44

LOOP:  Transporte de compras domésticas

Suprir-las é sinal de consumo, seja ele 
de recursos disponíveis na natureza ou manu-
faturados, evidenciando assim que para man-
ter a vida, é preciso consumir.

Do ponto de vista empírico, toda e qualquer 
sociedade faz uso do universo material a sua 
volta para se reproduzir fisica e socialmente. 
Os mesmos objetos, bens e serviços que matam 
nossa fome, nos abrigam do tempo, saciam nos-
sa sede, entre outras “necessidades”fisícas e bi-
ológicas, são consumidos no sentido de “esgota-
mento”, e utilizados também para medir nossas 
relações sociais, nos conferir status, construir 
identidades e estabelecer fronteiras entre grupos 
e pessoas. Para além desses aspectos, esse mes-
mos bens e serviçoes que utilizamos para nos 
reproduzir fisica e socialmente nos auxiliam na 
descoberta ou na constituição de nossa subjetivi-
dade e identidade.Mediante a oportunidade que 
nos oferecem de expressarmos os nossos desejos 
e experimentamos as suas mais diversas materi-
alidades, nossas relações a elas são organizadas, 
classificadas e memorizadas e nosso autoconhe-
cimento é ampliado.

(CAMPBELL,2006,p.22)

Devido à liberdade de consumo, em 
que o individuo consome segundo suas von-
tades próprias, Campbell (2006) conclui que 
é possível construir uma identidade através 
da compra de produtos, pois já não há uma 
regra geral e rígida, como antigamente, onde 
aspectos culturais limitavam determinados 
tipos de consumo. Diante de uma pergunta 
básica, “quem sou eu?”, o consumidor pode 
encontrar auxilio no consumo, que o ajuda 
a forjar uma identidade, pois diante das rea-
ções que se tem com os objetos pode se con-
hecer melhor as próprias características indi-
viduais.

Fazer compras (...) é uma das maneiras 
de procurar por nós mesmo e por nossos lugar 
no mundo. Apesar de acontecer num dos lugres 
mais públicos, fazer compras é essencialmente 
uma experiência íntima e pessoal. Comprar é 
provocar, tocar, testas, considerar e por para fora 
nossa personalidade através de diversas possi-
bilidades, enquanto decidimos o que precisamos 
ou desejamos.

Coprar conscientemente não é procurar 
somente externamente, como numa loja, mas in-
ternamente, como nunca loja, mas internamente, 
atrvés da memória e do desejo.
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Fazer compras é um precesso interativo 
no qual dialogamos não só com pessoas, lugares 
e coisas, mas também com partes de nós mes-
mos. Esse precesso dinâmico, ao mesmo tempo 
que reflexivo, revela e dá forma a partes de nós 
mesmos que de outra forma poderiam continuar 
adormecidas...O ato de comprar é um ato de 
auto-expressão, que nos permite descobrir quem 
somos.(BENSON,200,apudCAMPBELL, 2006, 
p 53)



46

LOOP:  Transporte de compras domésticas

3.3 - Metodologia 
de Projeto

A metodologia escolhida para o de-
senvolvimento deste projeto é a de Bru-
no Munari, baseada no livro “Das coisas 
nascem coisas”, que consiste em diversas 
etapas logicamente distribuídas, que visam 
obter um resultado com o menor número 
de erros. Tal metodologia foi estudada du-
rante o período de graduação, ao passo que, 
no campo do design também não se deve 
projetar sem um método. Inicialmente, o 
livro discute sobre o problema que supos-
tamente um projeto possa apresentar, Ar-
cher afirma que “O problema do design re-
sulta de uma necessidade.” Portanto, para 
definirmos melhor o objetivo de um proje-
to é necessário que se defina o problema, a 
primeira etapa da metodologia. A próxima 
etapa é, portanto, a definição do problema.

“É necessário, portanto começar pela 
definição do problema, que servirá também 
para definir os limites dos quais o projetista 
irá trabalhar.” (MUNARI 1998, p. 32).



47

Leticia A. Martins

Definindo o problema não basta ter uma 
boa idéia para resolver automaticamente o 
problema citado, é necessário definirmos 
também em que tipo de soluções queremos 
atingir: uma solução provisória; uma solução 
que dure no tempo; uma solução tecnica-
mente sofisticada; ou uma solução simples 
e econômica. Para facilitar esta escolha, te-
mos de seguir o processo de metodologia, no 
qual devemos, na terceira etapa, relacionar 
os componentes do problema para solucio-
narmos pequenos problemas que estão em-
pregados no problema como um todo. Para 
Munari (1998, p. 36)

“Essa operação facilita o projeto, pois 
tende a pôr em evidência os pequenos prob-
lemas isolados, que se ocultam nos subprob-
lemas. Uma vez resolvido os pequenos prob-
lemas, um de cada vez (e aqui entra em ação 
a criatividade, e põe-se de lado a idéia de en-
contrar uma idéia), recompõem-se de maneira 
coerente, de acordo com todas as características 
materiais, psicológicas, ergonômicas, estrutur-
ais, econômicas e, por último, formais.”

Portanto, pode-se observar que, um 
único problema de design é um conjunto de 
subproblemas, os quais podem obter uma 
gama de resultados aceitáveis, para isso, é 
necessário a coleta dados de cada subprob-
lema. Todos esses dados deverão ser anali-
sados para verificar se cada problema obteve 
as informações necessárias. A partir da coleta 
de dados e da análise das mesmas, a criativi-
dade tem de ser explorada para a criação de 
um produto que satisfaça a necessidade es-
tudada.

. “ A criatividade ocupa assim o lugar da 
idéia e processa-se de acordo com o seu método. 
Enquanto a idéia, ligada à fantasia, pode propor 
soluções irrealizáveis por razões técnicas, ma-
teriais ou econômicas, a criatividade mantém-
se nos limites do projeto -limite que resulta da 
análise dos dados e dos subproblemas.”  ( MU-
NARI, 1998, p. 44).
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O próximo passo é uma outra coleta de 
dados sobre materiais e tecnologias que o 
designer tem a sua disposição. A partir desse 
dados, faz-se uma verificação do que foi co-
letado para obter ainda mais informações que 
permitam estabelecer relações úteis ao pro-
jeto. Dessas experiências resultam amostras, 
conclusões e informações que poder levar ao 
desenvolvimento do modelo.

” Podemos agora começar a estabelecer 
relações entre os dados recolhidos, tentar agru-
par os subproblemas e elaborar alguns esboços 
para a construção dos modelos parciais.)” (MU-
NARI 1998, p. 50).

Na etapa de verificação, apresenta-
se o modelo para uma certa quantidade de 
prováveis usuários para se obter opiniões 
acerca do produto. Dependendo das obser-
vações, faz-se uma modificação no modelo. 
Para o desenvolvimento do protótipo é ne-
cessário os desenhos de construção, os quais 
dever apresentar informações úteis para a sua 
confecção.

Resumindo, a metodologia possui as 
seguintes etapas: P (problema); DP (definição 
do problema); CP (componentes do prob-
lema); CD ( coleta de dados); AD ( análise 
dos dados); C ( criatividade); MT ( materiais 
e tecnologia); E (experimentação); M (mode-
lo); V (verificação); Desenho de Construção; 
e S ( solução).
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4.1. Dados de Campo Esta pesquisa tem o intuito de fazer a 
avaliação ergonômica do carrinho de feira, 
para que fosse possível foram feitas algumas 
visitas à feira do Bairro Belenzinho- Zona 
Leste de São Paulo e Mercado Municipal 
do estado de São Paulo. Foi realizada uma 
analise macro ergonômica com perguntas 
relacionada a funcionalidade, ao peso do car-
rinho, tamanho do cesto, a satisfação com o 
desempenho dos rodízios e por fim se have-
ria interesse em um produto que os liberas-
sem da necessidade das sacolas plásticas 
Esta pesquisa foi realizada com vinte e nove 
consumidores e os dados foram tabulados e 
os resultados encontrados podem ser verifi-
cados nas figuras 6 a 9 
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Figura 6: Peso dos carrinhos

Figura 7: Desempenho dos Rodízios
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Figura 8: Tamanho do carrinho

Figura 9: Higiene de um carrinho
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O resultado da questão do tamanho dos 
cestos foi particularmente interessante. Mais 
de 70% dos consumidores revelaram gostar 
do tamanho do carrinho tradicional. Con-
sumidores de menor estatura que tinham 
dificuldades em apanhar pequenos produtos 
no fundo do cesto gostariam de carrinhos 
com cestos de altura regulável. Contudo estes 
eram minorias.

Com relação ao peso dos carrinhos, 
houve equivalência nas opiniões de que os 
mesmos eram leves ou pesados. Esse resul-
tado aparentemente paradoxal simplesmente 
refletia que a percepção dos consumidores 
estava sujeita ao pleno funcionamento dos 
rodízios. Considerando que 60% dos entrev-
istados afirmaram que os rodízios funcionam 
apenas às vezes, isso significa que eles en-
contram com certa freqüência carrinhos com 
rodízios apresentando mal-funcionamento. 
Assim o controle do mesmo se torna preju-
dicado e a percepção de peso com certeza 
aumenta.

Com relação a higiene do carrinho 55% 
dos consumidores afirmaram que esta é aceit-
avel. Apesar de exposto ao ar livre, passar 
por diversas pessoas que não utilizam meiors 
especiais de manuseio do desconhecimento 
das pessoas sobre métodos de limpeza, os 
consumidores consideraram irrelevante este 
tema mesmo que para o transporte de alimen-
tos.
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4.2- Tipos de 
carrinhos

Nas ruas vemos muitos modelos de car-
rinhos que atendem a diversas funções. Para 
isso, foi feito uma pesquisa para  classifica-
los. Os carrinhos foram separados em gru-
pos:

-Carrinhos Industriais: que são usa-
dos para o transportes de caixas e  serviços 
gerais.

-Carrinhos de supermercado

- Carrinho de compras domésticas.
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4.2.1- Carrinhos Industriais

Figura10: Carrinho Plataforma

Carrinho Plataforma 

Assoalho Metálico 
Medida da Plataforma: 1500x800 mm 
Altura da Plataforma: 400 mm 
Altura do Cabo: 1000 mm 
Altura da Estrutura: 1000 mm 
Altura Total: 1400 mm 
Peso do Produto: 65 Kg 
Capacidade de Carga: 600 Kg 
Roda Pneu/Câmara 3,25x8” 
Produto com estrutura em cantoneira com 1 
porta basculante

Figura11: Carrinho Armazém

Carrinho Armazém 

Tamanho Base Util: 365x290 mm 
Altura: 1200 mm 
Peso do Produto: 10,8 Kg 
Capacidade: 200 Kg 
Roda Pneu/Câmara 250x4 
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Carrinho Plataforma 

Assoalho Metálico 
Medida da Plataforma: 1500x800 
mm 
Altura da Plataforma: 400 mm 
Altura do Cabo: 1000 mm 
Altura da estrutura: 1000 mm 
Altura Total: 1400 mm 
Peso do Produto: 74 Kg 
Capacidade de Carga: 600 Kg 
Roda Pneu/Câmara 3,25x8 

Figura12: Carrinho Plataforma

Carrinho de Mão 

Chapa Galvanizada 
Medida Externa da Caçamba: 
820x450 mm                                
Altura Total: 430 mm 
Peso do Produto: 10 Kg 
Capacidade de Carga: 65 L 
Roda Pneu/Câmara 3,25x8

Figura13: Carrinho de mão
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Carrinho Plataforma Surf 

Assoalho de Madeira 
Medida da Estrutura da Plataforma: 
1200x600 mm 
Medida da Plataforma Útil: 
1200x300 mm (Ideal p/ transportar 
barraca) 
Medida Total: 1200x1100 mm 
Altura da Plataforma: 400 mm 
Altura do Cabo: 1000 mm 
Altura Total: 1600 mm 
Peso do Produto: 40 Kg 
Capacidade para 20 Pranchas de 
Surf e 1 Barraca 
Capacidade de Carga Total: 250 Kg 
Roda Pneumática - Sem Rolete - 
Pneu/Câmara 3,25x8 

Figura 14:Carrinho Plataforma Surf

Carrinho Galão de Leite 

Tamanho Base Util: 375x375 mm 
Altura: 1080 mm 
Peso do Produto: 5,8 Kg 
Capacidade: Tambor de 50L 
Roda Maciça 6” - Borracha 

Figura 15: Figura 15: Carrinho Galão de Leite
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4.2.2 - Carrinhos de Supermercado

Carrinho de supermercado consti-
tuído por uma estrutura com 4 rodas 
(rodízios) blindados que transporta 
2 cestas plásticas com alças. Atende 
às mais modernas práticas de sus-
tentabilidade, uma vez que além de 
ser fabricado em material reciclável, 
o sistema de cesto diminui o uso de 
sacolas plásticas por parte dos clien-
tes do supermercado.
Dimensões: 52,7 x 52,7 x 102,1 cm
(Largura x Comprimento x Altura)

Figura16: Carrinho de Plástico 2 cestas

Carrinho de Supermercado 
em Plástico

56,0 x 105,0 x 104,8 cm 
(Largura x Comprimento x Altura)

Figura17: Carrinho de mercado Plástico
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Carrinho de Supermercado Ecoflex

Este modelo de carrinho de supermer-
cado também é conhecido como carrinho 
gestante ou ainda carrinho para idoso. Ele 
tem este “apelido” devido ao fato de ser 
“raso”, ou seja, não é preciso abaixo para 
colocar ou retirar os produtos de dentro 
dele. Logo, pode ser usado com o mínimo 
possível de esforço físico.

Dimensões: 56,6 x 92,0 x 104,8 cm
(Largura x Comprimento x Altura)
Peso 15Kg

Carrinho de compra americano

Capacidade:40L-270L
Material: Aço  
Punho plástico: feito do plástico não tóxi-
co dos bens
Logotipo: pode ser imprimido no punho 
Assento do bebê: assento do bebê com 
correia de segurança
780×460×960mm
(Largura x Comprimento x Altura)

Figura18: Carrinho de Su-
permercado Ecoflex

Figura19: Carro de compa 
americano

Figura17: Carrinho de mercado Plástico
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4.2.3 - Carrinhos de compras domésticas

Carrinho de Feira Dobravél Preto e Ama-
relo

Modelo:Dobravél
Material: Plástico
Descrição do Tamanho: 46 x 46 x 9 cm
Altura do Produto (cm): 46
Largura do Produto (cm):46
Comprimento do Produto (cm): 9
Peso do Produto (Kg)  3,28

Figura 20: Carrinho de Feria 
Dobravél

 Carrinho de Feira Acqua Line Cromado

Material:Suporte em aço cromado 
Descrição do Tamanho(cm):75 
Altura do Produto (cm):74
Largura do Produto (cm):31
Comprimento do Produto (cm):42
Peso do Produto (Kg):1,71

Figura 21: Carrinho de Feira 
Acqua Line Cromado
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Carrinho de Compras - Rosa com Bolinhas

Composição/Materia: Poliéster
Dimensões aproximadas do produto (cm) - 85x20x34 
Peso líq. aproximado do produto (kg)- 1,5 kg

Figura 22: Carrinho de Compras- 
Rosa
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5.1 - Antropometria

Neste projeto pensou-se na produção, 
as ferramentas e equipamentos que elas 
usam os lugares em que elas trabalham e os 
aspectos psicossociais nas situações de trab-
alho. De forma bastante simplificada, pode 
ser entendida como a adaptação do trabalho 
ao homem. Uma característica da ergonomia 
é a sua interdisciplinaridade, pois diversas 
áreas do conhecimento lhe dão sustentação. 
A antropometria assumiu uma importân-
cia especial com o surgimento dos sistemas 
complexos de trabalho onde o conhecimento 
das dimensões físicas do homem com exa-
tidão, é muito importante. Uma das aplica-
ções das medidas antropométricas na ergo-
nomia é no dimensionamento do espaço de 
trabalho e no desenvolvimento de produtos 
industrializados como exemplo o carrinho. 
Um carrinho bem desenvolvido, terá um de-
sempenho melhor nas mãos do usuário sem 
prejudicar as estruturas musculoesqueléticas 
do mesmo. Por um lado, os dados antropo-
métricos só tem sentido para a ergonomia se 
analisar também a atividade que o produto 
envolve.
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O movimento de puxar ou empurrar 
cargas provoca tensões nos braços, ombros 
e costas. Essas tensões podem ser aliviadas 
com um desenho adequado do carrinho.

Em seu livro Ergonomia Prática Jan Dul 
faz a seguinte observação:   

”Para colocar um carrinho em movimento, 
puxando ou empurrando, a força exercida não 
deve ultrapassar 200N (cerca de 20 kg força). 
Embora a força exigida seja frequentemente 
maior, este limite é colocado para evitar maio-
res tensões mecânico, principalmente nas costas. 
Para movimentos com duração superior a um 
minuto a força permitida para puxar ou empur-
rar é de limitada a 100N.” (pag.48).  

A postura adequada para puxar ou em-
purrar o carrinho é aquela que permite usar 
o peso do corpo a favor do movimento. Para 
puxar, o corpo deve pender para trás e, para 
empurrar, inclinar para frente.                                                 

5.2 - Puxar e 
Empurrar

Figura 23: Peso do corpo a favor do 
movimento

PuxarEmpurrar
120cm 120cm
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O tamanho da mão é muito importante 
para o projeto, os carrinhos devem ter pegar 
em forma de barra, de modo que as duas 
mãos possam ser utilizadas para transmitir 
forças. Segundo Jan Dul:  

“As pegas devem ser cilíndricas, com 
diâmetro de 3 cm e comprimento de 30 cm ou 
mais. As pegas verticais devem situar-se entre 
90 a 120 cm do piso, para permitir uma boa 
postura tanto para puxar, como para empurrar.” 
(pag. 49)

5.3- Tamanho da 
mão
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6.1- Sketches
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6.2.  Logo A escolha do nome LOOP foi com base 
nesse ciclo de preblemas a ser resolvido pelo 
designer em um projeto, além do nome curto 
e de fácil memorização remete tabém esse ci-
clo sem fim do consumismo.
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6.3 -Painel Semântico
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Público A
lvo
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Ambiente
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R
eferência



90

LOOP:  Transporte de compras domésticas

6.4. Materiais
6.4.1 . Poliuretano de alta dureza

Indicado nos revestimentos de rodas de 
empilhadeira, polias e roletes de transmissão, 
rodízios e outros, devido a sua alta capacid-
ade de suportar cargas, o baixo coeficiente de 
atrito que diminui o esforço de movimenta-
ção, a não desgastar a via de deslizamento e 
possuir vida superior a qualquer outro elas-
tômero, suportando carga em pressões extre-
ma de até 400 kg/cm.

Figura 24: Roda d Poliuretano
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6.4.2. Sacola de tecido impermeável 
de Pet reciclado

As principais qualidades do poliester: 
100% de reciclabilidade é de facil limpeza, 
não enferruja, baixo custo.

Existe o tecido sem costura que é ideal 
para sacolas com ate 15kg ou o tecido com 
costura que suporta 40kg. 
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6.5.  Desenho Técnico
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6.6. - Render
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Toda a estrutura do trabalho teve como meta guiar o desenvolvimento 
em direção ao cumprimento de suas metas. Seu resultado foi um carrinho de 
compras que remete a linguagem de um carrinho de supermercado, porém 
um carrinho dobrável, solucionando assim o problema do tamanho. 

Com esse projeto se obteve muito aprendizado não só na concepção de 
um carrinho mas como também percepção da forma. 

O resultado foi satisfatório.

Conclusão



118

LOOP:  Transporte de compras domésticas



119

Leticia A. Martins



120

LOOP:  Transporte de compras domésticas

Livros:

DUL, Jan. Ergonomia Prática. Tradução de Itiro Iira. São Paulo. Edgar Blücher Ltda, 
1995.

IIDA, Itiro; Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgar Blücher, 2001.

K.H.E, Kroemer; GRANDJEAN E. Manual de ergonomia: adptando o trabalho ao 
homem. Tradução Lia Buarque de Macedo Guimarães – 5ª ed- Porto Alegre: Bookman, 
2005.

MESTRINER, Fabio. Design de Embalagem – Curso Avançado. 2º Ed- São Paulo: 
Pearson Makron Book, 2005.

MORAES, Anamaria de; FRISONI, Bianka Cappucci. Ergodesign: Produtos e Proces-
sos. Rio de Janeiro; 2AB, 2001

MORAES, Anamaria de; MON’T ALVÃO, Claudia. Ergonomia: Conceito e Aplicações. 
Rio de Janeiro: 2AB, 2001

MUNARI, Bruno. Das coisas nascem Coisas. Tradução José Manuel de Vasconcelos – 
2º Ed- São Paulo: Martins Fontes, 2008

RASHID, Karim. I want to change the world. New York: Universe, 2000
 



121

Leticia A. Martins

Internet:

Mala Woo Moonhyung disponível em:

http://www.designbuzz.com/tags/woo-moonhyung/. Acesso em: 20 abril 2011

Portal da Câmara Municipal de São Paulo disponível em:

http://www.camara.sp.gov.br/. Acesso em: 1 setembro 2011.

Folha.com:Saco plástico causa menos danos que ecobags disponível em:

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/882950-saco-plastico-causa-menos-
danos-que-ecobags-diz-relatorio.shtml. Acesso em: 1 março 2011.

“Move-it”: solução ecológica para caixas pesadas disponivel em:

http://boasnoticias.pt/noticias_-Move-it-solu%C3%A7%C3%A3o-ecol%C3%B3gica-
para-caixas-pesadas_3128.html. Acesso em 14 outubro 2011

Historia da feira livre no estado de São Paulo disponível em:

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/abastecimento/feiras_
livres/historico/index.php?p=6637. Acesso em 15 novembro 2011.

Origem das feiras disponível em:

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/lgs-mem/32.htm . Acesso em 14 novem-
bro 201

     
 



122

LOOP:  Transporte de compras domésticas

Documentários:

IDEO-Processo de criação.

Este documentario apresenta o processo de criação da IDEO,uma das maiores empresas 
de design e criação do mundo.A proposta é criar um novo carrinho de compras em apenas 5 
dias.

History Day Finalist 2010- Sylvan Goldman’s shopping cart.

Este documentário  apresenta a evolução do carrinho de compras.
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