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Resumo
Este trabalho propõe um conceito de mobilidade urbana,
através da aplicação de veículos em sistema car sharing,

como alternativa de transporte individual urbano na cidade
de São Paulo, Brasil. O veículo proposto é elétrico,

para duas pessoas, possui maior quantidade de plástico na
sua construção e é menor que um carro convencional.
A locomoção é uma necessidade, seja para trabalho,
estudos ou lazer. Com o passar dos anos o homem

desenvolveu formas mais confortáveis e mais rápidas

de se locomover, porém, os grandes centros urbanos não

conseguem mais comportar tantos veículos em suas ruas.
O objetivo deste projeto é propor um veículo adaptado as
necessidades da sociedade dentro das atuais condições
da cidade de São Paulo.

Palavras chave: Veículo. Mobilidade. Centro urbano.

Abstract
This paper proposes an urban mobility concept, through the

application of vehicles in car sharing system, as an alternative
to private urban transport in São Paulo, Brazil. The proposed
vehicle is electric, for two people, has a bigger amount of

plastic in its construction and is smaller than a conventional
car. Locomotion is a necessity, whether it is for work, study

or leisure. Over the years, man developed more comfortable
and faster ways of transport, however, the large urban

centers cannot contain so many vehicles on its streets.

The objective of this project is to propose a vehicle adapted
to the needs of society within the current conditions of the
city of São Paulo.

Keywords: Vehicle. Mobility. Urban center.
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1. Introdução
O município de São Paulo é hoje a maior cidade do

Brasil e de todo hemisfério sul. É bastante desenvolvida
economicamente sendo a 19˚ cidade mais rica do mundo e
1

produtora de 12% do PIB nacional .

Além de ser um grande município, integra outros

municípios de grande importância na sua região como
Guarulhos, ABC Paulista, Campinas, Jundiaí, Mogi das Cruzes

Toda essa riqueza despertou interesse de pessoas do

Brasil e do mundo, colaborando para que São Paulo atingisse
a marca de 11 milhões de habitantes .

O desenvolvimento e crescimento desordenado

da região trouxe também problemas como: poluição,
superpopulação e congestionamentos.

entre outros. Comporta também, os dois aeroportos mais
movimentados da América do Sul.

1

Fonte: http://www.portal2014.org.br/
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O trânsito em São Paulo começa no início do séc.

XX, o que ainda não era um grande problema pois havia

poucos veículos e a frota de bondes elétricos era grande. A
partir dos anos 30, com um crescente número de carros, a

cidade começou a apresentar problemas e como tentativa de
melhoria, foram construídas avenidas.
		

Nessa mesma época, o transporte público começa a

contar com ônibus coletivo, porém, esta medida não foi eficaz.
A solução encontrada para o problema foi a construção de uma
linha férrea. No fim dos anos 60, os bondes elétricos deixam de

circular em São Paulo. Nesta mesma época, muitas empresas
se mudam para o município e consequentemente chegam
migrantes de todo o país em busca de novas oportunidades.

22
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Em 1974, entra em funcionamento a primeira linha de

O grande problema é que esses veículos produzidos para

passam a contar com uma faixa exclusiva nas principais vias e

pelo motorista. Segundo pesquisa da CET (Companhia de

metrô de São Paulo, a linha azul. Dois anos depois os ônibus
em 1979 foi construída a nova linha do metrô, a linha vermelha.
Essas ações foram importantes pois o país passava por uma

fase de aumento no valor do petróleo, por esse motivo, muitos
abandonaram seus veículos e passaram a utilizar
o transporte público.

Com a chegada do Real em 1994, houve uma queda

no preço de veículos e automóveis, colaborando para o
crescimento do trânsito e fazendo com que autoridades
tomassem uma medida emergencial. Em 1998 é aprovado

o rodízio de veículos nos horários de pico, tendo uma
pequena redução nos veículos em circulação. Proposta que

Eduardo Alcântara de Vasconcellos, Consultor da Associação
Nacional dos Transportes Públicos, diz ser temporária.2

Hoje, a cidade de São Paulo possui no seu transporte público

10 mil ônibus urbanos, 4 linhas de metrô e 110 trens3 . Deve-

transportar 5 pessoas na maioria das vezes é ocupado apenas

Engenharia de Tráfego) em 2011 a taxa de ocupantes nos
veículos é de 1,4 pessoas por veículo5.

Além do transporte dos cidadãos para o trabalho,

escola e lazer, há também a necessidade do transporte de
turistas interessados tanto em passeios culturais como

também em feiras e diversos tipos de eventos. Em 2010, São
Paulo recebeu 10,1 milhões turistas nacionais e 1,6 milhões

internacionais que fizeram girar R$ 9,2 bilhões com viagens,
hospedagem e transporte6.
2
3
4

Referência do vídeo http://www.universodoconhecimento.com.br/content/view/188/
Fonte: http://www.visitesaopaulo.com/dados-da-cidade.asp
Fonte: http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/frota-de-carros-de-sao-paulo-chega-aos-7-

milhoes-20110404.html
5
6

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2209201108.htm
Fonte: http://www.visitesaopaulo.com/dados-da-cidade.asp

se considerar também a frota de 5,2 milhões de automóveis,
além dos caminhões e ônibus totalizando 7 milhões de

veículos responsáveis por congestionamentos de até 227km4.
A falta de um transporte púbico de qualidade faz com que a

população com condições, buscando praticidade e conforto,

utilize veículos pessoais para a locomoção pela cidade.
Márcio Cordeiro de Sousa23

Diante desses problemas de trânsito, poluição e mau

uso das vias urbanas, este projeto propõe um serviço de veículo

compartilhado para uso no município de São Paulo, a ser utilizado
em integração ao transporte público. O serviço, bem como o

veículo em questão foram desenvolvidos visando atender à
população de maneira pratica, confortável e sustentável.

Projeto similar chamado Autolib, foi colocado em teste em

Paris onde 66 veículos elétricos foram colocados a disposição

em 33 pontos da cidade. Depois de realizar o cadastro em um

dos pontos o usuário pode locar e devolver o veículo em qualquer
outro ponto. Com isso, a prefeitura estima que 22,5 mil carros
deixem de circular.7

Tendo como base o sistema de car sharing, a empresa

Zazcar foi a pioneira no Brasil e na América Latina, porém, São

Paulo é a milésima cidade do mundo a receber o serviço. Através
deste sistema, a empresa disponibiliza pontos em estacionamentos
24 horas próximos a região da Avenida Paulista. Após realização

de cadastro e pagamento de uma taxa, através de telefone ou

e-mail, o cliente pode alugar um veículo por um tempo pré-

determinado ou por algumas diárias. Diferente de uma locação

normal, não é necessário fazer vários cadastros. Basta ir até um
dos estacionamentos com um cartão de identificação e passar

em um sensor localizado no para-brisas que automaticamente
destrava as portas8.

7
8
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Fonte: http://super.abril.com.br/blogs/ideias-verdes/tag/autolib/
Fonte: http://zazcar.com.br
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1.2. Problema

Considerando o resultado do

Tendo em vista o problema

Censo IBGE 2010, o país tem em média

de

acordo com o Denatran (Departamento

a poluição e o desperdício de combustível,

um carro para cada 2,94 habitantes. De
Nacional de Trânsito), nos últimos dez
anos a frota de veículos (ônibus, carros,
caminhões, etc.) cresceu 119%.

Com o aumento de carros nas

ruas, a velocidade do transporte diminui
gastando

assim,

mais

combustível.

Segundo Ermínia Maricato, arquiteta,

urbanista e professora da Faculdade de

Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo (FAU/USP), o transporte
individual

está

conduzindo

algumas

congestionamentos

e

suas

consequências, como a perda de tempo,
solucionar o problema da mobilidade a

partir de um novo veículo que, além de
moderno, prático e econômico, possa
ser locado em locais estratégicos como

aeroportos, hotéis, terminais rodoviários
e ferroviários, pontos turísticos e locais de
grandes eventos e circulação de pessoas.

Criando assim uma ferramenta de uso

compartilhado com a possibilidade de
integração com os outros meios de
transporte urbano.

cidades para um abismo intransponível.

“A poluição do ar tem consequências
dramáticas, assim como a perda de

horas no congestionamento (...)”, diz
Ermínia9.
9

Fonte: Revista Samuel- Março 2012
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A configuração do automóvel hoje é

destinada a viagens de longa distância:

“Observamos que ele (típico automóvel
atual) pesa cerca de vinte vezes mais que

o motorista, pode viajar mais de 480Km
sem reabastecer e alcança velocidades

superiores a 160Km/h. Ele exige ainda mais

de 10m2 de espaço para estacionar e fica
parado cerca de 90 % do tempo”.
(MITCHELL at al ,2010 p 99)

Com isso, o automóvel passa a ser uma

ferramenta com desperdício de combustível
e ocupando um espaço desnecessário e
concorrido .

A cidade possui 9000 estacionamentos

totalizando 1 milhão de vagas e apesar disso
há regiões que a quantidade não é suficiente.
Segundo

Jaime

Waisman,

professor

de

engenharia da Universidade de São Paulo e
consultor na área de transportes “locais como

a Avenida Paulista, por exemplo, deveriam ter
o dobro de estacionamentos para dar conta da

demanda. Mas não há espaço para construir
novas garagens nessas regiões.”10

10Fonte: http://vejasp.abril.com.br/revista/edicao-2152/estacionamento-em-sao-paulo-custa-caro/v
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1.3. Objetivos
1.3.1. Gerais
Esse

projeto

desenvolvimento

de

1.3.2. Específicos
tem

um

como

veículo

objetivo

o

compartilhado

projetado para atender as necessidades de mobilidade
no município de São Paulo.

A utilização desse veículo visa a redução

da frota nas vias urbanas e melhoria do serviço de
transporte público a partir da integração com os outros

meios. Melhorando o deslocamento da população

diretamente e indiretamente através do abandono

gradativo do uso do veículo particular. Causando

Projetar um veículo urbano de pequeno

porte que atenda as necessidades de locomoção no

município de São Paulo com capacidade máxima de
duas pessoas. Deverá ser produzido principalmente

em PU (poliuretano). A motorização projetada será
elétrica. O veículo não será vendido, mas sim, estará
a disposição da população em pontos estratégicos

para o sistema de car sharing conforme adaptação de
sistemas semelhantes existentes em outros países às
necessidades do município de São Paulo.

assim, redução de gastos com transporte, diminuição

da poluição, redução no tempo de locomoção e
consequente melhora na qualidade de vida.

Márcio Cordeiro de Sousa27
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2. Pesquisa
2.1 smart
Popular na Europa, o smart fortwo (a fábrica o

batizou usando iniciais minúsculas) foi criado pelo suíço-

libanês Nicolas Hayek, inventor dos relógios de pulso
Swatch, em 1998. Com apenas 2,7 m de comprimento e
1,56 m de largura, a relação de medidas do smart fortwo
confere maior estabilidade em curvas fechadas.

Preparado para casos de colisão, o smart tem uma

“concha de segurança de aço tridion” e uma pequena
área de deformação na frente do carro responsável pela
absorção de impactos.

Recursos de dirigibilidade e segurança inclusos :
• Programa de Estabilidade Eletrônica com partida assistida
em subidas

• Freio ABS com distribuição eletrônica da força de frenagem
• Controle de patinagem de aceleração
• Assistência à frenagem

• Circuito hidráulico duplo com servofreio

• Freios dianteiros a disco e freios traseiros a tambor
Márcio Cordeiro de Sousa29

2.2 Carro Elétrico
No século XIX, entre o final da década de 20 e

início da década de 30, surgiram os primeiros modelos

de automóveis movidos a eletricidade desenvolvidos pelo
húngaro Ányos Jedlik e pelo escocês Robert Davidson.
Nas duas últimas décadas deste mesmo século, aconteceu

um “boom” de novos protótipos nos Estados Unidos e
na Europa. Nesta mesma época, a nova tecnologia dos
motores elétricos das “carruagens sem cavalos”, começou
a ser utilizada também para fins industriais.

eram

No início da indústria automobilistica, os veículos
utilizados

apenas

para

percorrer

pequenas

distâncias. Por este motivo, a autonomia dos motores
não era problema. Quando comparados aos carros com

motor a combustão e a vapor, os carros elétricos eram

considerados vantajosos pois eram mais limpos, eficientes

e eram relativamente potentes. Os carros elétricos

não demoravam para arrancar, diferente dos carros à
combustão que em dias mais frios podiam demorar até
45 minutos para sair da garagem.

Grandes nomes da indústria automobilística,

entre os quais pode-se citar Ferdinand Porshe, iniciaram30

se nesta indústria criando carros elétricos. Ferdinand Porshe criou o
primeiro híbrido, o primeiro 4x4 e o primeiro motor-in-wheel,
todos elétricos.

Conduzido pelo piloto belga Camille Jenatzy, o elétrico La

Jamais Contente foi o primeiro veículo terrestre a ultrapassar os

100 km/h. Camille ficou conhecido por seus recordes de velocidade e

foi apelidado de “Le Diable Rouge” (O Diado Vermelho) devido a cor de
sua barba.

Duo. Veículo compartilhado para São Paulo.

No início do século XX, as vendas de veículos

elétricos era significativamente superior a venda de

veículos com motor a combustão. Nesta época, marcas

como Baker, Columbia, Detroit Eletric, Woods, Milbum e
Studebaker eram responsáveis pela fabricação de veículos

elétricos para fins particulares e comerciais. Somente

a Detroit Eletric, produziu mais de 35 mil veículos desta
categoria até a Grande Guerra.

Poucos anos depois foi inventado o motor de

arranque elétrico, os motores a combustão interna
evoluiram e o Ford T passou a ser produzido em série. Esses

acontecimentos, contribuiram para que, ainda no início do
século XX, poucos veículos elétricos continuassem
em circulação.

2.3 Baterias e condensadores
Até os anos 80 do século XX, as baterias eram fabricadas de

placas de chumbo imersas em àcido sulfurico. Hoje, a tecnologia

de ions de lítio permite que as baterias fabricadas tenham a mesma
autonomia com menor volume e peso, sem contar que suportam
muito mais ciclos de descarga.

Baterias armazenam a energia em forma química e

condensadores, armazenam em forma de eletricidade. Atualmente, os

condensadores são chamados de super e ultracondensadores pois

tiveram a capacidade de carga aumentada de forma extraordinária. Os

condensadores são excepcionais nos quesitos rapidez de resposta e
potência sem sofrerem degradação ao longo dos anos.

Márcio Cordeiro de Sousa31

2.4 Motor-in-wheel
Feito em madeira, o híbrido Lohner-Porshe foi o primeiro

carro da história com motores de cubo de roda eliminando as
complexas transmissões e aumentando consideravelmente a
eficiência energética.

Cada motor de cubo era capaz de 2,5 hp (1,9 kW) a 3,5

hp (2,6 kW) com pico de 7 hp (5,2 kW) para rajadas curtas.

Algum tempo depois, para que pudesse participar da corrida
de Semmering-Bergrennen, Ferdinand Ford adaptou o Lohner

e transformou-o no primeiro veiculo da história com tração e
travagem integral.

32
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2.5 Car sharing
Conceito de modalidade sustentável, posicionado

entre um taxi e uma locação convencional de veículo. Surgiu
na Suíça na década de 80 e hoje está presente em mais de
450 cidades nos Estados Unidos e Europa.

Segundo estimativa do setor de locações, o Car

Sharing é uma realidade para mais de um milhão de pessoas e
funciona a partir da realização de um cadastro. O veículo pode

ser alugado por algumas horas ou por alguns dias a partir de
reserva feita por telefone ou internet. O pagamento pode ser
feito com o cartão de crédito ou debitado automaticamente

da conta do usuário. Algumas empresas disponibilizam a

vantagem de poder devolver o veículo em qualquer ponto.ção.

Seus principais benefícios são:
• Seguro e combustível já inclusos no valor

• Possui vagas em vários pontos da cidade

• Ausência de gastos com documentação e IPVA
• Não há gastos com manutenção e conservação
• Redução de trânsito e emissão de poluentes

Citycarshare: Califórnia / Hourcar: EUA / Avancar:
Espanha / Buffalo carshare: EUA
Cityhop: Nova Zelândia / Streetcar: Inglaterra
Communauto: Canadá / I go: EUA / Mob: Portugal /
Ithaca: EUA / Eileo: EUA / Autoshare: Canada

Márcio Cordeiro de Sousa33

3.Referências projetuais
3.1 Autolib
O Autolib começou a funcionar em Paris em outubro

de 2011 com o compacto elétrico Bluecar. Partindo da ideia da
bicicleta compartilhada Vélib, a empresa instalou em 33 pontos
por Paris, o serviço de car sharing francês com uma frota de

66 veículos elétricos silenciosos que chegam a 130km/h e tem

de autonomia de 250 quilômetros. Até Junho deste ano, está
previsto que a frota terá 1740 unidades disponíveis.

Seu design italiano tem 3,65 metros de comprimento e

são equipados com GPS e câmbio automático. São carregados
enquanto estão em repouso11.
11

34

Fonte: http://caranddriverbrasil.uol.com.br/garagem-cd/tecnologia/paris-inicia-aluguel-de-carros-eletricos/176

Duo. Veículo compartilhado para São Paulo.

3.2 Car to Go
Presente nos Estados Unidos, Alemanha, Canadá,

São 330 veículos no total com autonomia de até 135

serviço de carro compartilhado da montadora Daimler AG

também entregar uma frota de 300 veículos elétricos

Itália e França com mais de 35 mil usuários cadastrados, o

teve início em ULM no ano de 2008. Sua frota é composta

de veículos modelo smart, com teto solar e movidos a
gasolina.

Em novembro de 2011, a primeira frota totalmente

quilômetros. Neste mesmo mês, a empresa pretende

para o município de Amsterdam, o que tornará a primeira
cidade europeia com uma frota totalmente elétrica12.

Os carros alugados neste sistema, podem ser devolvidos
em qualquer ponto da empresa.

elétrica foi disponibilizada em San Diego, Califórnia.

12 Fonte: http://motordream.uol.com.br/noticias/ver/2011/10/07/lyon-na-franca-recebera-car2go-em-2012

Márcio Cordeiro de Sousa35

3.3 eCorner
A reinvenção da roda pela SiemensVDO, o eCorner

é uma grande solução para reduzir o espaço de um veículo.
Isso porque motor, direção, freio e suspensão ficam na
roda reduzindo conexões mecânicas, coluna de direção e
transmissão e sistemas que ocupam muito espaço e peso.

Cada roda pode funcionar independente da outra e

seus sistemas podem ser trocados individualmente.

1
2
4
3

1.
2.
3.
4.
5.

36

O Conjunto
Motor
Freios
Suspensão
Direção

5
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3.4 Plascar EV
As vantagens são:
• Maior liberdade criativa - Ao contrario do metal que é

estampado, o plástico pode ser injetado na forma desejada.
• Menor peso

• Basta injetar a cor, eliminando o processo de pintura que é

caro e poluente.

3.5 Mini QED
No ano de 2010 no Congresso e Exposição Internacionais

No ano de 2006, a

de Tecnologia da Mobilidade – SAE BRASIL , a empresa nacional

PML Flighthink e a Lotus

por exemplo a Fiat, apresentou o Plascar EV, um carro conceito feito

utilização de motores eletricos

Plascar que produz componentes de plástico para montadoras como

todo produzido com polímeros, com exceção do motor e do chassi.
Foram utilizados mais de 10 tipos do material.

Com isso o veículo fica aproximadamente 40% mais leve, o
13

que faz que diminua seu consumo .
13

converteram

o

Mini

para

nas quatro rodas.

O Mini passou a ter uma
potencia de 4x 118kw/300v
com autonomia de 400km.

Fonte: www.plascar.com.br

Márcio Cordeiro de Sousa37

4. Desenvolvimento do projeto
Para o desenvolvimento do projeto, foram necessárias pesquisas de veículos com características e

adaptações para grandes metrópoles sendo eles somente estudos, conceituais e também alguns comerciais.

Viu-se necessária a análise das necessidades do município de São Paulo com relação ao transporte público.

4.1 Briefing
O projeto consiste no desenvolvimento de um veículo urbano, através da aplicação de veículos em

sistema car sharing, como alternativa de transporte na cidade de São Paulo, Brasil.

O veículo proposto é elétrico, para duas pessoas, possui maior quantidade de polímeros na sua

construção e é menor que um carro convencional.
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4.2 Painéis semânticos
4.2.1 Público alvo

Márcio Cordeiro de Sousa39

4.2.2 Estilo de vida
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4.2.3 Consumo

Márcio Cordeiro de Sousa41

4.3 Pesquisa de preferência estética
Foi feito uma pesquisa com alunos de Design e também com algumas
pessoas a respeito da forma que mais agrada do veículo.

Paralelamente, foi feita uma pesquisa da gestalt dos mesmos veículos.
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Leigos

Alunos

Estudo Gestalt

15%

9%

21%

30%

15%

0%

Há continuidade das formas.

9%

0%

Pouca harmonia.

24%

61%

Foge das leis da Gestalt pois não há
nenhuma harmonia entre as formas.

As linhas frontais fogem um pouco.

As linhas frontais, e laterias criam
uma continuidade.
Duo. Veículo compartilhado para São Paulo.

4.4 Referência package
O smart, foi utilizado como base de

medidas para este projeto, por seu um veículo que
acomoda duas pessoas e atende as necessidades
urbanas de deslocamento.

1,549 mt

1,275 mt

2,5 mt

Márcio Cordeiro de Sousa43

4.5 Sketches
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4.6 Sketch final
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Folha nº: 01

VEÍCULO COMPARTILHADO

Márcio Cordeiro de Sousa

Disciplina: TGI II

Escala: 1:23

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

260 cm

185 cm

Data: 23/05/2012

149 cm

Folha nº: 02

VEÍCULO COMPARTILHADO

Márcio Cordeiro de Sousa

Disciplina: TGI II

Escala: 1:23

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Data: 23/05/2012

Folha nº: 03

VEÍCULO COMPARTILHADO

Márcio Cordeiro de Sousa

Disciplina: TGI II

Escala: 1:23

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

147 cm

Data: 23/05/2012

4.8 Comparativo
O VW Gol é o carro popular mais vendido

no Brasil. Aqui uma comparação de package entre
o Gol e o Duo.
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4.9 Package

Bagagem

Bateria
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Bateria
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4.10

Materiais

4.10.1 Body Panels

4.10.2 Monobloco

Plastico: menor custo, mais leve, mais rápido,

menos poluente (injeção na cor) PET reciclada.

Resistencia, recilabilidade, durabilidade, acabamento
O

PU

procura

desenvolver

benefícios

ambientais, como a redução do consumo de energia.

O PU pode ser aplicado de diversas maneiras, mas na

fabricação de automóveis, colabora para a redução do
consumo de combustiveis ao tornar os veiculos mais
14

leves – de carros de passeio a caminhões frigorificos .
14

Nos veículos monobloco, todo o conjunto

(chassi e cobertura) trabalha na resistência de esforços

aos quais o veículo é sujeitado. A construção de
monobloco permite o uso de carrocerias mais leves e
com resistência dinâmica. Em comparação ao chassi

tradicional, o monobloco é mais leve, tem maior
rigidez estrutural (melhor trabalho das suspensões) e

apresenta também, maior flexibilidade torcional, ou
seja, menos fadiga estrutural.

Fonte: http://www.abiquim.org.br/poliuretanos/boletimpu9_abr09.pdf
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4.11 Render

Márcio Cordeiro de Sousa57
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5. Marca
O nome foi pensado baseado em uma das

características do veículo, que é transportar até duas
pessoas. Também por ser um veículo projetado para as

novas necessidades de mobilização urbana, metaforizando
uma nova geração de veículos.

Outra característica importante é ser um nome de

fácil compreensão e fonética, com significado único em
outras línguas como inglês, sueco, holandês/ neerlandês,
Latim e também como Interlíngua.

Márcio Cordeiro de Sousa59

6. Memorial descritivo
O projeto constitui em um veículo de

pequeno porte para até duas pessoas. Sua

estrutura é feita de monobloco, suas placas
(body panel) exteriores, são produzidas de

material plástico reciclável.

Sua motorização é elétrica, alimentada

por duas baterias de íons de lítio localizadas

uma na parte frontal e outra abaixo do portamalas.

Há quatro motores, um em cada roda,

onde também fica localizada a suspensão.

Cada motor trabalha de forma idependente.

ou até mesmo em um ponto de locação, a

pessoas com habilitação se cadastra e recebe
um cartão.

• Após ter se cadastrado, basta

solicitar um agendamento veículo também

por meio eletrônico ou em um dos pontos de
locação.

• Chegando no ponto, a pessoa deve

liberar o carro posicionando o cartão no ponto
indicado e usar o veículo livremente, dentro so
município de São Paulo.

• No término, basta devolvê- lo em um

dos pontos de locação.

Para reduzir mais o espaço, o veículo

não possui espelhos retrovisores, e sim

câmeras instaladas na traseira e transmitidas
em telas localizadas no painel.

A proposta do veículo e de ser alugado

com o sistema de car sharing que funciona da
seguinte forma:

• A partir de um celular, ou computador
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7. Conclusão
O projeto, em sua totalidade, foi desenvolvido com preocupações que incluem mas vão

além da estética de um novo carro. Seguindo princípios do design, muito mais que bonitos, os
novos produtos precisam ser duráveis e úteis de forma que reflitam benefícios.

Pensando na preservação do meio ambiente, na economia de recursos financeiros, na

qualidade de vida dos usuários de transportes públicos ou privados e com o intuito de otimizar os
deslocamentos da população da cidade de São Paulo e seus visitantes, o Duo é apresentado.
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