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A urbe. Um mundo humanizado, cada vez mais artificial, no qual 
tudo acontece à velocidade da luz, onde a modernidade impera 
e, por consequência, todos querem pertencer-lhe. O resultado 
é um espaço para as pessoas, sem espaço para as mesmas. 
Congestionamentos; hora de ponta; buzinas; petróleo, falta 
de espaço passaram a ser problemas recorrentes, expondo a 
fragilidade deste meio artificial, que tornam a mobilidade um ato 
longínquo da essência natural do ser humano. 

Deste modo, o presente projeto pretende resolver o problema 
de locomoção existente em meio urbano. Assim, a solução 
construtiva passa por um veículo pertencente à categoria L7 
e CP, eletricamente motorizado, para um número máximo de 
quatro ocupantes e uma pequena carga, com o intuito de servir o 
utilizador em pequenas e médias deslocações dentro da cidade. 
É ainda objetivo que este automóvel citadino se enquadre dentro 
dos padrões atuais construtivos e produtivos mais avançados, 
do mercado e dos cânones estéticos e paradigmas atuais. 

O estudo realizado compreende na sua génese uma abordagem 
equilibrada entre a teoria e a prática, sendo, para isso, 
desenvolvidas ferramentas e modelos de análise adaptados 
à compreensão histórica da evolução do micro-carro. Os 
comportamentos humanos em ambiente urbano e as tendências 
de mercado foram também alvo de estudo, recorrendo a leituras 
ou até mesmo a visitas de campo. Esta abordagem permitiu a 
compreensão não só da génese do micro-carro, como também 
de toda a sua envolvente contextual, tanto no presente como no 
passado. 

O culminar da componente teórica, convergiu para a aplicação 
prática da aprendizagem, onde os materiais e tecnologias 
emergentes são aplicadas, a par do Biodesign como estética 
adjacente a estes. Assim são realizadas várias etapas do 
desenvolvimento de produto, onde o Design assume um papel 
de convergência de várias áreas, com recurso a ferramentas e 
metodologias aplicadas no desenvolvimento de produto. 

Desta forma o resultado final tenta colmatar uma necessidade do 
mercado, apontando uma nova possibilidade de mobilidade em 
ambiente citadino, enquadrada no brief inicialmente proposto.
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The city. The humanised world, always getting more artificial, in 
which everything happens at the speed of light, where moder-
nity stands and in consequence everyone wants to belong to it. 
Traffic jam; rush hour; horns; gas, lack of space are now recurrent 
issues, exposing the frailty of this artificial environment that trans-
forms the mobility an outlying act of the human nature.

In this way the following object is designed to solve the locomo-
tion problem in the urban environment. Therefore the construc-
tion solution is focused on a L7 and CP category vehicle with an 
electric motor, with a maximum four passenger seats and small-
sized trunk designed for small and medium distance routes in the 
city. Another objective is that this city car fits in the current most 
advanced constructive and productive standards, market and 
aesthethic canons and current paradigms.

The overall research covers an equilibrated approach between 
theory and execution, for which has been developed analysis 
tools and models adapted to the historical compreehension of 
the micro-car’s evolution. The human behaviour in urban context 
and market tendencies were also investigated using bibliographic 
reading and field-research.

This approach allowed the comprehension not only of the mi-
cro-car itself but also of it’s contextual influential factors in both 
past and present time.

The conclusion of the theorical branch converged into the prac-
tical appliances from learning, where emergent materials and 
technologies are also used along with the Biodesign aesthetic. 
There were several stages in product development where Design 
takes a linking role to many other areas using product develop-
ment tools and methodologies.

The final result is an endeavour to satisfy a market need, poiting 
to a whole new possibility of mobility in city environment, which 
follows the initially proposed briefing.
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Carro, a palavra que fora incutida no dialeto desde criança. 
O objeto tangível que passou então a fazer parte de um sonho: 
“ser designer automóvel”. Miniaturas, desenhos ou até mesmo 
o carrinho a pedais foram artefatos que marcaram a infância 
e ditaram a paixão pelos automóveis. Muitos acreditam ser 
loucura pensar em tal coisa em Portugal, mas “o sonho 
comanda a vida” (Gedeão, 1956) e esta é uma motivação 
pessoal e o que levou à realização desta dissertação. 
Torna-se portanto óbvio a escolha do tema num sentido de 
autorrealização. 

Sendo a indústria automóvel a “indústria das industrias” 
(Drucker, 1999), esta engloba em si um grande número de 
áreas científicas que vão desde as ciências sociais, até à 
engenharia mecânica, passado pelo design. Uma vez que o 
presente documento se refere a uma pretensão de obtenção 
do grau de mestre em Engenharia e Design de Produto, 
esta é a melhor área para colocar à prova e desenvolver 
competências. Embora seja difícil aliar de uma forma 
harmoniosa ambos os mundos (Engenharia e Design), e uma 
vez que tendencialmente, a nível pessoal, o Design seja mais 
confortável, o alcance desta convergência trará resultados 
muito mais ricos, podendo criar uma bagagem importante para 
a realização do fator inicial.  

Outra das forças-motrizes é o fato do automóvel ser uma 
presença incontornável na vida das pessoas, assumindo um 
papel preponderante na atividade económica e na organização 

Do brinquedo favorito ao design 

automóvel

1.1
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da sociedade (Marcelino, 2008). 
O caminho para uma dissertação deste género já estava 

portanto desde cedo delineado, tendo este tema específico  
surgido com a participação no concurso Michelin Design 
Challange na edição de 2013, bem como a presente escassez 
de projetos nesta área na academia, revelou que um 
importante passo de inovação pode ser dado, resultando num 
conhecimento e surgimento de novos trabalhos nesta área na 
comunidade académica da Universidade de Aveiro. 

Apesar da conjuntura presente, este tema serviu como 
mote para ingressar no presente mestrado, e ainda que tenha 
sido alvo de ligeiras modificações, o foco principal manteve-
se inalterado na sua essência, desde o início do processo de 
trabalho. 

A paixão pelos automóveis, como referido em 1.1, foi a 
grande força motivadora deste projeto. Embora existam vários 
caminhos possíveis dentro do mundo do Design automóvel, 
o tema micro-carro, surge em primeiro lugar de uma intuição 
pessoal, sendo que uma análise aprofundada sobre a realidade 
atual revelou um elevado grau de credibilidade, e possível 
aceitação do mercado do micro-carro, fruto do aparecimento 
de novas propostas no mercado. Constatou-se que estes 
veículos atualmente vivem um pouco na sombra dos restantes 
segmentos, existindo até um certo estigma, que levaram ao 
surgimento de expressões como “papa-reformas” ou “mata-
velhos” que demonstram um certo repugno da sociedade 
face a estes veículos. A incidência do estudo nesta área do 
automóvel contribuiu para um alargamento do conhecimento, 
desafiando o candidato a coloca-los em prática. 

Considerado o problema central (o micro-carro como 
realidade emergente) é possível enunciar um conjunto de 
questões chave que servem como ponto de partida para o 
projeto. 

- Que legislação está prevista na constituição referente a 
estes veículos?

- De que forma pode o projeto contribuir positivamente para 
a resolução de problemas na cidade? 

- Quais as necessidades específicas dos possíveis 
utilizadores? 

- Qual a relação da sociedade face ao aspeto dos veículos? 
- Como enquadrar o projeto nos cânones técnicos e 

tecnológicos existentes? 
No entanto um designer industrial “é considerado, entre 

Problemática e objetivos1.2
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outras coisas, um criativo solucionador de problemas, e deseja 
continuar a sê-lo, é importante que conheça as implicações 
sociais, económicas e culturais da realidade emergente”  
(Maldonado, 2006). 

Este documento procura, através das suas componentes 
teórica e prática, responder as estas questões, não 
esquecendo outros objetivos mais abrangentes, relativos à 
academia e numa visão mais distante, o próprio país. 

Após a definição da problemática em causa e dos 
seus objetivos específicos, foi realizada uma análise mais 
aprofundada relativamente a documentos e investigações 
sobre o micro-carro e o automóvel em geral, tendo o design 
como foco principal.

A análise permitiu constatar que apesar de existirem 
investigações realizadas no campo académico sobre este 
tema, as mesmas foram conduzidas numa direção em função 
de um determinado componente (sobretudo no campo da 
Engenharia), ou da viabilidade económica, não possibilitando o 
desenvolvimento de uma proposta projetual global. 

Verificou-se então, não existir um contributo satisfatório, na 
área do Design e da Engenharia sobre a temática, na presente 
academia, capaz de aliar estes dois mundos, de forma a levar 
a um contributo à prática para a convergência destas duas 
áreas, e que do ponto de vista do Design através de novas 
abordagens e metodologias na concepção na área automóvel. 

Este projeto pode contribuir para o posicionamento 
do Design como disciplina de convergência e inovação 
de diferentes áreas da academia, sedimentando aspetos 
projetuais emergentes noutras áreas sendo transversais à 
cidade e mobilidade (arquitetura, moda, sociologia, economia), 
estimulando o estudo sobre a mobilidade urbana. 

“Os clusters setoriais evoluíram hoje... para as regiões de 
desenvolvimento tecnológico, com o incremento da fertilização 
cruzada entre universidades e empresas... Esta clusterização 
passou a ser aplicada universalmente em todos os países que 
aspiram ao desenvolvimento económico e industrial” (Amaral, 
2015) 

Indo ao encontro do que Amaral (2015), que partilha 
a mesma visão de Porter1, este defende que os grandes 
“Clusters” se deslocaram para as regiões de grande 

O universo disponivel: a academia e o 

país

1.2.1

1Michael Porter, professor da Harvard 
Business School, com interesse nas áreas de 
Administração e Economia, autor de diversos 
livros sobre estratégias de competitividade, 
tendo efetuado um exame à economia 
Portuguesa em 1994, apresentando medidas 
para o seu crescimento
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desenvolvimento tecnológico, onde existe o cruzar de 
conhecimento entre a industria e a academia. Conclui-se 
então que é fundamental para o crescimento do país este 
entrusamento, conceito que, passados vinte anos do relatório 
de Michael Porter, ainda é difícil de acontecer. 

Num ponto de vista mais pretensioso, o presente 
projeto poderá contribuir para mudança de paradigma  em 
Portugal, visto que o automóvel é um artefato que envolve 
a convergência de vários atores do ramo industrial. Poderá 
encontrar-se essa mesmas sinergias de clusters existentes 
no país, contribuindo não só para o seu desenvolvimento 
económico, como também gerar um ambiente em que novas 
áreas tecnológicas possam surgir na indústria automóvel, 
algo já defendido para o setor dos interiores dos automóveis 
(Soares et al., 2004). Esta situação poderá evidenciar o papel 
do Design como ferramenta estratégica das empresas na 
economia europeia. 

A abordagem metodológica adoptada no presente projeto 
de investigação é na sua génese baseada em Munari (1981), 
sendo esta apelidada de “arroz verde”. Entendeu-se que o 
conjunto de procedimentos existentes em Munari, fariam todo 
o sentido serem adotados. Porém sempre tendo a tríade de 
Francisco Providência (autoria, tecnologia e programa) como 
forma aplicação da disciplina do Design na sua abrangência 
total: 

“…da afinidade mais ou menos triangular com que é 
realizado o projeto, diferenciar-se-iam as obras do engenheiro, 
cuja subjetividade da autoria é trocada pela optimização 
produtiva negociada entre o programa e a tecnologia…” 
(Providência, 2012) 

Aliada a esta visão, e como complemento em pontos chave, 
foram introduzidas algumas práticas aplicadas na metodologia 
de Ulrich e Eppinger no contexto prático da investigação, 
pautando o projeto com um caráter mais ligado à Engenharia 
de produto. 

Assim, nos capítulos seguintes proceder-se-á uma 
descrição minuciosa das diferentes etapas projetuais e da 
abordagem metodológica que a sustenta. 

Abordagem metodológica1.3
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Estado de arte/enquadramento teórico 

“..a história de um objeto, a sua evolução no tempo não é 
independente da história e da evolução dos outros objetos: 
a sequencia formal de cada um desenvolve-se no interior de 
um sistema social, cultural e produtivo, cujas transformações 
preparam as fases de ruptura da continuidade, as bases 
das grandes renovações das formas, os períodos de 
invenção.”(Manzini, 1993) 

Foi segundo esta afirmação que nesta fase procedeu-se 
à recolha de evidências que definam o estado atual da urbe 
e das pessoas que nela habitam, através da identificação de 
problemas, tendências e comportamentos, suportados por 
referencias bibliográficas na qual os autores das mesmas 
proponham um contributo ligado à temática dos novos 
comportamentos de consumo, aliados ao fenómeno da 
globalização, com a enumeração de problemas e vivência atual 
no meio urbano como a poluição (em todas as suas estirpes), e 
identificando estilos e tecnologias emergentes nos objetos de 
hoje. 

O tema projetual concreto deu origem à pesquisa de 
veículos da mesma tipologia, sendo elencados noventa e nove 
casos, desde o surgimento do automóvel até à atualidade, 
como forma de resposta ao segmento coleta de dados 
presente na metodologia de Munari. Porém procedeu-se ainda 
ao levantamento de questões sociais, políticas e tecnológicas 
no decorrer deste período, de forma a  poder ser realizada 
uma análise transversal a toda uma envolvente influênciadora 
dos próprios veículos. Convém ainda salientar que para uma 
maior compreensão destes casos de estudo foram efetuadas 
simplificações das suas fichas técnicas, por forma a comunicar 
visualmente as características específicas, concluindo o ponto 
da análise de dados da terminologia enunciada por Munari 
(1981). 

Como forma de complementar esta aferição do estado 
de arte, foi ainda realizada uma visita de campo, isto é, foi 
visitada a exposição temporária “Micro-carros, Grandes 
histórias” presente no Museu do Caramulo, na qual se pode 
observar diretamente os veículos, tanto exteriormente como 
interiormente. 

Projeto prático 

“... o existente é o núcleo no qual se forma o pensamento 
criativo e onde se vai buscar o estímulo” (Manzini, 1993) 

Como refere Manzini (1993), é a partir do que existe que 
se forma a criatividade, sendo dessa existência que surge o 



emanuel oliveira    mestrado em engenharia e design de produto    universidade de aveiro

introdução ao projeto8

estímulo. Assim esta fase projetual partiu dos pressupostos da 
precedente, sendo este conhecimento a fonte à qual o design 
vai buscar inspiração para projetar (Manzini, 1993). 

Na componente prática da investigação mais uma vez 
foi tomada como base o método do “arroz verde”, porém 
complementada com outras abordagens. Desde logo a 
abordagem da tri-partilha de importância no processo de 
design, entenda-se a Autoria, a Tecnologia e o Programa 
(Providência, 2012). A primeira como definidora daquele 
que faz, que o identifica enquanto ser criativo desde a sua 
génese, que questiona o que o envolve. A segunda identifica 
os meios com que este autor pode trabalhar, ou seja, com a 
conjuntura em redor. Por fim a terceira evidência os requisitos 
estabelecidos, sendo então da harmonia entre estas três parte 
que surge o processo de Design. 

Porém como forma de aproximar o projeto a uma 
abordagem mais adjacente á Engenharia de produto, recorreu-
se a partes do método de Ulrich e Eppinger (2012), mais 
concretamente na análise ergonómica e antropométrica, na 
definição da arquitetura de produto e na análise morfológica. 
Estas fases juntamente com o processo criativo ditaram a 
formulação de uma proposta final. Neste ponto projetual 
(a “Criatividade”), embora que mais empírico, teve um 
fio condutor, ora ditado por meros pensamentos, ora por 
observação direta do mundo natural e artificial, sendo 
explorados o desenho bidimensional e tridimensional. 

Para complementar e concluir a fase  “materiais e 
tecnologias” do método de Munari, foi ainda efectuado um 
levantamento dos procedimentos técnicos e de tecnologias 
envolvidas em materiais empregues na industria automóvel 
atual, conjuntamente com uma enumeração de alguns 
componentes a serem utilizados no produto final. 

O presente documento está organizado em quatro capítulos 
principais: I. Introdução ao projeto; II. O Macro-mundo do 

micro-carro, que apresenta um panorama geral do estado 
de arte relativo ao tema, constituindo a componente teórica; 
III. Desenvolvimento do projeto prático, correspondente tal 
como o título indica à componente prática da investigação; e 
IV. Conclusão, apresentando-se em último lugar a Bibliografia 
e os Anexos. Os capítulos foram, por sua vez, fragmentados 
em secções, com o objetivo da criação de uma sequência 
narrativa lógica, capaz de comunicar coerente e ordeiramente 
todo o processo. 

A I. Introdução, evidência, numa primeira instância, a 

Estrutura do documento1.4
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motivação pessoal bem como a problemática que esteve na 
génese do projeto. Após a definição do problema e traçados 
os objetivos, é apresentada a abordagem metodológica 
utilizada para dar resposta ao problema levantado. 

II. O Macro-mundo do micro-carro contém o estado 
de arte referente à problemática abordada. Esta dividiu-
se em duas temáticas principais, sendo que em cada uma 
delas é descrita  em vários pontos adjacentes, debruçando-
se sobre a realidade da cidade na atualidade, procurando 
compreender os seus problemas, hábitos e tendências. 
Contém ainda o estudo aprofundado sobre esta tipologia de 
veículos, explorando não só os fatores que influenciaram a 
sua evolução, bem como apresentado um panorama do que o 
veículo representa nos dias de hoje. 

O capítulo III. Desenvolvimento projetual diz respeito 
à componente prática da investigação, onde é apresentada 
uma breve reflexão do capítulo anterior, e consequentemente 
a adopção desse conhecimento na criação do produto final. 
Entenda-se a passagem pela recolha e definição de aspetos 
técnicos, bem como pelo processo criativo, de exploração 
formal, onde o resultado foi o culminar de todo o método de 
investigação. 

O quarto e último capítulo, IV. Conclusão, divide-se em 
duas partes, a primeira onde são retiradas as principais 
conclusões sobre a investigação levada a cabo, e a segunda 
onde são apresentadas as perspetivas futuras do projeto, e 
apontadas novas realidades que possam ser nele incutidas.  
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A cidade já não é habitada como outrora, a apreciação de 
pequenos momentos e da vivência das pessoas neste meio é 
agora algo muito fugaz, onde aquilo que observamos nada nos 
diz (Silva et al., 2010). A crescente confusão e sobreposição 
entre o real e o virtual leva a transformações espaciais na urbe 
bem como mudanças do seu próprio significado (Sarmento, 
2003), esta nova “era da informação”2 obrigará então a novas 
formas espaciais emergentes (Castells, 1999). 

Segundo Castells o meio global terá nas pessoas um papel 
decisivo, uma vez que criará uma certa homogeneização, na 
qual todos se encontram em pé de igualdade. Porém afirma 
ainda a existência de uma necessidade de afirmação de 
uma identidade  pessoal, o meio local assume esse papel de 
maior proximidade, tornando os espaços na contituição da 
expressão do “eu”. 

A cidade representa uma pluralidade os centros do poder 
político, social e cultural, contudo ao contrário das cidades 
pré-era da informação (onde existia uma certa singularidade 
cultural). Nos dias de hoje o espaço urbano representa uma 
“manta de retalhos”, onde se misturam culturas e subculturas 
que coabitam no mesmo local, local esse que por sua vez 
é reflexo dessa incoerência social (figura 1), podendo então 
afirmarsse a existência de um hibridismo cultural (Werbner e 
Modood, 1997). 

Deste modo é possível a firmar que a urbe pertence a 
todos, e ao mesmo tempo a ninguém, passando apenas a ser 
uma rede de fluxos num local estático, onde a característica 
principal é o movimento e não a monumentalidade. 

O mundo de hoje 

A urbe 

2.1

2.1.1

2Designação dada ao período desde 
o surgimento dos grandes meios de 
comunicação em massa, sobretudo depois 
de 1970, com a banalização dos mesmos 

fig.1 - hibridismo na cidade de Manila, 
capital das Filipinas  
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Associado ao movimento encontramos o ato de viajar. 
Viajar é uma experiência universal, rica em estímulos e que 
torna-a numa ação mágica, cativante e apetecível (Shedroff, 
2001), porém movimentar-se em cidade representa tudo 
menos isso. 

A indústria automóvel como grande gerador económico 
provoca um grande impacto na sociedade, fruto da vertente 
da modernidade, sendo um ponto de ensaio na conjugação do 
design e a tecnologia, contribuindo para o aumento do ritmo 
de vida das pessoas. O tráfico, buzinas, poluição sonora e 
ambiental, congestionamentos, hora de ponta, estacionamento 
(figura 2), passaram a ser expressões habituais e acima de 
tudo diárias, levando ao aparecimento de fenómenos como o 
stress, entre outras patologias. Este problema está relacionado 
com o rácio de espaços versus o número de habitantes. O 
galopante crescimento da população mundial a viver em 
meio citadino acentua este fenómeno, uma vez que pessoas 
diferentes tem necessidades diferentes, e essa diversidade 
requer espaços diferentes, logo mais área. 

Desta forma torna-se imperativo modificar esta situação, 
e a única forma é através da adaptação dos meios aos novos 
constrangimentos. Uma vez que os automóveis representam 
o transporte da grande maioria das pessoas, é óbvio que 
existe aqui uma grande oportunidade de atuar neste campo. 
Portanto, uma das necessidades das novas cidades é a 
adaptação dos veículos ao seu próprio espaço e número 
populacional, de forma a proporcionar o prazer de viajar. Para 
tal, estes veículos terão de possuir dimensões reduzidas e 
uma maior eficiência , não só a nível ambiental como também 
funcional. 

fig. 2 - trânsito na cidade de Paris

As pessoas e o consumo2.1.2

“Quanto mais consumimos, mais queremos consumir: 
a época da abundância é indissociável de um alargamento 
indefinido da esfera das satisfações desejadas e de uma 
incapacidade de pôr fim aos apetites de consumo, sendo 
a saturação de uma necessidade acompanhada de novas 
exigências.” (Lipovetsky e Machado, 2007)

Vive-se hoje numa sociedade de hiperconsumo (Lipovetsky 
e Machado, 2007), evolução da sociedade de consumo de 
massa que lhe antecedeu. Segundo Lipovetsky o consumo é 
visto como um meio de diferenciação social, provocando esta 
constante necessidade e insatisfação no consumidor, elevando 
a procura do objeto como um acessório e não como uma 
necessidade em sí, uma vez que o consumo impulsivo advém 
de uma pressão continua (fomentada por todos os canais 
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de comunicação) para alcançar uma integração social ou 
ostentar um estatuto perante os outros, fazendo do automóvel 
a “mercadoria rainha da sociedade de consumo” (Maldonado, 
2006). 

Assim o “hiperconsumidor” define-se como alguém que 
tenta construir uma imagem em torno de sí ligada a uma 
“vontade de poder” sobre o próprio e o mundo em seu redor. 
Deste modo a procura incessante por artefatos tem como 
objetivo o auxilio e a satisfação pessoal na realização de 
determinadas necessidades, sejam elas tarefas do quotidiano 
ou até mesmo imperfeições na sua própria fisionomia 
(Lipovetsky e Machado, 2007).  

Eis então que surge o design como meio potenciador de 
novas soluções e de promover novas necessidades. O objeto é 
“um elemento do mundo exterior fabricado pelo Homem e que 
este deve assumir ou manipular” (Moles, 1981), desenhado 
objetivamente para responder a uma necessidade. Porém, nos 
dias que correm, este obtém uma outra dimensão: a estética. 
Embora o design não seja meramente um objecto estético, a 
verdade é que acarreta em si uma grande multiplicidade de 
símbolos e atributos, que proporcionam ao utilizador o prazer 
resultante do belo, em muito semelhante á sensação obtida 
aquando da contemplação de uma obra de arte desprovida de 
qualquer tipo de interesse prático ou utilitário (Moles, 1981). 
Assim o sujeito cria uma ligação com o objeto influenciada por 
diversos fatores: racionais, tais como a função, usabilidade; 
ou emocionais, como a cor, forma, textura e significados 
implícitos. 

Segundo Moles a relação do utilizador com os objetos 
passa por diversos estágios. O desejo que leva à aquisição 
do mesmo, a descoberta e ligação afetiva com o artefato 
surgem de imediato. Posteriormente esta relação deteriora-
se, podendo o produto ser substituído, conservado ou 
simplesmente descartado. No entanto, durante este período 
em que existe um contato entre o utilizador e o artefato, 
segundo Moles (1981) existem vários modos de interação, 
destacando-se dois: o hedonista e o funcionalista. O primeiro 
remete para o prazer de simplesmente segurar um objeto, 
passando este a representar uma fonte de prazer. Já no modo 
funcionalista cada artefato possui uma função sendo um 
instrumento para concretizar objetivamente determinado tipo 
de ato. 

Também Baudrillard defende um princípio semelhante 
quando identifica no objeto “duas funções: a primeira é a 
de ser utilizado, a outra é de ser possuído” (Baudrillard, 
2000). Complementarmente a este ponto de vista encontra-
se Papanek que refere que o design necessita de possuir 
significado e que a inovação e a criatividade devem direcionar-
se para as verdadeiras necessidades do Homem (Papanek, 
1995). Já Krippendorff vai mais longe no que diz respeito 
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ao Human Centered Design3, embora defenda o mesmo 
princípio que os pensadores anteriores relativamente à 
interação homem-artefato e a geração de signifi cado, no que 
diz respeito à conceção do produto em si salienta que este 
deve permitir três estados de uso: o reconhecimento inicial, a 
exploração intermédia, e a dependência, descrita pelo autor 
como sendo o ponto ideal. Para atingir este estado idílico, é 
necessário compreender os modelos cognitivos dos usuários, 
hábitos culturais e competências, resultando em artefatos 
facilmente narráveis e que encaixem em relações sociais ou 
comunicacionais (Krippendorff , 2005). Exemplo disto é o Aibo 
(fi gura 3) que tenta colmatar a falta de uma companhia ou a 
impossibilidade de a ter (no caso um animal de estimação) sob 
a forma de um robot que interage de forma similar a um cão.

Deste modo a conjugação destes dois mundos (o racional 
e o emocional) resulta o sucesso ou insucesso de determinado 
produto, e da forma como as relações semânticas são 
encontradas ora no produto (racionais) ou no utilizador 
(emocionais). 

3Design centrado no Homem 

fi g. 3 - Aibo, o cão robot desenvolvido pela 
Sony em 1999

A estética e a tecnologia2.1.3

A estética ou “aesthetics” (do grego aisthêtiké) tem no 
seu signifi cado etimológico “que tem a faculdade de sentir 
ou de compreender; que pode ser compreendido pelos 
sentidos” (Machado, 1990). A estética compreende em si 
toda a informação relativa aquilo que é sentido e expresso 
relativamente a um objeto, envolvendo todos os sentidos, 
sendo que cada um deles contribui para a construção dessa 
opinião. No entanto esta “imagem” é também infl uenciada pelo 
enredo em torno do indivíduo, ou seja, pelo meio com o qual 
interage. 

O senso comum ao ser confrontado com este termo revela 
que só recentemente é que este se refl ete nos artefatos 
desenhados pelo homem, porém o que acontece na realidade 
e a existência de uma maior preocupação com a abrangência 
dos estímulos sensoriais, fruto também de novas necessidades 
e recursos técnicos e tecnológicos. Deste modo é possível 
afi rmar que o papel do design embora tenha incidência na 
componente “estética”, na verdade precisa de compreender 
toda a envolvência tecnológica (materiais e técnicas) e 
ergonómica (função a que se destina) em questão. 

Contudo a estética num sentido mais lato poderá 
remetermos para um movimento artístico, ou uma determinada 
vertente de execução ou aparência. 

Embora não exista uma tendência estética única, a 
verdade é que através de uma observação de montante a 
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fig. 4 - Cubo de água, Centro Aquático 
Nacional de Pequim 

fig. 5 - sapatos Furoshiki, da empresa 
Vibram® 

jusante, é possivel reconhecer um padrão. Desde exemplos 
arquitectónicos (figura 4), passando pelo calçado (figura 5) 
ou até mesmo do vestuário (figura 6) é notória a tendência 
naturalista destes, reproduzindo soluções abstratas do mundo 
natural, o chamado Biodesign4.

O ser humano sempre desenvolveu artefatos inspirados 
na natureza que lhe permitam uma maior integração com o 
meio, e por conseguinte a sobrevivência (Parra, 2007). No 
entanto este desenvolvimento, nos dias que correm, não se 
apresenta apenas como uma base de sobrevivência, mas 
também na satisfação de novas necessidades provenientes 
do consumismo, frequentemente de uma forma descontrolada 
e desprovida de qualquer consciência nas consequências, 
gerando um movimento em sentido contrário.  

Este movimento oposto teve início nos anos 90, com todo 
o contexto ambiental antecedente (Guerra do Golfo e acidente 
de Chernobil), surgindo como uma resposta à necessidade da 
mudança de “políticas” de concepção dos produtos. O “Green 
Design”, termo que emergiu nos anos 80, na sua génese 
defendia a proliferação em massa de produtos ecológicos 
(Julier, 2005), abrindo desta forma o caminho para o “green 
lifestyle”, através da consciencialização do consumidor, 
lutando conta a obsolescência, dando uma maior importância 
aos materiais utilizados e a eficiência. 

Porém nos dias de hoje, os novos materiais e técnicas 
construtivas permitiram a criação de novas plásticas, mais 
naturalistas. No entanto existe uma terceira variável, o 
contexto social, económico, ambiental e ético. A preocupação 
da humanidade de viver com concordância com a natureza e 
em concordância acentua-se de uma maneira mais vincada 
a vertente do Eco-design e Biodesign. Exemplo desta 
nova filosofia são as obras de Luigi Colani (1984) (figura 
7), Ross Lovegrouve (2004) (figura 8) e Zaha Hadid (2013) 
(figura 9) onde o design e a natureza se fundem para assim 
criar ambientes e sensações potenciadoras de uma maior 
proximidade com a natureza, respeitando-a, aprendendo com 
ela, integrando numa perfeita simbiose o natural e o artificial 
em uníssono. Segundo Buckminster Fuller os objetos devem 
conter em si um sentido sinergético, não sendo uma soma de 
ambas as partes, mas sim um todo que se complementam 
que potenciam as capacidades do homem (Fuller, 1969). É 
neste sentido que Colani, Lovegrouve e Hadid desenvolvem o 
seu trabalho, inspirados por uma visão naturalista do mundo, 
através do estudo de organismos naturais no sentido de uma 
mimese aplicável ao mundo artificial (Ruivo, 2008), enfatizando 
o valor biomórfico dos objetos. 

Porém esta nova forma de pensar os objetos apenas 
é possível frutos dos avanços tecnológicos na área dos 
materiais. Os materiais compostos compósitos5 abriram um 
número quase infinito de possibilidades permitindo um melhor 

fig. 6 - vestido desenhado por Iris van 
Herpen, com recurso a impressão 3d

4  design inspirado na natureza, tanto na 
forma, como nas suas estruturas
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desempenho consoante as solicitações mecânicas do produto. 
Veja-se por exemplo o Microlattice6, desenvolvido pela Boing7 
(2015) e que segundo esta é o metal mais leve de sempre, 
sendo a estrutura constituída por 99,9% de ar, tendo um 
paralelismo com a estrutura óssea do corpo humano, possui 
um comportamento mais resistente à compressão com um 
reduzido peso (figura 10). Este é no entanto um de muitos 
exemplos que os designers tem ao seu dispor para criar novas 
gramáticas poéticas nos artefatos desenvolvidos.  

5  materiais compostos por um ou mais 
materiais, onde um deles é a base originária, 
e com a aglutinação de terceiros é 
melhorada uma ou várias características do 
material original. 
6 Metal construído a partir de tubos ocos 
interligados, com uma espessura de parede 
de apenas 100 nanômetros.
7 Empresa aero-espacial, que assenta 
na investigação e na ciência para assim 
melhorar os seus produtos.

fig. 9 -  Heydar Aliyev Centre, em Baku, 
desenhado por Hadid  

fig. 10 - Detalhe da Microlattice 

fig. 8 - Garrafa de água desenhada por 
Lovegrouve

fig. 7 - Ferrari Testa D’oro desenhado por 
Colani 
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Indícios de sustentabilidade económica 

e ambiental 

2.1.4

A vivência em cidade tem como principal objetivo 
maximizar a transferência de bens e serviços, cultura e 
conhecimento entre as pessoas (Ministério das cidades, 
2006), como referido anteriormente no subcapítulo 2.1.1 “a 
urbe”, a esta mudança dá-se o nome de mobilidade, sendo 
esta a relação dos indivíduos com o espaço, objetos e meios 
utilizados.   

Como resultado as dimensões do espaço urbano, a 
complexidade das atividades envolvidas e as características 
da população irão influenciar esta ligação, afetando não só o 
desenvolvimento económico como também a interação social 
e o bem estar das pessoas.

Uma vez que atualmente existem problemas de 
mobilidade relacionados com a falta de espaço, fruto das 
crescentes solicitações da população e o aumento da mesma 
é fundamental atuar não só no ambiente (cidade como 
espaço físico), como também nos meios utilizados para 
essa deslocação. Uma vez que é extremamente dispendioso 
modificar a área espacial citadina, torna-se mais fácil a 
mudança de comportamento através do repensar dos objetos 
que nela coabitam, mais concretamente os veículos. 

Os automóveis para além de representarem um problema 
de espaço, constituem um problema ambiental, uma vez que 
na sua grande maioria recorrem aos combustíveis fósseis 
como fonte de energia, emitindo assim gases nocívos para a 
atmosfera, culminando num problema para a saúde pública 
(figura 11). 

fig. 11 - Limite e medição real de emissões de NOx na Europa em 2014
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fig. 12 - evolução nas vendas de automóveis 
100% electricos

Porém os registos dos últimos anos revelam um aumento 
da venda dos veículos elétricos (figura 12) o que demonstra 
a preocupação e a sensibilização para os problemas 
anteriormente referidos (Mobilite-durable.org, 2014).

O mercado automóvel europeu é um dos mais competitivos 
em todo o mundo, como tal contém em si um grande leque de 
tipologias de veículos, de forma a satisfazer as necessidades 
de mercado. Deste modo, a fim de classificar e categorizar 
os veículos, foram criados  segmentos de mercado, onde 
cada um deles representa um público alvo diferente, sendo 
representados pelas designações (A,B,C,D,E,F,J,M,S) 
(Regulation (EEC) No 4064/89- Article 6(1)(b) 17/03/1999, [s.d.]) 

No segmento A os modelos mais vendidos são Fiat 500, 
Smart Fortwo ou o Renault Twizy. Já nos restantes segmentos 
são referências o Toyota Yaris (Segmento B), Volkswagen 
Golf (Segmento C), BMW Série 3 (Segmento D), Mercedes 
Classe E (Segmento E), Rolls Royce Phantom (Segmento F), 
Range Rover (segmento J), Seat Allambra (Segmento M) e o 
Porsche 911 (Segmento S). O primeiro segmento referenciado, 
no qual a proposta da dissertação se insere, corresponde 
aos automóveis de pequenas dimensões, conhecidos como 
“citadinos”, por se destinarem sobretudo ao uso em cidade, 
para pequenas e médias deslocações. Este segmento 
representa cerca de 9% das vendas (figura 13), fato que revela 
alguma relevância deste veículos, existindo por isso várias 
propostas, de vários fabricantes (Felipe, 2015). 
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fig. 13 - venda de veículos na europa em 2014

A

É ainda notório que a grande maioria dos veículos não é 
adequada ao tipo de utilização a que é efetivamente feita, 
sendo evidente o rácio de lotação total do automóvel versus 
a sua taxa de ocupação, fequentemente inferior a dois 
passageiros por veículo (European Environment Agency, 2010) 
(figura 14). Isto significa que na maioria dos casos o veículo 
utilizado predispõem de mais espaço do que efetivamente é 
necessário, resultando numa ocupação superior da via. 
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fig. 15 - evolução das vendas de veículos por faixa etária em Itália 

Outra das tendências que se tem verificado é a diminuição 
da venda de veículos nas faixas etárias mais jovens (figura 15) 
(UNRAE, 2014). Esta situação poderá estar intrinsecamente 
ligada ao aumento da população idosa, mas também á falta de 
propostas interessantes para este público. 

fig. 14 - taxa de ocupação de veículos em alguns países europeus, no ano de 2007 
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No sentido de compreender a evolução do micro-carro, 
foram recolhidas informações relativas a vários modelos desta 
tipologia de veículos desde o surgimento do automóvel até 
aos dias de hoje. Este registo passou não só pela análise 
de bibliogafia e websites especializados bem como pela 
observação direta. Esta foi efetuada com a visita ao Museu do 
Caramulo, mais concretamente á exposição temporária “Micro 
Carros, Grandes Histórias” (figuras 16 e 17), onde foi possível 
observar veículos como o Sado 550, o Vespa 400, entre outros. 

Esta recolha culminou na construção de uma linha de 
tempo, em contexto de sala de aula, formando um mural 
da evolução, onde o observador poderia visualizar não só o 
aspeto dos veículos, como também uma informação técnica 
do mesmo, possibilitando a abertura do projeto à comunidade 
académica (figura 18). Ademais constitui uma troca de 
experiências em torno das memórias ou sensações que os 
veículos causavam nos observadores. 

Evolução do micro-carro2.2

Torna-se notório que o mau funcionamento da mobilidade 
afeta diretamente todas as áreas da sociedade, sendo que 
uma correta adequação dos meios às necessidades resultará 
numa melhoria significativa de todos os vetores, melhorando 
desta forma a vivência na urbe. 

O Design surge como disciplina capaz de modificar 
paradigmas, aliada às engenharias e outras disciplinas que se 
complementam, propondo uma possível solução. 

fig. 16 - Sado 550, Museu do Caramulo

fig. 17 - Vespa 400, Museu do Caramulo

fig. 18 - mural construido em contexto de sala de aula com a evolução do micro-carro
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Para uma análise do estado de arte dedicado ao micro-
carro entendeu-se lógico a disposição em três partes. 

A Parte I oferece ao leitor um panorama geral da evolução, 
desde o surgimento do automóvel até aos dias de hoje 
(esquema 1), através de um levantamento exaustivo de 
exemplos, constando nesta análise noventa e nove casos que 
de alguma forma deixaram marca na história destes veículos. 
Para além do registo fotográfico, foi ainda realizada uma 
identificação das características de cada modelo (dimensões, 
tipo de motorização, número e disposição de lugares, número 
e disposição de rodas e tração), e estabelecida uma métrica 
que assenta na representação visual destes conceitos 
para cada modelo individual (figura 19). Deste modo fica 
assegurada não só uma dimensão visual daquilo que é o 
automóvel na realidade, como também uma representação 
mais abstrata das suas características técnicas de forma a 
facilitar a análise técnica. 

fig. 19 -  Exemplo da representação visual esquemática e individual de cada veículo.
*a cor indica o tipo de motorização, vermelho (combustão), azul (eletrico) e verde (pedais) 

A Parte II procura-se estabelecer relações entre os 
acontecimentos sociais, políticos, económicos e tecnológicos 
de forma a compreender como é que o automóvel é 
o resultado de um conjunto de circunstâncias, sendo 
complementada com uma tabela da evolução das influências 
formais. Esta análise tem como objetivo servir de guia 
para compreender qual o passo seguinte na morfologia e 
tendências estilísticas destes veículos (esquema 1). 

A Parte III, foca-se no mercado atual dos quadriciclos 
pesados8, através do estudo dos modelos mais representativos 
desta categoria, de forma a identificar falhas ou virtudes 
destes. 

Por fim toda esta reflexão tem como objetivo principal 
a previsão do que poderão ser estes veículos num futuro 
próximo, criando assim a ponte perfeita entre o conhecimento 
teórico adjacente e aquilo que deverá ser aplicado na prática.

8Designação dada pela legislação 
portuguesa aos micro-carros. 
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Tudo o que é desenvolvido pelo Homem esta em constante 
evolução, sendo este processo uma constante de avanços e 
recuos. 

O universo da inovação pode caracterizar-se por duas 
formas: a inovação radical, e a inovação incremental (Freeman, 
2008). A inovação radical recorre fundamentalmente ao novo 
conhecimento, encontrando-se exposta a maiores riscos. Tem 
como foco principal a relação produto/tecnologia e menos no 
cliente, porém é a que frequentemente gera um maior retorno, 
uma vez que permite a destruição de mercados existentes 
e a criação de novos. Já a inovação incremental é a base 
da maioria dos artefatos produzidos pelo ser humano, uma 
vez que recorre a conhecimento previamente estudado e 
desenvolvido, focando-se no aperfeiçoamento e pequenas 
melhorias. Podemos afirmar que este tipo de inovação tem o 
foco no consumidor, indo ao encontro das suas necessidades 
no imediato. Esta percepção é importante, uma vez que 
permite compreender o sucesso comercial de alguns veículos, 
e o fracasso de outros, e entender a sua evolução ao longo 
dos tempos. 

O micro-carro como objecto artificial que é, não escapa a 
esta forma de ação do homem, existindo ao longo da história 
exemplos que foram revolucionários e outros que não trazendo 
nada de novo, de alguma forma contribuiram para a história 
destes veículos.  

Para compreender a evolução desta tipologia de veículos, 
foi efectuado um levantamento exaustivo de exemplos dos 
mesmos, fazendo parte desta análise noventa e nove casos, 
compreendidos desde a data do surgimento do automóvel, 
até aos dias de hoje. Para além do registo fotográfico, foi 
ainda realizado um levantamento das características de 
cada modelo (dimensões, tipo de motorização, número e 
disposição de lugares, número e disposição de rodas e tração) 
tendo culminado na linha de tempo apresentada e referida 
anteriormente, na divisão modelos de microcarros/imagens e 
modelos de microcarros/análise técnica, onde estas variáveis 
são confrontadas entre si.  

Numa primeira análise, e de um ponto de vista distante, 
é perceptível desde logo a existência de picos, associados 
a períodos nos quais surgiram mais modelos, e pontos 
onde é quase inexistente o aparecimento de novos veículos. 
Este fato poderá dever-se não só a questões sociais, 
políticas e económicas, como também a entraves técnicos e 
tecnológicos, fatos estes que foram alvo de estudo na Parte II 

Parte I- visão global 2.2.1
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da evolução do microcarro.
Torna-se ainda claro, assim que se foca na parte dos 

modelos de microcarros/análise técnica, que existe uma 
evolução na mancha cromática que representa a evolução da 
tipologia de motorização. É então notório, embora os motores 
elétricos e a combustão tenham surgido sensivelmente ao 
mesmo tempo, a preferência dos motores de combustão 
até um período atual, existindo uma tendência de inversão a 
partir do início do novo milénio, existido em alguns periodos 
anteriores tentativas para implementação de uma motorização 
mais amiga do ambiente. Tal fenómeno deve-se sobretudo 
á fraca competitividade dos veículos elétricos face aos 
restantes, uma vez que a tecnologia das baterias não permitia 
um nível de autonomia elevado, tendo esta sido deixada de 
parte (Verbo, 1980). Porém uma vez que nos dias de hoje a 
tendência inverte-se, é possível observar-se, cada vez mais 
veículos elétricos nas estadas, sobretudo micro-carros, uma 
vez que a distância que estes percorrem é relativamente curta, 
e por isso não são exigidos elevados níveis de autonomia. 

Outra questão que torna-se perceptível é a diferença 
geométrica dos veículos, e a sua evolução, não só no número 
de rodas, como também no seu tamanho. Uma vez que os 
retângulos e os losângos representam os veículos de quatro 
e os triângulos os de três apoios, de forma a tornar fácil a sua 
compreensão. 

Em primeiro lugar é evidente que os triângulos vão 
deixando de aparecer ao longo do tempo, podendo-se afirmar 
que a produção de veículos de três rodas teve um grande 
declínio, sendo clara a opção dos vários fabricantes por 
soluções de quarto rodas. Esta tendência pode estar ligada 
á estabilidade do veículo, sendo que nestes (de três rodas) é 
menor quando confrontadas com outras soluções, mesmo que 
o custo de produção possa ser menor. 

O tamanho dos automóveis também sofreu alterações, 
embora numa primeira fase não seja perceptível, porém numa 
análise detalhada, torna-se notório que para o mesmo número 
de ocupantes os veículos modernos possuem maior área. Tal 
fato deve-se sobretudo a questões de segurança. 

Já num segundo nível de análise, mais aproximado, é 
possível observar os veículos no seu aspeto formal. 

Até aos anos quarenta, a aparência destes veículos ainda 
era algo primitiva, estando ainda um pouco ligados ao seu 
antecessor, a carroça. Porém e sobretudo com o final da 
Segunda Guerra Mundial, novas tecnologias e o aparecimento 
de novas realidades económicas e do imaginário foram 
introduzidas, passando esta transformação pela economia. 

Assim alguns veículos derivavam diretamente de 
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fig. 21 - Messerschmitt Kr 175 

fig. 20 - Messerschmitt Me 262 

excedentes de guerra, como é o caso do Messerschmitt (figura 
20) que era um avião do exército alemão desta altura, e que 
o seu cockpit fora utilizado para a produção de um veículo 
com o mesmo nome (figura 21), não sendo o único exemplo 
desta realidade. A plasticidade das formas, muito ligadas ao 
Streamline9, são dominantes, explorando a imaginação das 
pessoas e o sonho da exploração espacial.

Quase em contraste com estas épocas (década de 
cinquenta e sessenta), os anos setenta assentuam a sua base 
no uso das linhas retas para definir o estilo dos veículos. As 
formas em cunha, bem como o recurso a materiais compósitos 
(fibra de vidro) revelam uma preocupação da forma visando a 
performance, no caso melhor comportamento aerodinâmico 
e menor peso, levando a uma poupança de combustível 
significativa. 

Os anos oitenta e noventa foram décadas de transição, em 
que foram dados passos significativos para aquilo que hoje 
em dia é o automóvel, uma vez que é introduzida a tecnologia 
computacional. 

O novo grande boom dos micro-carros deu-se no final 
da década de noventa e o inicio do novo milénio. Modelos 
como o Smart Fortwo (figura 22), ou o Tata Nano (figura 
23) refletem uma intenção de tornar popular o usos destes 
veículos, ditando novas tendências de estilo e de mercado. 
No primeiro caso é notória a necessidade sentida, no projetar 
do automóvel, de transmissão de uma ideia de segurança 
(algo que fazia questionar as pessoas relativamente a estes 
veículos), advindo daí o seu grande sucesso. Já o caso 
indiano, o Nano, revela o conceito de casulo, isto é, a zona 
ocupada pelos passageiros é a mais importante, sendo os 
restantes elementos (rodas e motorização) reduzidos ao 
mínimo. 

Estes abriram caminho ao que hoje são tendências 
de mercado, onde alguns veículos apresentam uma 
desconstrução da forma, isto é as estruturas e formas 
inspiradas na natureza fazem parte do objeto em si, não 
se encontrado ocultas, o chamado Biodesign, tendo como 
exemplo o Opel Rak (figura 24), revelando uma pretensão 
de demonstrar agilidade, um pouco á imagem o conceito de 
“transologia”10 defendido por Mitchael Joachin (2005).   

fig. 22 - Smart Fortwo versão 1998 

fig. 23 - Tata Nano 

fig. 24 - Opel Rak 

9Movimento onde a velocidade e o 
aerodinamismo são a expressão de um 
objeto, onde o simbolismo prevalece sobre a 
função principal
10Transologia do inglês “transology”, 
conceito que apresenta o automóvel como 
um corpo atlético, que se torce e adapta-se, 
em oposição aos veículos actuais 
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Uma vez que nada ocorre do acaso, e que todos os 
artefatos que rodeiam o quotidiano advém de uma série de 
antecedentes, torna-se importante o cruzamento de dados 
tais como acontecimentos sociais e políticos, a evolução 
tecnológica, e até mesmo análise de estilos, para absorção da 
evolução do micro-carro, sendo então sobre esta compilação, 
que este subcapítulo se irá debruçar. 

De uma aprendizagem adquirida com o desenvolvimento 
da Parte I, foram selecionados dois casos de cada década (o 
mais radical e o mais popular), para assim traçar um perfil mais 
detalhado sobre estes veículos e as variáveis em seu redor. 

O Automóvel, veículo que se movimenta com o auxilio de 
um motor; que se move por conta própria, sem interferência 
exterior, destinando-se ao transporte de pessoas ou cargas 
(Editora, 2005). A definição é clara e concreta, porém a 
“invenção” do automóvel trata-se de um processo evolutivo, 
sobre o qual existem inúmeros precedentes. Desde a invenção 
da roda, à revolução industrial, passando pelas carroças de 
tração animal; os automóveis iniciais não passavam de meros 
coches sobre o qual eram aplicados motores de combustão 
interna (Verbo, 1980). 

Desde o surgimento do automóvel, até ao final dos anos 
trinta do século XX, a evolução esta intrinsecamente ligada à 
procura da forma ideal (Tumminelli, 2011), sendo um período 
fértil em inovações técnicas e tecnológicas que criaram novos 
paradigmas presentes até aos dias de hoje. O imaginário da 
aeronáutica, da máquina voadora ao primeiro voo tripulado 
e do triunfo da ciência tal como expressa o filme Metropolis 

(figura 24), fez com que o desenho dos veículos seguisse 
esta tendência, sendo o caso do Le Corbusier (figura 25), 
um concept car, que expressa os ideais do autor sobre o 
automóvel para a cidade ideal (Lorenzo, 2011), como o modelo 
que melhor expressa esta tendência. 

Porém em termos sociais revelou-se um período fraco, uma 
vez que contém em si, a Primeira Grande Guerra, o crash da 
bolsa de Nova Iorque e a consequente grande depressão que 
perdurou até ao final da Segunda Guerra Mundial. Por estes 
motivos, e uma vez que o automóvel era ainda uma novidade 
para as massas, esta tipologia de veículos (micro-carros) 
revelou-se muito pragmática, fruto do contexto económico da 
altura. Materiais e técnicas construtivas arcaicos, bem como 
modos de propulsão a pedais ou mista, foram as soluções 
encontradas uma vez que a maior parte da população não 
dispunha de recursos finaceiros para possuir uma viatura 
motorizada, com maior requinte e apuramento técnico. 

Parte II- dos primórdios ao 

presente 

2.2.2

fig. 24 - Cartaz do filme Metropolis de Fritz 
Lang datado de 1927 

fig. 25 - Le Corbusier car de 1936
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Desta realidade surgiram o Velocar Camionette (figura 
26) e o Velocar Type H (figura 27), sendo estes os veículos 
mais populares deste período, refletindo a necessidade de 
contenção de recursos e simplicidade de desenho.  

No entanto, o pré primeira guerra mundial foi um 
período interessante, uma vez que a motorização elétrica 
e a combustão andavam par a par, sendo a primeira muito 
popular até aos anos vinte, porém o elevado peso das 
baterias, tornava estes modelos menos competitivos que os 
restantes, uma vez que sua autonomia era baixa (Verbo, 1980). 
Outro dos grandes avanços para a industria automóvel foi a 
introdução da linha de montagem por Henry Ford em 1908 
(figura 28), com a produção do Ford Modelo T (Verbo, 1980), 
que cimentou as bases para a produção em massa, usada pela 
maioria de todos os fabricantes até ao dia de hoje. Foi também 
nesta época que se começaram a desenvolver as primeiras 
autoestradas, contribuindo deste modo para a massificação do 
automóvel.

Apesar de neste momento da história ocorrer um 
crescimento exponêncial do número de veículos, estes ainda 
eram vistos como um luxo e não uma necessidade, devido aos 
motivos anteriormente referidos. 

Com a chegada dos anos quarenta, e sobretudo, com 
o final da Segunda Guerra Mundial, o panorama muda 
drasticamente. Novas necessidades surgem, novos 
imaginários são incutidos nas pessoas, refletindo-se esta nova 
realidade nos veículos. 

Como foi possível observar nos anos quarenta, deu-se um 
boom nesta tipologia de veículos. Tal fato esta desde logo 
associado ás novas necessidades de deslocação em cidade, 
desde a reconstrução das cidades europeias, ao crescimento 
das mesmas e subjacente aumento das distâncias percorridas. 
Outro fenómeno, e não menos importante, é a massificação 
da sociedade em geral, isto é, o surgimento dos Mass Media, 
e a difusão e persuasão de um novo estilo de vida, criando 
necessidades que até então não existiam. Os produtos outrora 
acessíveis apenas a um grupo restrito de pessoas com maior 
capacidade financeira, tornaram-se mais acessíveis, ficando 
assim disponíveis para as classes mais baixas. Foi também 
neste espaço de tempo, e após a grande guerra, que foi 
realizado um dos mais importantes documentos da história 
da humanidade, a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, revelando o romper com o passado, e um futuro mais 
humanista.

Embora a Segunda Guerra Mundial tenha sido um período 
obscuro da humanidade, onde foram cometidas as maiores 
atrocidades, na verdade foi nela que foram desenvolvidas 
técnicas e tecnologias que revolucionaram por completo 
todo o mundo. O esforço de guerra trouxe consigo um 
desenvolvimento desenfreado do apuramento técnico e 

fig. 26 - Velocar Camionette de 1926

fig. 27 - Velocar Type H de 1930

fig. 28 - Linha de montagem do Ford modelo 
T em 1913
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tecnológico, de ambas as partes (Nazis e Aliados) para com 
isso derrotar o inimigo. Novos materiais como as fi bras 
compósitas e novos plásticos revolucionaram o quotidiano das 
pessoas, permitindo novas plásticas, performances superiores 
e custos de produção reduzidos, não só no mundo automóvel, 
como nos restantes objetos que surgiram desde então. 

Este novo imaginário e linguagem dos automóveis 
encontra-se bem patente no Dálník Special (fi gura 29), que 
para além procurar uma nova forma de confi guração do 
veículo, transmite o novo imaginário herdado da guerra, ou 
seja, a aeronáutica, a velocidade supersónica, o foguete. 
Este apresenta uma nova disposição das rodas, em losângo, 
o que revela algo até então nunca explorado. Outro bom 
exemplo representativo desta época, mas por outros motivos 
é o Piaggio Ape (fi gura 30), que demonstra o carácter utilitário 
que muitos dos veículos possuíam, assumiram um papel 
preponderante e fundamental na recuperação das cidades 
afetadas pelo acontecimento bélico. Apesar de não ser 
inovador em termos de conceito (veiculo de cargas), é-o na 
sua génese, uma vez que este tipo de tarefas estava ligado a 
veículos de grandes dimensões, e é deste fato que surge a sua 
grande popularidade. No que toca á motorização, uma vez que 
os combustíveis líquidos apresentavam uma maior autonomia, 
foram privilegiados, em detrimento dos veículos eletricos. 

A década de cinquenta, foi o culminar na conjuntura do 
pós guerra. Aclamada por muitos como a época de ouro, 
os anos cinquenta representam a prosperidade, resultando 
em grandes mudanças comportamentais da sociedade. O 
cinema difunde-se de tal forma, que este é considerado 
o seu período dourado, ocorrendo em simultâneo com os 
inicios da difusão por completo da televisão, e dos restantes 
Mass Media. As cidades crescem a um ritmo frenético, 
sendo estas classifi cadas como os locais onde os sonhos se 
tornavam realidade, e onde tudo era perfeito. Em seguimento 
do pensamento humanista do fi nal da década precedente, 
inicia-se a descolonização do continente africano, gerando 
alguns confl itos. Aliás, apesar deste ser um período de paz, 
na verdade, confl itos como a Guerra da Coreia, a Guerra do 
Vietname, e a crise no canal do Suez, revelam o lado frágil 
desta paz aparente, surgindo a chamada Guerra Fria, opondo 
as duas maiores potências do mundo. Outrora aliados, 
Estados Unidos e Rússia, mantiveram durante este período 
e nas décadas seguintes, um clima de grande tensão e 
rivalidade, fato que levou á corrida pelo armamento nuclear, á 
exploração espacial, ou até mesmo pela disputa de territórios.  

Um vez que este sentimento de prosperidade emergia e 
efervescia, para o Homem tudo era possível, e aquilo que 
anteriormente era considerado fi cção científi ca, começava a 
tomar contornos de realidade. Os computadores começam a 
dar os primeiros passos, revelando a superioridade da ciência; 

fi g. 29 - Dálník Special de 1941

fi g. 30 - Piaggio Ape de 1948 
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o espaço parece “mais perto”, sendo lançado o primeiro 
satélite artificial em torno da terra, o Sputnik. 

O espaço e todo o seu imaginário vigorava agora na mente 
da sociedade, influenciando a estética dos objetos. A linha 
enquanto elemento de valorização do desenho, ganhava 
importância, culminando num movimento, o Streamline. 

A par de tudo isto, a indústria automóvel florescia, 
empegando muita desta tecnologia e cânones estéticos, como 
é possível constatar nos modelos desta época, a quebra com 
alguns modelos conceptuais era evidente, sendo um desses 
casos o Velorex Oskar (figura 31) que colocava em causa a 
estrutura/casca, ao propor uma cobertura da estrutura tubular 
(uma novidade até então) totalmente em lona de forma a 
reduzir o peso, custos de produção e manutenção. Igualmente 
inovador foi o modelo Isetta (figura 32), desenhado em Itália 
com o objetivo de responder as necessidades de mobilidade 
em cidade do pós guerra, sendo produzido em muitos outros 
países (Espanha, Bélgica, França, Brasil, Alemanha e Reino 
Unido). Este possuía uma porta frontal para facilitar a entrada 
no habitáculo, tal como o Zundapp Janus (figura 33), porém o 
Isetta, representa da melhor forma os padrões estéticos do seu 
tempo. 

Para além destes modelos, é ainda importante ressalvar 
o Messerschmitt e o Heinkel Kabine, que foram micro-carros 
produzidos com excedentes da grande guerra, e que de igual 
forma contribuíram para a criação do imaginário desta época. 

Em termos tecnológicos foram dados grandes passos, 
nomeadamente do que toca ao aspeto da segurança, com a 
introdução do cinto de segurança em 1958. Outro dos grandes 
avanços foi a disposição do motor na frente do veículo em 
posição transversal, esta opção fez com que o veículo tivesse 
um maior aproveitamento do compartimento do motor, e com 
isso ganhar mais espaço para os ocupantes. Esta tipologia 
de motorização tornou-se tão popular, que hoje em dia 
aproximadamente 80% dos veículos em venda usam esta 
configuração. Também foi dado um grande passo no sentido 
de maximizar o rendimento e performance dos motores a 
combustão, com a introdução da injeção de combustível. 

Os anos sessenta foram anos de transição da década 
precedente com a seguinte. São notórias algumas mudanças 
em termos sociais, tais como movimentos contracultura, 
novos regimes políticos e a queda de alguns tabús sociais, 
fizeram emergir novos modos de pensar, e de olhar o mundo 
nomeadamente o indivíduo como um ser individual e livre. 

Por outro lado a Ciência confere ao Homem uma 
capacidade de sonhar. Desde o lançamento do Sputnik 
que a fasquia era colocada cada vez  mais alta, tendo 
sido o passo seguinte a viagem do Homem ao espaço, 
acontecimento que ocorreu em 1961 por Yuri Gagarin, 
sob a alçada russa. Já em 1969 o solo lunar é pisado pela 

fig. 31 - Velorex Oskar de 1954 

fig. 32 - Iso Isetta de 1952

fig. 33 - Zundapp Janus de 1957



emanuel oliveira    mestrado em engenharia e design de produto    universidade de aveiro

o Macro-mundo do micro-carro32

primeira vez por um ser humano, por Neil Armstrong, no 
seguimento da missão Apollo 11 alicerçada na NASA (Estado 
Unidos), ficando celebre aquando do primeiro passo na 
superfície da lua a frase “That’s one small step for a man, 
one giant leap for mankind” reveladora do pensamento 
da altura em relação ao poder da Ciência. Estes avanços 
da indústria aeroespacial revolucionaram por completo as 
restantes áreas industriais, desde novos materiais (fibras de 
carbono), até a uma das máquinas mais influentes algumas 
vez desenvolvida, o computador. É nesta década que se 
inicia a era do computador, e criados os pilares para a era 
da informação digital e virtual. Do primeiro videojogo de 
massas  até a implementação de tecnologia computacional 
nos automóveis foi um pequeno passo, abrindo uma nova 
vaga vertente que perdura até hoje. Contudo, esta introdução 
tecnológica foi progressiva, uma vez que os próprios sistemas 
computacionais ainda estavam numa fase de desenvolvimento 
embrionária, sendo que à altura apenas as grandes empresas 
tinham capacidade de recorrerem a este dispositivo.  

Já nos automóveis a tendência é a de simplificar e 
minimizar a exuberância dos mesmos, contrariando a década 
anterior, onde a linha e a depuração da forma eram valorizadas 
ao extremo, culminando numa oposição completa no modelo 
Peel P50 (figura 34) que é até aos dias de hoje o automóvel 
mais pequeno alguma vez produzido em série, rompendo 
radicalmente com o que tinha sido feito até ao momento, 
indo ao encontro da valorização do ser individual que se 
destaca nessa altura. Outro exemplo, menos controverso e 
mais popular, foi o Mini Morris (figura 35), este foi um modelo 
que embora tenha surgido em 1959, só a partir da década de 
sessenta passou a ter maior notoriedade. As boas prestações 
bem como o espaço para os ocupantes (face ao seu tamanho 
total) faziam do Mini um sucesso de vendas, tornando-se um 
ícone do Design Automóvel. Em termos tecnológicos, este 
modelo apresenta uma grande novidade, a montagem do 
motor frontal em posição transversal (referida anteriormente na 
década de cinquenta).  

Os anos setenta foram marcados em termos socioculturais 
pelo culminar dos movimentos iniciados na década anterior, 
sobretudo o feminismo. Com a eleição de Margaret Thatcher 
a primeiro-ministro do Reino Unido em 1979, nada seria como 
antes, uma vez que o que anteriormente era defendido tornou-
se uma realidade. 

Não obstante, a crise do petróleo teve uma preponderância 
substâncial durante o período de 1973 até 1979, resultando 
no corte do fornecimento de produtos petrolíferos por parte 
dos países do médio-oriente, fazendo disparar os preços 
dos combustíveis. Embora este acontecimento tenha sido 
prejudicial á indústria automóvel, a verdade é que levou os 
fabricantes a terem que dar resposta para satisfazer as novas  

fig. 34 - Peel P50 de 1963 

fig. 35 - Mini morris de 1959 
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necessidades. 
Deste modo a tecnologia passou a ter um papel 

preponderante na performance (menor consumo de 
combustível) dos veículos, recorrendo a materiais mais leves 
como as fi bras compósitas (vindo no seguimento das décadas 
anteriores, mas desta vez mais acentuada) e na efi ciência dos 
motores, ou seja, com a introdução do turbo (no caso dos 
veículos dos outros segmentos não abordados neste estudo), 
sendo estes avanços oriundos da industria aeroespacial e 
da competição automóvel. Outro fato bastante importante 
foi o surgimento do microcontrolador, que revolucionou por 
completo os dispositivos electrónicos até aos nossos dias, 
uma vez que permite que estes tenham mais funcionalidades, 
sejam mais pequenos e mais leves. É ainda de salientar o 
grande avanço nas baterias, no caso as baterias de lítio, 
uma vez que possuem uma maior densidade energética por 
unidade de área quando comparadas com as baterias de 
chumbo/ácido. Estes dois últimos avanços permitiram, numa 
primeira fase, o surgimento de novos artefatos eletrónicos, 
como o Walkman (fi gura 36), que modifi cou por completo 
o modo como as pessoas tem acesso á informação, neste 
caso a música que podia ser escutada em qualquer lugar, 
infl uenciando porteriormente a indústria automóvel. Num outro 
vértice do desenvolvimento estava a segurança, e em 1974 
surge o primeiro airbag, e embora só passados muitos anos 
a sua implementação em todos os veículos fosse obrigatória, 
foi dado um grande passo no sentido de evitar ao máximo as 
mortes em caso de acidente. 

Relativamente aos micro-carros é possível afi rmar que 
existiu um aumento no surgimento de novas propostas para o 
mercado, provavelmente infl uenciado pelo aumento do preço 
dos combustíveis. 

No que toca ao desenho destes veículos, é notório que 
estes obedecem a uma geometria regrada pela valorização da 
caixa como forma de fazer valer o seu desenho. Este facto é 
evidente nos exemplos Bond Gug (fi gura 37) e no Sado 550 
(fi gura 38). Porém o primeiro possui um radicalismo muito 
superior ao segundo, não só pelo tipo de abertura da porta de 
acesso ao habitáculo, mas também pela posição de condução, 
fazendo lembrar um outro modelo da mesma época de outro 
segmento de veículos, o Lamborghini Countach (fi gura 39). De 
fato a sensação com que se fi ca ao observar mais atentamente 
é que este o tenta “imitar”, tentando de alguma forma ser 
aquilo que não é, revelando um certo repugno por parte da 
sociedade, em relação a outros veículos de maior prestígio, 
sendo necessário ter uma aparência com melhor performance 
e status. Este estigma ainda se mantém na maioria dos 
veículos desta tipologia (micro-carros), existindo realmente um 
certo complexo de inferioridade relativamente a estes.  

A década de oitenta revelou-se como sendo um período de 

fi g. 39 - Lamborghini Countach de 1974

fi g. 36 - Sony Walkman de 1979

fi g. 37 - Bond Bug de 1970

fi g. 38 - Sado 550 de 1978
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grandes mudanças em termos sociais, sobretudo na segunda 
metade deste espaço temporal. Do desmembramento do 
regime soviético ao desastre nuclear de Chernobyl, passando 
pela queda do murro de Berlim, as alterações revolucionaram 
todo o panorama da sociedade de então. O acidente na central 
nuclear levantou novas questões éticas e morais, relacionadas 
com o Homem e a sua tentativa de controlar a natureza, 
colocando o seu próprio futuro em risco. Já a queda do muro 
de Berlim em termos sociais representou a união de duas 
realidades (o socialismo da URSS e o capitalismo dos Estados 
Unidos), resultando nos primeiros passos para o fim da Guerra 
Fria. 

No setor automóvel o panorama seguiu os passos da 
década antecedente, através da introdução de tecnologia 
computacional, materiais e técnicas construtivas inovadoras, 
com o intuito de melhorar a performance dos veículos. Surgiu 
uma nova técnica de construção, a impressão 3D, embora 
ainda pioneira e dispendiosa, com um longo caminho de 
desenvolvimento por percorrer, o fato é que nos nossos dias 
esta tecnologia tem apresentado um grande avanço. 

No que diz respeito aos  micro-carros, com o estudo 
efectuado, é possível afirmar (embora não seja totalmente 
correto) que existiu um decréscimo nas propostas, talvez pela 
popularidade de novas tipologias de veículos, sobre tudo os 
Hatchbacks  desportivos como o Volkswagem Golf GTI (figura 
40) ou o Peugeot GTI (figura 41). Porém surgiram propostas 
interessantes, no caso o Sinclair C5 (figura 42) que integrava 
em si tecnologia computacional para controlar o motor elétrico, 
que auxiliava o utilizador. Esta proposta veio apresentar um 
novo conceito de veículo para deslocações pequenas em 
cidade, devido ao facto de ser um monolugar de pequenas 
dimensões, onde é promovido o exercício físico, uma vez 
que se trata de um veículo a pedais como motor auxiliar. 
Este exemplo revela uma tendência estilística caracterizada 
pela suavidade das formas/ transições (apelidado forma 
“sabonete”), estando fortemente marcado pelo aspeto 
tecnológico que ditou a década seguinte, parecendo um 
veículo saído da saga “A Guerra das Estrelas” de George 
Lucas de 1977.  

Já o outro exemplo selecionado, o Microcar Rj 49 (figura 
43) reflete uma filosofia construtiva da década anterior, onde 
as retas e a caixa ditam a forma dos veículos. Em termos de 
inovação este modelo não utiliza nada de novo, porém a sua 
qualidade/preço podem ter influenciado na sua aceitação. 
Este modelo é a base tecnológica dos atuais “papa-reformas”, 
sendo que as grandes diferenças desde então são sobretudo 
no desenho da carrocaria. 

Na década de noventa o panorama muda totalmente. O 
multiculturalismo cresce, influenciado pela ascensão dos 
media alternativos, ou seja a internet, abrindo o caminho 

fig. 40 - Volkswagen Golf GTI de 1976

fig. 41 - Peugeot 205 GTI de 1984

fig. 42 - Sinclair C6 de 1985
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para o mundo moderno, onde a divisão territorial é uma mera 
ligação ao passado, ocorrendo o fenómeno da Globalização. 
A criação desta Aldeia global motivou-se também com o fim 
da Guerra Fria, e consequente desmembramento da União 
soviética em 1991. 

O desenvolvimento tecnológico também contribui nesta 
mudança de paradigma, a formação da World Wide Web 
(WWW) mais conhecida como internet, colocou disponível 
para todos de forma fácil e rápida informações, permitindo ao 
utilizador gerar ele próprio conteúdos e disponibiliza-los para 
todo o mundo. Outro dos avanços tecnológicos, embora com 
menor impacto, foi a banalização da televisão por satélite, 
permitindo a visualização em casa de canais de televisão 
oriundos de todo o planeta. 

Num outro espetro da evolução tecnológica, geradora de 
uma grande controvérsia foi a clonização do primeiro animal, 
no caso a ovelha Dolly, que revelou a capacidade do homem 
em perceber os mecânismos da natureza, ao ponto de a 
conseguir reproduzir em laboratório. Esta experiência gerou 
um grande númeno de reações, provocando uma grande 
reflexão sobre o papel do Homem, e quais os limites toleráveis 
para a manipulação da natureza. 

No que diz respeito aos automóveis, mais concretamente 
aos micro-carros, surgiu neste período um dos maiores ícones 
do design automóvel da actualidade, o Smart Fortwo. De 
grande popularidade e aceitação no mercado, o Fortwo foi 
desenhado com o intuito de transportar duas pessoas (jovens) 
e uma grade de cerveja. Porém as suas proporções reduzidas,  
baixo consumo, segurança e possibilidade de personalização 
tornaram este modelo um veículo heterogéneo, adquirido por 
várias classes de público. Contudo a maior inovação deste 
modelo foi mesmo o seu design. O fato de possuir laterais 
que dão a entender que o veículo possui uma estrutura rígida 
com a separação de cores de alguns elementos, evidencia um 
carácter protetor e de segurança, que até ao momento nunca 
se tinha verificado em automóveis. No entanto esta pseudo-
estrutura abre caminho para uma evidenciação das partes 
estruturais dos veículos  ou seja se um corpo rígido. 

O outro exemplo selecionado, pertencente á categoria 
dos radicais, é o Renault Zoom (figura 44). Este modelo 
coloca em causa o automóvel como uma estrutura fixa, como 
resposta a uma necessidade de encurtar o comprimento dos 
automóveis, de forma a criar mais espaço nas cidades. Esta 
forma de pensar o automóvel é tão revolucionaria, que até 
aos dias de hoje ainda não foi possível encontrar um veículo 
que fosse capaz de realizar este movimento de uma forma 
sustentável, tanto técnicamente como economicamente. A sua 
estética segue as formas boleadas, á imagem da década de 
oitenta, porém de uma forma bem mais demarcada. Um outro 
exemplo desta época que é importante referenciar é o Peugeot 

fig. 43 - Microcar Rj49

fig. 44 - Renault Zoom de 1992
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Tulip (figura 45), que apresenta um chassis monobloco (uma 
novidade nos micro-carros) prevendo um tipo de construção 
que só na atualidade começa a surgir em veículos de classes 
inferiores. 

Apesar de todos estes avanços, um dos maiores feitos 
que fez das viagens de automóvel um acontecimento mais 
seguro para o utilizador, foi o surgimento dos testes EuroNcap, 
obrigando todos os modelos de veículos construídos a 
serem submetidos a testes de colisão para poderem ser 
comercializados. 

O novo milénio repercutiu os acontecimentos da década 
anterior. A globalização deixa de ser novidade, passando a 
ser uma realidade omnipresente, modificando por completo 
a sociedade e o ambiente em que vivemos. Tudo se torna 
mais rápido, a informação chega de toda a parte a um ritmo 
frenético, sendo que a tendência é sempre o aumento dessa 
“velocidade”. O terrorismo passa a ser um assunto de ordem 
pública, em particular a partir do ataque ao World Trade Center 
em 2001, provocando inúmeras guerras entre e os Estados 
Unidos e alguns países do Médio Oriente. 

Os problemas ambientais passam a estar na ordem do 
dia, fruto das consequências de alguns desastres ambientais, 
aumentando os níveis de preocupação de governos e 
organizações, uma vez que os recursos energéticos até 
aqui usados (combustíveis fosseis) começaram a escassear, 
levando ao aumento dos preços. Deste modo foi necessário 
repensar novas formas de produção de energia. 

Estando o mundo automóvel a par desta conjuntura, 
surgiram novas formas de produzir movimento, isto é, 
novas fontes energéticas ou ainda o melhoramento do 
aproveitamento dos combustíveis fosseis. Desta forma 
surgem os automóveis híbridos no mercado, sendo o primeiro 
modelo o Toyota Prius (figura 46) revelando-se um sucesso 
de vendas nos Estados Unidos, e um pouco por todo o 
mundo. Este dispõem de um motor a combustão, auxiliado 
por um propulsor elétrico que atuava sobretudo no arranque, 
diminuindo os consumos de gasolina. Outras propostas mais 
experimentais surgiram, como por exemplo os automóveis 
a hidrogénio, tenho sido o Honda FCX Clarity (figura 47) o 
primeiro veiculo de produção a usar uma célula de combustível 
de hidrogénio. A sua aceitação não foi elevada uma vez que 
o controlo desta tecnologia ainda não era suficiente para 
proporcionar uma boa segurança para o utilizador.  

Já os micro-carros demonstraram uma tendência 
contrária dos restantes veículos. Uma vez que esta tipologia 
de automóveis destina-se a curtas distancias, e a um uso 
citadino, optando por motorizações elétricas. Foi claro 
o crescimento desta opção uma vez que os custos de 
deslocação são menores, e mais amiga do ambiente. Este fator 
pode ser determinante para o crescimento da popularidade 

fig. 45 - Peugeot Tulip de 1995

fig. 46 - Toyota Prius de 2001

fig. 47 - Honda FCX Clarity de 2008
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destes modelos. 
Um dos modelos mais populares que surgiram na primeira 

década dos anos 2000 foi o Tata Nano. Este veículo foi 
desenhado para um contexto muito específico, no caso a 
Índia, quando Ratan Tata (presidente do grupo Tata) deparou-
se com o problema de neste país as pessoas circularem 
sobretudo de moto, com sobrelotação de lugares, tornando 
as viagens inseguras e pouco cómodas, lançando assim 
o desafio aos seus engenheiros: construir um carro capaz 
de levar quatro ocupantes, que tenha o mesmo custo que 
um motociclo. O esforço foi grande, mas a verdade é que o 
Nano é um dos carros mais baratos de produção em todo o 
mundo, possuíndo os mínimos exigidos para um automóvel 
atual, porém com alguns sépticos no que toca à segurança e 
qualidade deste veículo.  

Quase em oposição ao modelo anteriormente referido 
encontra-se o Nissan Pivo (figura 48), um dos exemplos 
radicais mais expressivos desta década. Este propõem um 
novo modo de deslocação dos veículos, através do uso de 
uma direção omnidireccional, onde o cockpit se move para o 
lado que queremos dirigir. Se o modelo anterior remetia para 
a poupança de recursos, este espelha o poder da tecnologia 
no veículo, tentando explorar essa visão do futuro, refletindo-
se em ternos visuais. O Nano apresenta uma gramática visual 
que advém dos automóveis tradicionais, em oposição ao Pivo 
que rompe com o comum, ao apresentar uma estrutura de 
uma forma quase clarividente, onde as superfícies vidradas 
são grandes, pensado sobretudo para o utilizador e a forma 
como este interage com o mundo interior (veículo) como com 
o exterior (ambiente urbano). Começa então a surgir com 
este modelo uma nova tendência, o vincado ou definido. 
Uma orientação formal que advém do Smart Fortwo, mas 
que acrescenta algo mais, deixando um mot para a década 
seguinte. 

A presente década (de 2010 a 2019) é o continuar da 
envolvência social, política e económica do inicio do milénio. 
O mundo de hoje parece pequeno para o ser humano, a ideia 
de viver fora do planeta Terra começa a tomar contornos de 
uma realidade que já teve mais distante. Fala-se já de turismo 
espacial, algo que até á pouco tempo parecia impossível. 

Os automóveis, em termos estilísticos, tem linhas vincadas, 
mais agressivas, ao mesmo tempo que alguns tentam quase 
reduzir-se ao mínimo. As partes parecem querem separar-se, 
existindo zonas de grandes contrastes, onde o corpo quase 
desaparece, dando a entender que são apenas constituídos 
por umas partes que se acoplam a uma agregadora, ou seja 
a estrutura. Tanto o Toyota Iroad (figura 49) como o Renault 
Twizy (figura 50) refletem esta moda. Ambos os modelos 
parecem ser constituídos por módulos, que não estão ligados 
entre si, mas que no entanto fazem parte do mesmo veículo, 

fig. 48 - Nissan Pivo de 2005

fig. 49 - Toyota IRoad de 2013 

fig. 50 - Renault Twizy de 2010
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explorando quase uma “negação” da forma, existindo a 
valorização da estrutura inspirada nos insetos (biodesign). 
Outra das grandes diferenças destes dois micro-carros é o fato 
do posicionamento dos ocupantes ser semelhante aos dos 
motociclos (condutor á frente, passageiro a trás no mesmo 
alinhamento e bastante próximo ao elemento da frente), 
evidenciando uma mistura de duas realidades, que no modelo 
da toyota é mais notória, uma vez que o carro inclina-se nas 
curvas. 

No que diz respeito a motorizações é notório que a opção 
elétrica é aquela que os fabricantes selecionaram, uma 
vez que é um factor de atratividade para o consumidor em 
termos económicos e mais cumpridor das normas ambientais 
atualmente impostas. 

Parte III- o micro-carro na actualidade 2.2.3

Quando se refere o termo micro-carro, desde logo surge 
no subconsciente a imagem de um carro frágil. A verdade é 
que este pensamento não foge muito da realidade, uma vez 
que as veículos mais populares desta categoria são sobretudo 
quadriciclos pesados, que não necessitam dos mesmos 
requisitos legais face ás restantes categorias. 

Assim para compreender com maior exatidão estes 
automóveis foi efetuado um levantamento dos cinco principais 
modelos disponíveis para venda ao público. 

Em termos tecnológicos a evolução foi diminuta desde 
os anos oitenta, com a introdução o Microcar Rj 49 (referido 
em 2.3.2), possuíndo uma estrutura tubular em aço, com 
uma carroceria em fibra de vidro, recorrendo a um motor 
de combustão interna (frequentemente a gasóleo) para a 
propulsão montado na frente, quatro rodas e capacidade para 
dois ocupantes e uma pequena carga na traseira. Este tipo de 
configuração encontra-se nestes cinco modelos selecionados, 
sendo que as maiores diferenças para os antecessores bem 
como para os concorrentes de mercado é o desenho da 
carrocaria (figura 51). 
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fig. 51 -  comparação estilística entre quadricíclos e veículos de outras categorias á venda 
em 2014
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fig. 52 - interior do Aixam City S 

fig. 53 - interior do Microcar Dué 

fig. 54 - lateral do Smart Fortwo 

Na verdade é possível afirmar que ambos os modelos se 
encontram dentro dos padrões estéticos atuais, de tal forma 
que são grandes as semelhanças. 

É notório que todos os cinco modelos são similares com 
outros modelos de veículos mais prestigiados e que ditam 
a tendência. É possível afirmar que estes veículos tentam 
ser aquilo que não são, fato que já é uma herança dos anos 
setenta com o Bond Bug (referido em 2.3.2) no entanto com 
muito mais clareza. Desde os modelos da Mini até ao Range 
Rover, passando pelo Fiat 500 e pelo Citroen Ds3, são mais 
que evidentes as “acidentais” coincidências. A sensação com 
que se fica ao observar estes veículos é que são uma copia de 
baixo custo, destinado a pessoas que não têm possibilidades 
de possuir o veículo original, levando a que exista este estigma 
de um certo “repugno” e de fraca aceitação pela maioria das 
pessoas, em vez de se diferenciar como uma boa alternativa 
de mobilidade em grandes centros urbanos. No que diz 
respeito ao interior estas “réplicas” não são tão evidentes, e 
embora tentem transparecer um ar de modernidade, o fato é 
que causam sempre a sensação de algo com pouca qualidade 
e pouco inovador (figuras 52 e 53).

Este fato pode indiciar que embora estes sejam 
veículos “baratos” a sensação de segurança e conforto são 
extremamente importantes, daí o enorme sucesso do Smart 
Fortwo, que incute um ar de grande robustez apenas com 
a exposição de uma parte estrutural fictícia (figura 54). Esta 
espécie de moda que este veículo trouxe repercutiu-se em 
outros modelos de diferentes tipologias de veículos, sendo até, 
nos dias de hoje comum. 

Nos últimos tempos, e com uma maior preocupação por 
parte de grandes construtores face ao panorama global, 
surgem novas propostas (umas implementadas, outras ainda 
em fase de protótipo) como é o caso do Renault Twizy ou 
do Toyota IRoad, que se diferenciam não só pelo tipo de 
motorização, bem como, e sobretudo pela sua morfologia 
e o modo de condução, revolucionando o mercado. Poderá 
pensar-se que estava aberto o caminho para um grande 
sucesso de mercado (no caso do modelo do construtor 
francês) no entanto talvez a sua “excessiva” radicalidade (uma 
vez que não possui um habitáculo totalmente fechado e uma 
disposição e uma acomodação dos ocupantes diferente) fazem 
com que o volume de vendas não seja o desejado. 

Poderia pensar-se que os micro-carros possuem as 
mesmas regras de construção e limitação que os automóveis 
ligeiros, no entanto a realidade e que estes são integrados 
num regime especial de veículos, com normas muito menos 
restritas face aos ligeiros de passageiros. Para que as 
propostas sejam enquadradas nesta realidade e exequíveis 
segundo a legislação portuguesa, existem um conjunto de 
normas que visam a regulamentação destes veículos. 
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11Sub- Categoria que permite conduzir 
triciclos e quadriciclos  com a idade mínima 
de 16 anos

Assim, e segundo o regulamento da união europeia 
nº168/2013 de 15 de janeiro de 2013, artigo 4º, na alínea G, 
anexo I, o quadriciclo não poderá exceder um máximo de 3,7 
metros de comprimento, 1,5 metros de largura e 2,5 metros de 
altura. Ainda no regulamento, é referido que os quadricíclos 
pesados de passageiros com um peso máximo de 450kg 
(sem ocupastes nem combustível) e com um número máximo 
de 4 lugares (incluindo o condutor) ou seja 270kg (75kg do  
condutor e 65kg por cada passageiro/ artigo 5º, ponto 2, alínea 
A). É ainda definido que a sua potência máxima não pode 
superar os 15kW, sendo que a sua categorizarão é a  L7e CP 
(anexos 1 e 2). 

Estas normas são referentes a toda a comunidade europeia, 
sendo que o seu cumprimento assegura o enquadramento 
legal nestes estados membros.

Outra das questões importantes é o posicionamento no 
mercado. Uma vez que estes veículos podem ser conduzidos 
por pessoas que apenas possuem a carta de condução da 
subcategoria B111, estes são direcionados para um público 
jovem, que requer de um veículo para se deslocarem para 
a escola ou universidade. Esta realidade verifica-se em 
alguns países europeus, porém em Portugal os principais 
compradores são as pessoas idosas, que tem necessidade 
de deslocações curtas, sendo estes veículos um meio muito 
económico de o fazer. Este ponorama pode advir do elevado 
preço destes modelos (cerca de 15 mil euros), sendo rara e 
excecional a família que tem possibilidades de comprar um 
veículo deste para os filhos, acabando sempre por optar por 
um motociclo.  
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Esta página foi intencionalmente deixada em branco
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A dependência do Homem face ao automóvel é hoje uma 
realidade inquestionável, segundo Maldonado (2006) “um 
dos setores que suportam e que arrastam toda a indústria 
contemporânea”, tendo consequências na degradação da 
vivência citadina. Este tornou-se um objecto que funciona 
como uma espécie de “extensão do corpo”, isto é, que passou 
a definir o status e personalidade das pessoas, relegando para 
segundo plano as questões utilitárias e práticas. As narrativas 
utilizadas cruzam-se não só com o mundo da moda, bem 
como a arquitetura, estabelecendo elos de ligação que estão 
intrinsecamente ligadas ao período sócio/político atual. 

Esta encontra-se ligada à sua posição do mercado, com 
preocupações com as questões ambientais. Inspirações 
e temáticas orgânicas e paramétricas, mas sobretudo a 
motorização eléctrica, que desde o início da segunda década 
do século XXI aumentou exponencialmente, revelando assim 
um conjunto de tendências que direccionam o projeto. 

O contexto económico/tecnológico é outro dos pontos 
chave que reforçam a aproximação do projeto à realidade, 
podendo situar esta tipologia de veículos não como até agora 
(recurso a tecnologia arcaica), mas sim num patamar de 
excelência e irreverência na alta tecnologia. 

No capítulo anterior foram identificadas estas questões, 
revelando direções projetuais. Desta forma tomou-se como 
caminho obrigatório o recurso à motorização elétrica, uma vez 
que vai ao encontro da tendência e preocupação ambiental 
dos consumidores, mas também a impregnação do biodesign 
como formula de resolução da forma/função, de forma a criar 

Introdução ao projeto prático3.1
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fig. 55 - posicionamento dos veículos segundo o tipo de utilização e mercado alvo

uma linguagem impar, evitando o estigma associado aos 
micro-carros atualmente.  

Uma vez que a gramática visual deveria passar por algo 
dentro da filosofia do design orgânico, defendido por Colani, 
Hadid e Louvegrouve, as técnicas e tecnologias teriam de ir 
ao encontro desta mesma poesia, ou seja a incidência em 
materiais compósitos de nova geração, de forma a possibilitar 
a exploração formal até aqui impossível. 

No entanto facilmente o posicionamento do mercado 
poderia ser descurado uma vez que a proposta prende-se com 
a realização de um veículo citadino de pequenas dimensões, 
devendo ser tido em conta o seu carácter económico e o seu 
tipo de utilização, ou seja, totalmente “on-road” (figura 55). 

No que se refere ao tipo de utilização há que ressalvar 
a imperatividade de uma solução económica em termos 
de espaço, onde o transporte de duas pessoas em curtas/
médias distâncias em uso quotidiano seja o foco, prevendo a 
possibilidade de modularidade consoante o tipo de utilização 
esporádica que este pode ter. 

Identificados estes fatores, é objetivo que estes culminem 
numa aplicação na prática, sendo no presente capítulo 
descrito todo o processo de desenvolvimento da proposta.   
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A Ergonomia é um disciplina que compreende as 
relações entre os seres humanos e os objetos, aplicando 
conhecimentos científicos para possibilitar o bem estar 
do Homem (International Ergonomic Association, 2015). 
Porém existem outras perspetivas, como a definição desta 
como sendo uma ciência que estuda as tarefas humanas, 
abrangendo o design das ferramentas, objetos e ambientes 
utilizados (Pheasant e Haslegrave, 2005), de forma a reduzir 
as consequências negativas sobre as pessoas, melhorando a 
experiencia de utilização. 

Uma vez que o potêncial de fornecer ferramentas 
adequadas é elevado, a ergonomia apresenta a sua base 
científica em disciplinas como a filosofia, a engenharia, a 
biomecânica, a antropometria, entre outros, sendo uma área 
multidisciplinar, enquadrada em três domínios (Iida, 2005): 

- Ergonomia física: relacionada com as características 
anatómicas do corpo humano (antropometria); 

- Ergonomia cognitiva: ligada a processos mentais como 
o raciocínio, memória, percepção e resposta motora;

- Ergonomia organizacional: remete-se à otimização das 
estruturas organizacionais, processuais e politicas. 

Uma vez que o presente projeto lida com a inserção do 
homem num ambiente isolado, sujeito à execução de tarefas, 
a abordagem ergonómica pode ser resumida com base no 
princípio do design centrado no utilizador, onde o seu desenho 
deve compreender em sí  as características (mentais e físicas) 
dos seus utilizadores (Pheasant e Haslegrave, 2005).  

Análise ergonómica e antropometrica 3.2

A ergonomia e a antropometria, no presente projeto, 
pretendem adequar o veículo aos seus usuários, no 
que diz respeito ao conforto e segurança. Como tal, é 
necessário definir qual a tipologia do veículo, e sobre tudo 
as características do utilizador (físicas e mentais). Estes 
fatores são de elevada importância, embora exista sempre 
a possibilidade de ser usado por outro tipo de pessoa, com 
determinadas características, por vezes especiais (idosos e 
deficientes motores). 

Uma vez que este projeto destina-se a jovens adultos, 
foi selecionado o percentil 80 de um homem europeu com a 

Variáveis do utilizador3.2.1
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fig. 56 - vista frontal e lateral de um individuo do sexo maculino representativo do percentil 
80 na europa

idade compreendida entre os 18 e 24 anos (percentil 50 nos 
EUA), como referência dimensional da fisionomia humana. 
Uma vez que a fisionomia do homem é de maior porte, o 
estudo foi focado apenas nele, sendo que para a mulher uma 
vez que a diferença é sempre em carência, pequenos ajustes 
compensarão esta restrição. 

Assim segundo Tilley e Dreyfuss, um homem deste 
percentil, em posição hirta, tem as seguintes dimensões 
médias (figura 56) (Tilley e Dreyfuss, 1993): 

- Peso: 78,5kg 
- Altura: 1,78m 
- Cg point ao solo: 96,3cm  
- Largura de ombros: 46,5cm 
- Altura da cabeça: 22,1cm 
- Largura da cabeça: 15,5cm 
- Altura da bacia ao solo: 92,7cm 
- Altura dos joelhos ao solo: 50,3cm 
- Comprimento do braço estendido: 72,6cm 
- Comprimento do braço a 90º: 48cm 
- Largura lateral do tronco: 22,1cm 
- Largura do pé: 9,9cm 
- Comprimento do pé: 26,4cm 
- Largura da mão: 10,4cm 
- Comprimento da mão: 19cm 
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Mediante estas dimensões foi possível então desenvolver-
se o passo seguinte nesta parte projetual.

Concluída a fase de levantamento das características 
físicas do utilizador, procedeu-se à definição de uma posição 
de condução. 

No ato de condução o elemento principal (condutor) 
desempenha três tipos tarefas, visuais, manuais e cognitivas. A 
tarefa visual prende-se com a necessidade de observação da 
realidade interna e externa ao veículo, sendo que a apreensão 
desses dados é apelidada de cognição. Já as tarefas físicas 
(uso de força das mãos e pés, rotação do tronco e pescoço) 
são aquelas que advém da posição do corpo face aos 
comandos. 

Para o posicionamento correto dos elementos face ao 
corpo humano, existem pontos de referência que auxiliam 
este processo, sendo o H-point ou SRP (Hip Point ou Seatting 
Reference Point consoante a nomenclatura utilizada) o mais 
importante, pois é dele que surgem as restantes distâncias e 
ângulos (Bhise, 2011; Macey, 2009). 

Porém existem várias posições de condução. Dependendo 
da tipologia do veículo todas as referências dimensionais 
modificam, alterando a postura de condução em detrimento 
de um maior conforto, maior dinâmica do veículo ou maior 
segurança (figura 57). 

Postura de condução e distância aos 

controlos 

3.2.2

fig. 57 - posições de condução e distância ao solo em diferentes tipologias de veículos 
segundo Macey (2009) 
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Uma vez que a tipologia de veículo destina-se a um 
uso citadino, onde o objetivo principal é o transporte de 
passageiros, a opção projetual foi de manter um bom 
compromisso entre o conforto de entrada e posição de 
condução mantendo um centro de gravidade baixo, isto é, o 
que se observa num ligeiro de passageiros. Desta forma não 
é comprometida de forma crítica tanto a usabilidade como a 
estabilidade e comportamento dinâmico do veículo. Segundo 
Macey e Bhise, cintando a SAE12, são necessárias para definir 
o ambiente em torno do ocupante algumas medidas (figura 
58), concluindo o primeiro que existem, no mercado atual, 
referentes á posição de condução, as seguintes dimensões 
para um veículo de pequenas proporções: 

1- Calcanhar ao solo: 22,5cm 
2- Altura do banco: 25cm 
3- H-point ao solo: 47,5cm 
4- Ângulo das costas: 24° 
5- Altura do H-point ao tecto do veículo: 97,5cm
6- Ângulo de visão superior: 15°
7- Ângulo de visão inferior: 7°
8- Largura lateral a partir do H-point: 35cm 

fig. 58 - pontos de referência, distâncias e ângulos na postura de condução segundo 
Macey (2009)

12Society of Automotive Engineers
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No entanto foi ainda estudado o posicionamento dos 
controlos e painéis informativos relativamente ao condutor. 
Macey estabelece relativamente ao volante as seguintes 
métricas (figura 59) 

9- Distância do volante ao h-point: entre 30 a 32,5cm 
10- Distância entre o meio da perta e o guiador: 8 a 10cm 
11- Distância da perna á coluna de direção: 12 a 15cm 
12- Ângulo do volante face ao chão: 24° 

Deste modo o cumprimento destas referências 
dimensionais assegurará uma relação harmoniosa do Homem 
com a máquina, melhorando a usabilidade e conforto de 
utilização. 

fig. 59 - pontos de referência, distâncias e ângulos aos controlos segundo Macey (2009)

Para uma análise do espaço necessário para o habitáculo 
foi desenvolvido um estudo, que compreendia o recurso a 
quatro lugares. Foram então selecionadas duas pessoas 
do sexo feminino e duas do sexo masculino, de diferentes 

Condutor e passageiros3.2.3
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estaturas,  para deste modo ser possível a compreensão 
das diferenças das estaturas e as implicações projetuais 
adjacentes (figura 60). 

fig. 60 - estudo das dimensões mínimas de um habitáculo para quatro ocupantes

150cm 120cm

No sentido de reduzir o espaço necessário, foi adoptado 
um posicionamento dos ocupantes traseiros próximo dos 
bancos posteriores, numa tentativa de redução das dimensões 
do veículo. Este fato fará com que quem viaja nos bancos de 
trás tenha de abrir as pernas para se sentar comodamente, 
posicionando-o próximo dos ocupantes da frente, quando 
comparado com a generalidade dos veículos. 

Deste modo é possível concluir que numa lotação de quatro 
ocupantes, o habitáculo do veículo terá no mínimo de possuir 
150cm de comprimento, por 120cm de largura, para que possa 
ser efetuada uma viagem com conforto. 

Embora este estudo não tenha sido realizado 
compreendendo todas as variáveis de um automóvel como 
por exemplo os assentos, que foram simulados com cadeiras, 
oferece mesmo assim uma aproximação à realidade. 
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A performance de um veículo (movimentos de aceleração, 
travagem e comportamento em curva) é uma resposta a forças 
que atuam sobre este, a quando do seu movimento. 

A dinâmica do veículo é o estudo de movimentos do 
automóvel, sendo fixadas algumas variáveis de ação, no caso 
a definição de sistemas de eixos e as denominações dos 
comportamentos obtidos. Assim a preocupação desta área 
são os estados do veículo relativamente ao solo. Aceleração e 
travagem, oscilações verticais e movimentos curvilíneos, são 
forças influenciadas pela força da gravidade, estado do piso e 
aerodinâmica. 

Os movimentos do veículo podem ser caracterizados 
de duas formas: relativos ao próprio referêncial do veículo 
(movimentos da suspensão) ou relativos a um referêncial fixo 
(solo), sendo que este pode sofrer perturbações relacionadas 
com irregularidades ou inclinações do piso. 

No que diz respeito ao referencial fixo, podem ser 
estabelecidos três tipos de eixos (conforme convencionado 
pela SAE), no caso o longitudinal, o vertical e o transversal 
(X,Y e Z). Porém os movimentos nem sempre são regulares, 
podendo alcançar-se movimentos de rotação sobre os eixos 
(Roll- rotação em X, Pitch- rotação em Z e Yaw- rotação em 
Y) (figura 61). Estes momentos só são possíveis devido à 
ação de algumas forças, no caso o peso do veículo, a inércia 
(aceleração, travagem e curva), a tração nos pontos de 
contacto com o solo e as forças aerodinâmicas. Estas irão 
provocar no veículo momentos, sendo que a cada um destes 
obtêm-se um CG13  aparente diferente. 

O presente subcapítulo é referente à definição de uma 
arquitetura de produto. Previamente a uma conclusão direta 
sobre esta temática foi efetuado um estudo teórico sobre a 
dinâmica do veículo e os fatores que a influenciam, aplicado 
a dois casos de estudo como exemplos de referência. Por 
fim foram formuladas várias possibilidades, seguidas de 
refinamentos até obter a arquitetura ideal. 

Dinâmica do veículo

Arquitetura do produto

3.3.1

3.3

fig. 61 - sistema de eixos 

13Centro de Gravidade
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Em qualquer automóvel é essencial a estabilidade perante 
qualquer situação. Esta é infl uênciada por diversos factores 
incluindo a massa do veículo e a sua distribuição; rácio 
entre massa suspensa e não suspensa; altura do centro de 
gravidade; altura do centro de rolamento, distância entre eixos; 
largura de vias; tipo de suspensão e geometria da direção. 

A distância entre eixos é a medida do centro do eixo da 
frente ao centro do eixo traseiro. Uma grande dimensão entre 
eixos relativamente ao comprimento total do veículo, permite 
facilmente acomodar passageiros, reduzindo a infl uência da 
massa na distribuição por eixo e a tendência de Pitch (fi gura 
62), tornando o veículo mais confortável. Porém se esta for 
exagerada difi cultará o curvar, uma vez que para o mesmo 
ângulo de direção, o ângulo varrido é maior do que num 
automóvel com uma relação de eixos mais curta. 

A largura de vias é a distância entre rodas do mesmo eixo, 
medida entre os centros dos pneus, podendo ser igual ou 
diferente nos dois eixos. As suas dimensões terão grande 
impacto no comportamento em curva (tendência de Roll) 
(fi gura 63). Assim, quando maior for a amplitude entre estes 
dois pontos, melhor será a resposta dinâmica deste ás forças 
sujeitas. 

O centro de gravidade é o ponto de equilíbrio do veículo. 
A sua localização espacial determinará o comportamento do 
automóvel (estático ou dinâmico), sendo dele que irá derivar 
a carga aplicada sobre cada roda em determinado momento. 
Caso este se localize muito acima da zona de contacto com o 
solo porá provocar o efeito de Yaw (fi gura 64) 

A distribuição de massas num veículo depende da 
localização do seu CG, e pode ser defi nida longitudinalmente 
(frente/traseira) ou lateralmente (esquerda/direita), sendo que 
normalmente é apresentada sob forma de percentagem. Se 
uma viatura apresenta uma distribuição de massas de 60/40 
(longitudinal) é correto afi rmar-se que a massa do veículo esta 
assente 60% nas rodas dianteiras e 40% nas rodas traseiras. 
O compromisso ideal de distribuição seria 50/50, porém num 
automóvel citadino este estado é quase impossível de se obter, 
uma vez que comprometia o caratér utilitário, como o número 
e ocupantes e o tipos de carga transportável. 

Para localizar-se o CG no plano longitudinal ou transversal,             
em primeiro lugar, é necessário saber o peso total do veículo, 
a distância entre eixos (longitudinal) ou largura de vias 
(transversal) e valor individual de carga sobre cada eixo ou 
roda.

 Para tal são estão representadas letras representativas de 
valores, no caso: W (peso total do veículo) L (distância entre 

Fatores que infl uenciam o comportamento 
dinâmico  

3.3.2

fi g. 62 - efeito de Pitch

fi g. 63 - efeito de Roll

fi g. 64 - efeito de Yaw
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fig. 65 - cálculos e localização do CG longitudinal

eixos, ou largura de vias) Wf (peso sobre a roda da frente, que 
no caso transversal é representado por Wd ) e Wb (peso sobre 
a roda traseira, ou We no caso transversal) (figura 65). Assim 
tendo esses valores de referência, é determinado sob forma 
de equações o seu posicionamento (equações 1)  (Milliken e 
Milliken, 1995): 

Quando um veículo encontra-se em aceleração positiva 
(ax, m/s2) ou negativa (-ax, no caso da aceleração ocorrer em 
sentido contrário), uma reação de inércia é desenvolvida, 
afetando a distribuição de massas. De modo similar ocorre a 
quando de uma curva (aceleração lateral por força centrifuga).

Para se obter o valor da deslocação (face ao equilíbrio 
estático), é necessário saber o valor de g (aceleração 
gravitica) h (altura do CG ao solo) L (distância entre eixos).
Posteriormente para determinar qual a carga existente no 
momento sobre cada roda, é necessário saber o valor inicial 
no momento estático (Wf ou Wt longitudinalmente, Wd ou 
We transversalmente) (figura 66) realizando-se as seguintes 
equações (equações 2) (Milliken e Milliken, 1995): 

fig. 66 - cálculos e localização CG dinâmico

equações 1 - formulas de cálculo do CG 
estático

equações 2 - formulas de cálculo do CG 
dinâmico
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Visto ser objetivo nesta fase do projeto obter algumas 
conclusões, condicionantes da solução final, que sejam 
relevantes do ponto de vista científico, e não empíricas ou 
sem uma forte razão de ser, foram realizados estudos de 
possibilidades de “arquitetura do produto”. Para tal foram 
estudados alguns veículos existentes no mercado, de forma a 
ter como príncipio uma base real e credível. 

Uma vez que inicialmente se encontrava definido o tipo de 
motorização eléctrica (por razões ambientais e de tendência 
de mercado), foram realizados dois estudos a veículos de 
classes diferentes, no caso o Smart Fortwo Electric Drive (da 
categoria B) e o Renault Twizy (da sub categoria B1), tendo em 
consideração não só as medidas e peso gerais, bem como 
o número de ocupantes e a sua disposição, bateria, motor e 
peso da estrutura. 

A fim de simplificar a ordem de trabalhos, foi efetuada uma 
tabela em Excel, aplicando as expressões do cálculo do CG e 
da transferência de massas, sendo aplicado apenas os valores 
referenciais no espaço dos elementos a representar (motor, 
transmissão, bateria e ocupantes) e apresentados sob uma 
forma esquemática (figura 67). 

Casos de estudo 3.3.3

Deste modo foi determinado não só o centro de gravidade 
e distribuição de massas estática de ambos os casos, como 
também o CG dinâmico em travagem e curva, com uma 
aceleração de 1G, mantendo o peso dos ocupantes em 

fig. 67 - exemplo de esquema visual da representação da distribuição de massas nos 
diferentes casos estudados
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80kg. Visto que na condução de um automóvel deste tipo os 
arranques geram forças de  aceleração de amplitude reduzida, 
não foram transpostas para este estudo, porém facilmente 
determináveis através na folha de cálculo. 

Uma vez que alguns dos dados não poderam ser obtidos, 
nomeadamente relativos ao motor e transmissão (peso e 
dimensões) no primeiro caso de estudo, foram aplicados 
os mesmo parâmetros do segundo caso, sendo que a 
discrepância não será acentuada, uma vez que se tratam de 
veículos aproximados na sua génese. 

Com este estudo pretendeu-se compreender de que 
forma estão dispostos os elementos constituintes do veículo 
no espaço, bem como as suas dimensões e massas, para 
implementação no projeto prático, qual a influência que 
determinada arquitetura do produto face ao comportamento 
do veículo (figuras 68 e 69). 
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fig. 68 - representação da distribuição de massas em diferentes situações do Smart 
Fortwo Electric Drive 



micro-carro elétrico: uma realidade citadina emergente 

59

fig. 69 - representação da distribuição de massas em diferentes situações do Renault 
Twizy
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Visto que o projeto não tem nenhuma referência 
antecessora considerou-se a opção de 3 rodas, pois esta 
poderia reduzir custos de produção e até mesmo ser 
uma proposta diferenciadora no mercado. Para tal foram 
adaptados os casos de estudo anteriores de forma a prever 
o comportamento dinâmico de um automóvel deste tipo, 
mantendo o mesmo esquema de apresentação (figura 70). 
Embora esta abordagem não seja realista, aproxima-se 
da realidade, uma vez que para que um triciclo possuir o 
mesmo desempenho, os componentes teriam de ter a mesma 
potência, logo a mesma dimensão, bem como o número de 
ocupantes e o seu peso teriam de ser semelhantes (anexos 3 

Modificação de parâmetros 3.3.5

  Com a análise aos resultados obtidos é possivel verificar 
que no Smart, em termos estáticos, o seu CG situa-se muito 
próximo do centro do veículo, numa relação de massas 
(43/57 longitudinalmente e 51/49 transversalmente) não 
comprometendo a estabilidade. Este fato advém da posição 
central dos dois ocupantes do veículo. Já o Renault, uma 
vez que apresenta grande parte da sua massa suspensa, 
sobretudo, no eixo traseiro (37/63), resultando num CG 
localizado próximo do eixo de tração. Outro dos fatores 
que diferenciam ambas as propostas é a bateria, tanto em 
dimensão quanto em peso, sendo a do Smart maior e mais 
potente, aumentando a performance. 

Numa reflexão sobre os dados dinâmicos, no caso da 
força de travagem, ambos os veículos têm comportamentos 
semelhantes, no entanto o Fortwo revela-se mais instável, uma 
vez que a sua massa tem uma deslocação supeior, passando 
a ter uma relação de 90/10 num plano longitudinal (em vez 
dos 80/20 do Renault), encontrando-se no limite do ponto de 
equilíbrio. 

Porém, a aplicação de uma força lateral, simulando uma 
força centrifuga em curva, seria provável pensar-se que o 
Twizy teria um desempenho inferior ao outro caso de estudo, 
uma vez que detém uma menor largura de vias. No entanto, 
fruto da posição central dos seus ocupantes, este fato é 
atenuado (8/92 transversalmente, 4/96 do Smart), superando o 
concorrente.   

Análise de resultados3.3.4
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e 4). 
Assim, numa análise global a ambas as propostas, é 

possível constatar que esta configuração não é favorável 
ao equilíbrio do veículo em movimento. Estaticamente é 
comportável, uma vez que a força exercida sobre os dois eixos 
é semelhante, mas a fragilidade revela-se sobre tudo a quando 
da aceleração em curva. O fato de o CG aparente permanecer 
fora do triângulo descrito pelo centro das rodas, revela que 
a sua tendência será de tombar facilmente, provocando o 
capotamento.  Deste modo a opção de 3 rodas foi descartada, 
uma vez que pode não ser viável para o sucesso no mercado 
do veículo. 

Uma vez determinada a opção projetual de 4 rodas, e 
definida a tipologia do veículo em termos legais (Quadriciclo 
L7e CP) foram selecionados os componentes principais (motor 
e bateria). Uma vez que é intenção reduzir custos e utilizar 
componentes com provas dadas, a opção destes recaiu pela 
mesma solução do caso de estudo Renault Twizy, dado que 
este veículo pertence à mesma classe, e que o desempenho 
desejado é semelhante. A medida de roda é mantida, porém a 
distância entre eixos e a largura de vias sofrem alteração, com 
o objetivo de possibilitar diferentes combinações de lugares, 
sendo que, para um quadriciclo pesado de passageiros, 
existe um limite de 4 passageiros, com um peso máximo 
estabelecido de 270kg para a carga transportável. Consta 
ainda no regulamento anteriormente referenciado em 2.2.3, 
que o peso máximo do veículo (sem carga) é de 400 kg. 
Quanto a dimensões máximas, são de 3,7m de cumprimento, 
1,5m de largura e 2,5m de altura. 

Identificados estes requisitos, foram então levadas a cabo 
sete análises, mantendo sempre a mesma disposição da 
bateria e do motor, de forma a poder comparar a disposição 
dos lugares (anexos 5 a 11). Deste modo foi mantido o modelo 
de análise utilizado em 3.3.3.  

Estudo de possibilidades3.3.6

Fe

Tc

Fd22% 21%

57%

fig. 70 - exemplo de esquema visual da 
representação da distribuição de massas 
nos casos de 3 rodas
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No caso das análises 1, 2 e 3 (anexos 5, 6 e 7), foram 
definidos uma distância entre eixos de 1685mm e 1360mm 
para a largura de vias. Estas medidas são uma junção da 
largura do Smart, com o comprimento do Renault, oferecendo 
assim o melhor dos dois mundos. No que se refere ao peso da 
estrutura este foi fixado em 290kg (próximadamente o peso da 
estrutura do Twizy). A diferença entre estes dois casos deve-se 
à configuração os ocupantes, 1+1 (hipótese 1) 2x1 (hipótese 2) 
e 1x2 (hipótese 3). É possível verificar, do caso 1 para o caso 
2, similaridades no posicionamento do CG, tanto em termos 
estáticos como dinâmicos (mesmo com o acréscimo de 40 kg). 
No entanto, no 3º caso, para os ocupantes traseiros possuírem 
espaço para as pernas o lugar do condutor teve de avançar, 
obtendo o melhor resultado das três. 

No que se refere ao caso 4 (anexo 8) os parâmetros 
relativos à disposição dos eixos foram alterados (1860mm 
de distância entre eixos e 1094mm de largura de vias). A 
disposição dos utilizadores passou a ser de 1x1, à semelhança 
do Renault Twizy, porém com mais espaço para as pernas 
do segundo ocupante. Esta abordagem tenta romper com o 
paradigma convencional, uma vez que se aproxima de uma 
mota.  Por fim, os casos 5 e 6 (anexos 9 e 10) promovem 
a geração de conceitos novos, dispondo os passageiros 
em linha ora longitudinalmente, ora transversalmente. Para 
estes casos os parâmetros relativos aos eixos também foram 
modificados passando na possibilidade 5 para: 2435mm por 
1094mm, e na hipótese 6 para: 1685mm por 1658mm. 

Por fim o caso 7 (anexo 11) reflete o aproveitamento 
máximo das possibilidades permitidas pela legislação 
(número de lugares vs dimensões). Uma vez que o número de 
ocupantes é maior, a largura de vias e a distância entre eixos 
sofreram alterações relativamente ás hipóteses anteriormente 
apresentadas, fazendo desta solução um veículo mais largo e 
comprido. 

Uma vez que os casos 5 e 6 dariam formas do veículo 
muito diferentes do atualmente visto, e em termos funcionais 
poderiam trazer problemas foram colocados de parte. Os 
casos 1 e 4 uma vez que apenas compreendem em si dois 
lugares não representam uma grande mudança face ao que 
se encontra no mercado de hoje, tendo por esse fato também 
sido excluídos. Por fim os casos 2 e 3 revelaram ser duas boas 
hipóteses, uma vez que ambos estipulam 3 lugares, sendo 
que na possibilidade 2, o terceiro assento (referente á criança 
de 40kg) pode ser rebatível possibilitando a criação de um 
espaço de carga. Já o conceito 3 revela uma possibilidade de 
“inovação” visto que pode rebater os bancos traseiros, e foca-
se numa posição de condução central permitindo um melhor 
campo de visão. Contudo o caso 7 é aquele que melhor 
explora as limitações impostas, sendo que também representa 
uma nova oportunidade visto compreender 4 ocupantes 
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Refinamento de conceitos3.3.7

Selecionados os conceitos 2, 3 e 7, procedeu-se ao 
refinamento destes, com o objectivo de encontrar o melhor 
compromisso (anexos 12 a 19). Para o efeito foi mantido o 
mesmo modo de análise da fase anterior. 

Visto que na fase anterior apenas foi testada a disposição 
dos ocupantes, procedeu-se á modificação da localização 
dos componentes principais, no caso o motor e bateria. Deste 
modo a bateria passa a estar colocada transversalmente, 
permitindo assim o recuo do seu CG. Já o motor e a 
transmissão, dado que não fôra anteriormente estudada a 
possibilidade de se localizarem na frente, os casos 2.2, 3.2 e 
7.2 (anexos 13, 15 e 17) compreendem o seu posicionamento 
na dianteira do veículo, implicando o recurso a tração frontal. 
Porém esta situação revelou problemas no que toca a 
ergonomina, isto é, deixa de ser cumprido o espaço necessário 
para o conforto na condução, não sendo por isso passível 
de realização. Estas propostas revelaram que em travagem 
o veículo teria um desempenho inferior à outra configuração. 
Foi ainda formulada uma possibilidade (hipótese 7.3) (anexo 
18) onde os passageiros da frente são posicionados numa 
localização mais na dianteira do veículo (150mm), assim 
como a bateria, relativamente á opção 7.1 criando assim mais 
espaço para os passageiros traseiros. 

As propostas 2.1, 3.1, 7.1, 7.3 e 7,4 (anexos 12, 14, 16, 18 
e 19) foram aquelas que apresentaram melhores resultados, 
revelando em termos de estabilidade (estática e dinâmica) 
valores muito próximos e dentro dos parâmetros mínimos 
(dentro da área circunscrita pelo centro das 4 rodas). Ambas 
tentam resolver alguns dos problemas que os veículos 
estudados apresentam, ou seja, a possibilidade de ter um 
terceiro elemento, o campo de visão abrangente (no caso 
do Smart) e o espaço de carga (Renault) (opções 2.1 e 3.1) e 
quatro ocupantes para uma maior acomodação de passageiros 
e carga (7.3 e 7.4). 

Estas duas últimas opções (7.3 e 7.4) tiveram como intuito 
potenciar ao máximo aquilo que pode ser a distribuição de 
massas correta do veículo. 

(solução pouco explorada pelo mercado atual nesta tipologia 
de veículos), sendo dois destes espaços podem ser rebatidos 
e assim criar uma área mais ampla de carga. 

Por fim foram então selecionadas as propostas de 
arquitetura do veículo 2,3 e 7 sendo alvo de refinamento. 



emanuel oliveira    mestrado em engenharia e design de produto    universidade de aveiro

desenvolvimento do projeto prático64

Desta forma, em termos projetuais, a opção recaiu pela 
solução 7.4 (figura 71), uma vez que explora ao máximo os 
limites legais estabelecidos, embora maior nas suas dimensões 
(relativamente aos casos 2.1 e 3.1), porém quando comparada 
com as opções 7.3 e 7.4, é notório o menor tamanho e igual 
número de ocupantes, sendo que a dos assentos destes pode 
concretizar-se como no Renault Twizy na relação passageiro 
da frente/passageiro traseiro (como nos motociclos). Outra 
das vantagens que esta solução apresenta é a sua distribuição 
de massa, mais uniforme do que nos outros casos, sendo 
considerável a diferença em termos dinâmicos, ou seja, é 
mais estável. Em termos funcionais apresenta as mesmas 
potencialidades das outras propostas, uma vez que os bancos 
traseiros podem rebater e criar assim um espaço de carga 
amplo, permitindo ao mesmo tempo uma maior versatilidade 
quanto ao número de ocupantes que pode transportar. 

fig. 71 - representação da distribuição de massas em diferentes situações da solução de 
arquitectura de produto selecionada
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fi g. 72 - desenho conceptual que visa a preocupação com um corpo ágil, quase uma 
“extensão do corpo”

“Criatividade não signifi ca improvisação sem método” 
(Munari, 1981), foi segundo esta retórica que todo o processo 
de desenvolvimento concetual se desenvolveu. 

Apesar deste passo no processo ser uma consequência 
dos resultados analíticos da fase anterior, a verdade é que 
inconscientemente o estudo de propostas formais iniciou-
se quase ao mesmo tempo que surgiu o tema do presente 
projeto. Mesmo sem existir uma noção concreta das 
tendências técnicas e estilísticas, muitos foram os desenhos e 
esquissos que explanavam no papel aquilo que poderia ser a 
proposta fi nal (fi guras 72 a 74).

Fase I- pré arquitetura 

do produto

3.4.1

Desenvolvimento conceptual3.4
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fi g. 73 - desenho conceptual que se preocupa com questões estruturais, com o 
“esqueleto” que liga os componentes

fi g. 74 - desenho conceptual que apresenta uma preocupação com o habitáculo, proteção 
dos ocupantes

Como se pode constar nas fi guras 72, 73 e 74, a defi nição 
dos limites do projeto era ainda difusa. Embora estes 
devaneios tenham sido meras impulsividades advindas da 
intuição, o fato é que contribuíram para dar início á discussão, 
e ajudaram a defi nir possíveis caminhos, mas acima de tudo 
auxiliaram a descartar o que não era desejado para o projeto 
fi nal. 
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“Pensar o possível constitui a base de cada uma das 
actividades do Design. O pensável-possível baseia-se 
na integração da capacidade de imaginar, específica do 
Homem...” (Manzini, 1993) 

Com a definição da arquitetura de produto e assimilação 
das tendências estéticas e tecnológicas, foi iniciado o 
processo de desenho e apresentação de propostas, muito 
mais aproximadas ao que poderia ser o objecto final. 

Perante este estado, o desenho teria de obedecer as 
medidas estabelecidas, bem como ao número de lugares (dois 
principais e dois opcionais), sendo prioritário a acomodação 
destes de forma confortável. 

Uma vez que o target definido eram jovens dos 16 aos 25 
anos (sobretudo do sexo masculino), os elementos estéticos 
teriam de ir ao encontro desta faixa etária.

Embora seja o objetivo deste projeto criar um micro-
carro liberto dos estigmas anteriormente referidos em 2.2.3, 
e aproximar a proposta o máximo possível da produção, a 
verdade é que os esboços, nesta fase, eram ainda muito 
influênciados pelo que atualmente já existe, não indo ao 
encontro da estética inspirada na natureza, sendo difícil a 
desconexão com o mercado e a indústria para a exequibilidade 
projetual (figura 75 a 78).  

Fase II- primeira abordagem pós 

arquitetura do produto

3.4.2

fig. 75 - desenhos conceptuais pós-arquitectura do produto (procura de uma linguagem)
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fig. 77 - desenhos conceptuais pós-arquitectura do produto (cuidado estrutural e 
contrutiva para a criação de uma base modular)

fig. 76 - desenhos conceptuais pós-arquitectura do produto (tentativa de desenvolvimento 
de uma identidade diferenciadora)
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Quando comparados com veículos como o BMW i3 (fi gura 
79), que representa a excelência da engenharia ao serviço 
dos veículos de uso quotidiano, em nada se diferenciava, 
não trazendo nenhum tipo de inovação, concorrendo 
com superpotências da indústria automóvel, muito mais 
desenvolvidas e competitivas, não deixando margem para 
novos possíveis construtores. 

No entanto as maiores limitações vieram mesmo das 
próprias dimensões do veículo, fazendo com que se 
assemelhassem a “caixas” com rodas, sendo difícil obter 
uma proporção harmoniosa, apelidada de “Proporção áurea”  
(Pacioli, Vinci e Publishing, 2014) (fi gura 80), aplicada no Aston 
Martin Db9 (fi gura 81), e que não descorasse nenhuma das 
partes (ergonomia, estética e dimensões gerais). 

Para tal foi iniciado um processo de levantamento 
morfológico e estrutural de seres vivos, mais concretamente 
animais invertebrados, para uma assimilação do 
funcionamento de cascas auto-estruturantes, e de vertebrados 
(no caso as aves), cânones esses que auxiliaram no 
desenvolvimento formal da proposta (fi gura 82 a 84). 

Fruto deste estudo surgiram vários esboços (fi gura 85 a 87), 
porém sem um caminho promissor, que corresponde-se aquilo 
que fora previamente estabelecido em termos de desenho.  

Nesta fase o projeto encontrava-se num impasse. As 

fi g. 79 - BMW I3 de 2013

fi g. 80 - rácio da “proporção aurea” 

fi g. 81 - proporções do Aston Martin Db9

fi g. 78 - desenhos conceptuais pós-arquitectura do produto (preocupação com a 
complementaridade do interior face ao exterior)
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fi g. 85 - desenhos conceptuais inspirados em insetos invertebrados

fi g. 82 - phanaeus vindex

fi g. 87 - desenhos conceptuais inspirados no estudo da estrutura óssea das aves

fi g. 86 - desenhos conceptuais inspirados no estudo de animais com exoesqueleto

divagações andavam sempre em torno do mesmo, sem grande 
novidade, relembrando de algum modo um veículo já existente, 
ou então uma determinada marca. 

Poderia ter sido este o caminho mais “viável”, o 
mais seguro, dado que não questiona todo o enredo no 
desenvolvimento de um automóvel. Porém era objetivo da 
presente dissertação desafi ar toda a indústria, procurando 
novas soluções técnicas e tecnologias, destacando o projeto 

fi g. 83 - casca do camarão

fi g. 84 - esqueleto de um faisão



micro-carro elétrico: uma realidade citadina emergente 

71

Como referido na secção 3.4.2, o impasse, relativamente 
ao desenho, fruto das propostas anteriormente realizadas, não 
correspondiam às expectativas desejadas e assinaladas no 
capítulo “Macro-mundo do micro-carro”.

Para contrariar essa situação, foi iniciada uma pesquisa 
de imagens via web relativas ao tema biodesign no mundo 
automóvel. Desta recolha ressalvou-se um projeto da 
Mercedes Benz (2011) de seu nome “Aesthectics”, que 
culminou  em duas esculturas: a Aesthectics 125 (figura 88) e 
a Aesthectics nº2 (figura 89). Estas transmitiam uma filosofia 
que fora adotada pela marca alemã, em concordância com a 
semântica do biodesgin, inspirada na fluidez do mundo natural, 
evidenciando a espontaneidade deste, e a sua tradução num 
veículo.  Não sendo este o único projeto que remete para esta 
gramática visual, é sem dúvida aquele que representa uma 
maior libertação do contexto industrial, assumido o carácter 
artístico do mesmo. Foi então de extrema relevância esta 
exploração, uma vez que desbloqueou o caminho que até 
então vinha sendo tomado.  

Eis que surge um pensamento não tanto ligado ao aspeto 
da “pele” do veículo, mas sim, demarcando como questão 
chave o “osso”, isto é a componente estrutural, e desta forma 
“O design torna-se então um processo estranhamente híbrido, 
que oscila entre uma sofisticação técnica levada ao extremo e 
um cúmulo empirismo.” (Manzini, 1993). 

Embora a forma exterior e a solução estrutural nunca 
estejam dissociadas, a verdade é que esta última encontra-
se, quase sempre, oculta ao olhar. O pretendido seria então 
a emancipação de uma forma estrutural, uma fisionomia que 
conseguisse aliar a “pele e o osso”, ou seja, que seja ambas 
ao mesmo tempo.   

Em consonância com esta definição estrutural, foi iniciado 
um estudo, da mesma, abstrato, com a realização de modelos 
em arame de algumas possibilidades indicadoras de um 
“pseudo-esqueleto” (figura 90), revestidas por uma meia de 
vidro, revelando os limites e formas criadas. Desta forma 
construídos nove modelos, numa linha de sequência dos 
mesmos, na tentativa de refinamento, a fim de atingir uma 
solução que se enquadrá-se na temática do Biodesign. 

Fase III- conceito final3.4.3

fig. 88 - escultura Aesthectics 125

fig. 89 - escultura Aesthectics nº2

daquilo que é o estado de arte atual, representando assim uma 
inovação. 

Foi então iniciado um outro método de trabalho, dissecada 
no próximo sub-capítulo.
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fig. 90 - processo de construção dos modelos em arame

As primeiras quatro estruturas surgem no sentido de 
conduzir a uma forma mais complexa, sendo as primeiras 
introduções a possíveis abordagens formais do veículo, 
ainda que de uma forma muito abstrata. Estas permitiram a 
reflexão e discussão sobre algo mais concreto e palpável. 
A possibilidade de uma observação tridimensional, revelou-
se como fundamental na desconstrução de estigmas e no 
desbloqueio de novas formas de resolução do problema. 
Permitiu a avaliação da rigidez estrutural das soluções, 
embora que de uma maneira muito empírica e não sendo 
concretamente ensaiada, porém sugeriu a evolução do 
desenho no sentido de fortalecer a estrutura apenas em 
locais necessários. Deste modo o papel do autor funciona 
quase como numa lógica Aristotélica, onde o artista (autor do 
projeto) apresenta e interpreta o mundo (no caso a natureza 
e a sua lógica) e a tenta aplicar na sua arte (projeto prático) 
(Aristóteles, 2006). 

O primeiro e o segundo modelo são breves apontamentos 
formais, indicadores das linhas charneiras, mas que falham 
redondamente em termos estruturais (figura 91 e 92). Já 
o terceiro caso é o oposto dos antecessores, onde o foco 
recaiu sobre a tentativa de fazer algo resistente, recorrendo 
a um número reduzido de recursos, fazendo uso de formas 
geométricas (hexágonos e triângulos) para criar um conjunto 
sólido (figura 93). Embora esta solução apresente um bom 
desempenho, a verdade é que não andaria muito longe da 
lógica atual dos chassis dos automóveis, sendo colocada de 
parte. O quarto caso foi então a tentativa de conjugação dos 
casos anteriores. Com o recurso a um desenho espontâneo 
mas regrado estruturalmente onde os reforços estruturais e as 

fig. 91 - modelo de arame 1

fig. 92 - modelo de arame 2
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linhas definidoras do exterior apresentam a mesma linguagem 
(figura 94).   

Desta apreensão, foi selecionada uma opção. A escolha 
recaiu sobre a rigidez apresentada, mas sobre tudo pela 
sua gramática poética, a sua irreverência face á abordagem 
estética e ao que já existe, focando as opções projetuais do 
quarto modelo. 

Com o objetivo de prosseguir com a definição da 
morfologia do veículo, foi mantido o mesmo método de 
trabalho (realização de modelos em arame), porém tendo em 
vista a otimização da geometria (rigidez) e coerência formal 
(fluidez das linhas). Nascem então mais quatro modelos, na 
tentativa de aprimoramento destas mesmas questões. 

O quinto modelo (figura 95) transmite uma maior 
preocupação com a firmeza estrutural, uma vez que foram 
adicionados mais reforços. Um dos pontos considerados 
fundamentais foi o desenho de uma espinha dorsal central, 
para convergência de todos os elementos estruturais. 
Outra das considerações ponderadas foi a envolvência dos 
passageiros traseiros, com o objetivo de aumentar a segurança 
em torno destes. No entanto esta revelou ser uma proposta 
exagerada no sentido em que aumentava substancialmente 
a complexidade do modelo e o seu peso, não pela existência 
desta “coluna vertebral” mas sim pelo excesso de ligações 
deste ponto aos restantes elementos. 

Este facto foi contrariado no sexto modelo (figura 96), com 
redução e simplificação dos diversos elementos de ligação. 
Neste caso foi ainda estudada a inexistência de uma longarina 
na zona da porta, facilitando a entrada do veículo. Isto 
resultaria com a porta, a quando da sua abertura, a conter em 
sí um pouco do “chão” do carro, permitindo que os ocupantes 
entrassem no veículo sem ter que colocar as pernas em 
primeiro lugar. Porém esta característica acarretava consigo 
uma maior fragilidade  da estrutura, sendo por isso deixada 
de parte mais a frente. Outro dos problemas encontrados foi 
a falta de uma terceira abertura, ou seja, um acesso para o 
porta bagagens, devido ao reforço traseiro para os ocupantes 
sentados na retaguarda. 

Como solução para este problema foram realizados mais 
dois modelos de arame (figura 97 e 98). No sétimo modelo 
vigorou mais uma vez a simplificação e redução dos elementos 
de ligação, isto é, a tentativa de fazer mais com menos. No 
entanto o resultado ficou aquém da resistência desejada, 
necessitando portanto de mais elementos de reforço, 
apesar de manter a filosofia da existência de um elemento 
central agregador. O oitavo modelo apresenta uma melhoria 
substâncial do ponto fraco do antecessor, mantendo uma 
abertura para a bagageira e apresentando uma proteção 
para os ocupantes traseiros. Porém mantinha a fragilidade 
pela inexistência de uma longarina na zona da porta lateral. 

fig. 93 - modelo de arame 3

fig. 94 - modelo de arame 4

fig. 95 - modelo de arame 5

fig. 96 - modelo de arame 6
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Outro dos pontos negativos era a sua própria  volumetria que 
indiciava uma forma final algo “estranha”. 

Com os modelos anteriores foi então adquirido um 
conhecimento do comportamento dos elementos entre si, em 
que o seu desenho faz depender muita da sua performance 
e não somente o seu aspecto final. Deste modo, e em 
consequência de todo este trabalho prévio é realizado um 
nono modelo de arame (figura 99). Neste é introduzida a 
“espinha dorsal” anteriormente referenciada, com os reforços 
desenhados de forma a aumentarem a rigidez (figura 100). 
Outro dos factores que contribuiu para este fortalecimento 
foi o desenho da longarina lateral, em detrimento do conceito 
de recorte do chão (figura 101). Também possui uma 
generosa abertura traseira, sem comprometer a segurança 
dos utilizadores (figura 102), e enuncia uma forma mais 
apelativa (figura 103), contento uma maior abrangência interior, 
albergando mais confortavelmente os ocupantes. 

fig. 97 - modelo de arame 7

fig. 98 - modelo de arame 8

fig. 99 - modelo de arame 9, vista lateral

fig. 100 - modelo de arame 9, vista superior, promenor “espinha dorsal”
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A partir deste modelo foram então iniciados alguns 
desenhos que transpusessem no papel aquilo que o modelo 
abstrato não transmitia numa primeira instância (figura 104 e 
105). 

fig. 104 - desenhos de secções estruturais do desenho final 

fig. 101 - modelo de arame 9, vista lateral promenor da longarina

fig. 103 - modelo de arame 9, vista de perspectiva 3/4 de frente

fig. 102 - modelo de arame 9, pormenor da 
parte traseira 
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fig. 105- esboços do exterior do desenho final
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Estes esboços auxiliaram não só para a definição formal 
e estética de um conceito final, mas também a realização de 
uma análise morfológica. Uma vez que o projeto não se limita 
apenas ao exterior do veículo, foi idealizado também nesta 
fase todos os elementos do interior. Os bancos frontais e 
traseiros, o tablier e os seus constituintes, as forras das portas, 
o chão foram alguns do elementos pensados para integrarem 
o veículo de uma forma harmoniosa e em coerência com o 
exterior (figura 106). Seguindo as tendências estilísticas, os 
esquiços revelam o estudo prévio demonstrado no capítulo 
Estado de arte/enquadramento teórico, enquadrando o projeto 
na linguagem pretendida.  

fig. 106 - desenhos de desenvolvimento do interior
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fig. 107 - desenhos de análise morfológica da porta lateral

Com o decorrer da fase anterior projetual ficou definida 
uma linguagem e uma aparência para o veículo. No entanto 
esta definição era genérica, no sentido em que contemplava 
aspectos mais globais. Dessa forma com o intuito de abordar 
alguns detalhes mais específicos foi realizada uma análise 
morfológica. 

Este método analítico apresenta as possibilidades de 
soluções para determinado componente, ou área de atuação, 
permitindo obter a melhor combinação possível, segundo 
critérios previamente definidos (Ulrich e Eppinger, 2012). 

Para o efeito definiu-se como áreas alvo de estudo a 
composição da porta lateral, as aberturas das portas laterais e 
do porta bagagem. 

Em relação à composição da porta lateral foram 
identificadas três possibilidades (figura 107). 

Análise morfológica3.4.4

A primeira versão, somente com a parte central de reforço, 
apresenta uma solução mais económica, no entanto não 
oferece um habitáculo fechado. Já o segundo caso revela 
uma preocupação com a proteção dos ocupantes face aos 

1ª

2ª

3ª
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fig. 108 - desenhos de análise morfológica do sistema de abertura da porta lateral

Analisando a figura, no primeiro caso era uma abertura 
convencional, como se verifica na maioria dos veículos de 
passageiros. Porém visto que a porta possui um grande 

elementos que possam surgir da parte inferior, como por 
exemplo lamas, pedras, entre outros. O ultimo caso acarrete 
mais custos, é também aquele que oferece uma maior 
proteção para o utilizador, criando um habitáculo fechado. 
Uma vez que era importante oferecer o máximo de proteção a 
opção projetual passou pelo terceiro caso. 

Relativamente ao sistema de abertura das portas laterais 
constatou-se três possibilidades (figura 108).  

1ª

2ª

3ª
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fig. 109 - desenhos de análise morfológica do sistema de abertura da bagageira

vão, a quando da abertura, ocuparia uma grande distância 
lateral, representando um problema no estacionamento. O 
segundo caso apresenta uma abertura em tesoura. Apesar 
deste ser um modelo mais utilizado em carros desportivos, 
a verdade é que demonstrou ser uma boa solução, uma vez 
que permite um bom acesso ao habitáculo. Em termos de 
largura não apresenta o problema do caso anterior, contudo, 
em termos de altura, pode representar um grande incomodo 
se a altura exterior estiver limitada. O último caso, talvez o 
menos convencional num veículo ligeiro de passageiros, é 
uma solução de correr lateralmente. Desde logo é percetível 
a dificuldade que cria no acesso aos bancos traseiros. 
Em termos de ocupação de espaço lateral não apresenta 
qualquer tipo de entraves, no entanto este tipo de abertura 
necessita de pelo menos dois pontos de apoio para ser 
estável. Esta situação revela a necessidade da existência 
de duas calhas, sendo que uma delas se iria encontrar no 
interior da porta, estando em contacto direto com o interior 
do veículo, representando um problema, para o seu normal 
funcionamento, dado necessitarem lubrificação periódica. 
Assim a opção projetual passou pelo segundo caso, uma vez 
que na maioria dos casos o espaço em altura não representa 
um problema. 

Por fim o outro aspeto alvo de uma análise morfológica foi 
a abertura da bagageira. Para a solução deste elemento foram 
encontradas duas soluções (figura 109) que são frequentes nos 
automóveis atualmente no mercado. 

1ª

2ª
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A primeira solução visa uma abertura com as dobradiças 
montadas no topo, ou seja, uma abertura no sentido 
ascendente. Esta solução é a comum em automóveis de igual 
tipologia, no entanto acarreta consigo um custo superior, 
uma vez que necessita de amortecedores hidráulicos para a 
manter aberta. Já o segundo caso prevê uma abertura lateral, 
do género de um armário de cozinha. Esta é a solução mais 
barata, uma que que apenas necessita de duas dobradiças 
montadas na lateral, fato que levou á decisão do uso da 
mesma. 

Embora o projeto se tenha centrado no desenvolvimento 
criativo de uma proposta enquadrada na realidade emergente 
do biodesign, a verdade é que foram tidas em conta algumas 
considerações de foro técnico, que visaram a viabilização 
do produto. Para tal foi levado a cabo o estudo do sistema 
de propulsão (bateria, motor e transmissão), sistema de 
suspensão e de travagem.  

Bateria, motor e transmissão 

A pretensão deste projeto é a integração do veículo na L7e 
CP. Esta coloca restrições em termos de potência e velocidade 
máxima. Tendo em linha de conta que o projeto pretende num 
futuro próximo a sua viabilização, é obrigatório que nesta fase 
sejam considerados estes elementos. 

Considerando as soluções atualmente no mercado 
que correspondem á legislação em vigor, decidiu-se a 
implementação destas. Assim, como o principal rival do 
projeto atualmente no mercado é o Renault Twizy, foram 
utilizados os mesmos elementos ligados á propulsão (motor e 
transmissão) (figura 110) e a bateria do Smart Fortwo electric 
drive (figura 111).   

Deste modo foram modelados tridimensionalmente os 
volumes exteriores destes componentes, permitindo simular 
o seu posicionamento e área espacial no modelo. Estas 
relações espaciais foram realizadas tendo como objetivo o 
cumprir do estudo da arquitetura de produto previamente 
realizado. Assim a bateria, como elemento preponderante na 
distribuição de massas (uma vez que pesa aproximadamente 
100Kg), foi colocada numa posição central do veículo, com a 
menor distância possível ao solo, a fim de não comprometer 
a estabilidade deste (figura 112). Quanto ao conjunto motor/
transmissão foi posicionado na traseira do veículo, por baixo 

Componentes standard3.4.5

fig. 110 - motor, caixa e controladores do 
Renault Twizy 

fig. 111 - bateria do Smart Fortwo Electric 
Drive 
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dos ocupantes traseiros, transmitindo a sua força às rodas 
traseiras (figura 112).

Suspensão 

A suspensão é um elemento fundamental no 
comportamento dinâmico do veículo, estando relacionada não 
só com a segurança, mas também com o conforto. 

Uma vez que a génese do projeto é um veículo de 
pequenas dimensões para o transporte de passageiros, a 
sua carga transportada nunca será superior a 300kg, aliás, 
de acordo com a legislação anteriormente referida na secção 
2.2.3, a carga máxima transportável é de 270Kg. 

Deste modo a opção projetual passou pelo uso de sistemas 
simples e independentes de suspensão, concretamente a 
estrutura McPherson na frente, e o estilo Chapman na traseira. 
Para além de requererem menos elementos, estes sistemas de 
suspensão permitem manter o peso baixo, e uma simplicidade 
de mecanismos, imprimindo as características desejadas no 
veículo (figura 113).  

Sistema de travagem

Na linha metodológica aplicada aos componentes 
anteriores, o sistema de travagem visa a contenção de custos 
e de peso, através da adopção de um sistema de travagem 
hidráulico de disco ventilado, às quatro rodas (figura 114). 

fig. 113 - sistema de suspensão frontal e traseiro

frente

traseira

fig. 114 - sistema de travagem de disco 
acionado hidraulicamente

fig. 112 - localização do motor, transmissão 
e bateria 
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“ ... a imagem de um objecto leve pode ser tão etérea e 
transparente como uma teia de aranha, tão suave a curva 
como uma casca de ovo, ou tão densa e compacta como um 
besouro.” (Manzini, 1993) 

De encontro com a afirmação, a matéria sobre a qual 
o Homem hoje trabalha permite o desenvolvimento de 
linguagens completamente novas, quando comparadas com 
a panóplia de objetos realizados pela indústria até então.  
Estes novos materiais e técnicas conferem a potencialidade 
de melhoria das características dos mesmos, melhorando os 
produtos delas resultantes.

De fato estas matérias redefinem por completo todo a 
conjuntura industrial, tentando que estes se adaptem à forma 
pretendida, e não o contrário. Isto é, que a forma-função não 
seja restringida pelo material. 

Segundo Manzini o uso destes torna-se claramente um 
processo duplo “os materiais empregues estão cada vez 
mais longe dos que são fornecidos pela natureza, enquanto a 
estratégia técnica é cada vez mais parecida com as soluções 
geradas pela natureza.” 

Veja-se o exemplo dos materiais compósitos, um dos 
grandes  avanços dos últimos 50 anos, capazes de combinar 
as propriedades dos dois materiais muito diferentes: 
polímeros e fibras de carbono em equipamentos desportivos, 
elastômeros e aço em pneus de carros, metais e fibras 
cerâmicas em componentes aeroespaciais (Ashby e Johnson, 
2013).

Perante esta realidade é notória a necessidade do uso 
deste tipo de soluções para o projeto, dado que a génese 
estes mesmos materiais vai de encontro à temática do 
Biodesgin. 

Uma vez que o projeto não se desenvolveu até uma 
fase avançada de produção, para a realização de testes 
e simulações, esta parte projetual não é, nem o deve 
ser definitiva. Ou seja, as considerações nela relatadas 
demonstram um carácter indicativo de possíveis soluções já 
existentes no mercado, e outras ainda um pouco concetuais.  

Visto que um dos focos do projeto encontra-se na 
emancipação estrutural como forma exterior, para com isso 
reduzir o número de elementos e consequentemente o peso 
do veículo, tornou-se quase imperativo o uso de materiais 
compósitos, dado o carácter anisotrópico da proposta. 

Desta feita foram estudadas, através da observação de 
casos existentes nos automóveis atualmente, os possíveis 
materiais e técnicas respetivas para a estrutura e para os 
painéis que compõem os guarda-lamas, portas e capô. 

Materiais, processos de fabrico e assemblagem3.4.6
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Referente à estrutura (fi gura 115), uma vez que é aquela 
que apresenta uma maior irreverência face ao panorama atual, 
foram analisados alguns casos de veículos já existentes que 
utilizassem compósitos neste componente. Assim destacou-
se o Bmw I3 (fi gura 116), uma vez que se apresenta como 
um automóvel citadino elétrico, de produção em massa. O 
I3 utiliza o chamado CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plástic) 
aplicado com recurso à técnica RTM (Resin Transfer Molding). 

As CFRP14 , segundo Ashby e Johnson (2013) são fi bras de 
carbono embebidas numa matriz de polímero, normalmente 
epóxi ou de poliéster, fazendo com que apresentem uma 
grande rigidez e grande leveza. São ainda características 
deste material a boa fl uência e resistência à fadiga, baixa 
expansão térmica, baixo atrito e desgaste, características de 
amortecimento de vibrações, e estabilidade aos elementos 
(Ashby e Johnson, 2013). No entanto o seu preço elevado é a 
sua maior desvantagem. 

Para combater este problema, a técnica utilizada para 
a construção da célula de passageiros do veículo da BMW 
é o RTM15 (Resin Transfer Molding). Este método facilita a 
produção de formas complexas em compósitos reforçados 
por fi bras sem custos elevados de ferramenta, recorrendo a 
um molde fechado, de duas ou mais peças, com pontos de 
injeção e aberturas para permitir ao ar escapar (fi gura 117). 

fi g. 116 - estrutura do BMW i3 

fi g. 115 - estrutura da proposta  

fi g. 117 - processo de moldação RTM

O processo tem como primeiro passo o corte e 
posicionamento das fi bras no molde, sendo o molde 
posteriormente fechado e inserida a baixa pressão a resina. 
A secagem é realizada à temperatura ambiente (Ashby e 
Johnson, 2013). 

Deste modo, e por analogia, a opção projetual deste 
elemento da proposta passará pela utilização do material 
e processo a cima referidos, porém utilizando-o em toda 
a estrutura. No entanto o recurso a este método poderá 

14Fibras de Carbono reforçadas com 
Plástico, no caso resinas de epóxi ou 
poliéster
15Modelagem por transferência de resina 
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acarretar consigo limitações dada a elevada complexidade da 
geometria deste componente. Uma dos problemas é o fato de 
ser necessária a  produção em várias partes, aumentando o 
custo ferramenta, e a complexidade de agregação de todos os 
elementos.   

Relativamente aos elementos que compõem os painéis da 
carroceria (figura 118), foram analisados outros casos, dos 
quais o que se revelou mais interessante foi o Smart fortwo. 
Este modelo utiliza na constituição dos painéis da carroceria 
um material de nome Daplen ™ ED230HP, é um polímero 
termoplástico, com excelentes propriedades mecânicas e 
estrutura atómica equilibrada, alcançando uma boa qualidade 
de superfície, destinado à moldação por injeção (figura 119) 
(Matweb, 2015). Neste processo embora o custo ferramenta 
seja elevado, numa produção a larga escala consegue 
colmatar esse valor inicial. 

A montagem foi também alvo de estudo, embora seja 
uma abdordagem genérica este processo necessita de várias 
etápas até á sua conclusão. Estes passos estão descriminados 
na sequência de imagens seguintes (figura 120 a 126). 

fig. 118 - paineis da proposta 

fig. 119 - processo de moldação por injeção

fig. 120 - processo de montagem passo 1 (posicionamento do chão do veículo)
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fig. 121 - processo de montagem passo 2 (fixação dos componentes mecânicos, motor, 
transmissão, suspensão e rodas)

fig. 122 - processo de montagem passo 3 (paineis da carrocaria e protecções frontal e 
traseira) 

fig. 123 - processo de montagem passo 4 (tablier e controlos, painel solar e pára-brisas

fig. 124 - processo de montagem passo 5 (colocação dos bancos) 
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O conceito final nada mais é do que o culminar de todo 
um processo de desenvolvimento.  Desta forma cada fase 
projetual teve em conta precedências, encadeando as ideias 
de uma forma lógica. 

Com a conclusão da fase de esboços, e aferidos alguns 
detalhes com a análise morfológica, o passo seguinte, ou seja, 
a modelação tridimensional do objeto, tendo como objetivo 
uma percepção mais real da morfologia do veículo. 

Desta forma, teve-se em consideração as conclusões da 
definição da arquitetura de produto, como referência para a 
construção no software, aliadas as ideias esmiuçadas pelo 
desenho. 

Uma vez que o desenho estrutural do objeto é bastante 
complexo, e que o resultado final da modelação fosse apenas 
uma pré-visualização, foi adoptado o software de modelação 
e de criação livre, permitindo a obtenção das formas orgânicas 
que o projeto se enquadrava. Porém alguns componentes mais 
regulares, nomeadamente técnicos, foram desenvolvidos no 

Proposta final3.5

fig. 125 - processo de montagem passo 6 (posicionamento da porta traseira) 

fig. 126 - processo de montagem passo 7 (posicionamento das portas laterais, sistema de 
iluminação, grelha frontal, limpa pára-brisas e espelhos) 
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programa Solidworks®, complementando o modelo final. 
O exterior do veículo foi aquele que nas fases precedentes 

foi alvo de maior atenção, visto ser sobre ele que é causado 
o primeiro impacto a quando da observação do automóvel. 
Como resultado o veículo tomou as proporções gerais 
apresentadas na figura 127.  

Como fora anteriormente referido, a premissa chave do 
projeto era a emancipação da estrutura como parte estrutural 
que é, mas ao mesmo tempo que não fosse oculta, ou 
seja, por forma a assumir um caráter estético. A temática 
do Biodesign culminou numa aparência que se enquadra 
totalmente nas pretensões do projeto, ilustradas nas figuras  
128 a 133, esta preocupação estrutural destaca-se claramente 
dos automóveis atualmente em circulação. 

fig. 127 - alçados frontal, traseiro, lateral e topo do veículo e suas dimensões gerais 
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fig. 128 - representação tridimensional da proposta final, perspetiva frontal e traseira 
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fig. 129 - representação tridimensional da proposta final, perspetiva topo traseira 
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fi g. 130 - enquadramento da proposta com o ambiente citadino
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fi g. 131 - enquadramento da proposta em contexto de condução

fi g. 133 - enquadramento da proposta em contexto de utilização e relação com a escala 
humana

fi g. 132 - proposta fi nal em ambiente noturno 
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Outro cuidado em conta no desenho foi a tentativa de 
tornar o veículo mais dinâmico, uma vez que os automóveis 
com estas proporções são, na sua generalidade bastante 
regulares e retilíneos, tornando necessário o criar efeitos de 
“ilusão” para atenuar esta perceção. Desta forma, é importante 
que os painéis dos guarda-lamas frontais e traseiros, capô 
e portas, provoquem a sensação de flutuação, criando um 
dinamismo que não se encontra nos possíveis concorrentes 
de mercado. Este resultado foi obtido não só pela diferença 
de tom destes painéis, mas também, e sobretudo, com o 
destapar das rodas, e a inexistência de para-choques e saias 
laterais assumidas. Esta configuração confere ainda ao veículo 
uma maior “agressividade” e “músculo” numa tentativa de 
igualar automóveis de categorias superiores (figura 134 e 135). 

fig. 135 - detalhe da lateral do veículo, efeito de flutuação dos paineis 

fig. 134 - detalhe da zona envolvente da roda 
frontal esquerda 
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Além destes aspetos foram ainda pensadas as questões 
ligadas à iluminação do interior do veículo e carregamento 
das baterias. Uma vez que a estrutura permite a existência de 
amplas áreas de intervalo, foram criadas grandes superfícies 
transparentes, permitindo não só a passagem da luz exterior 
para o habitáculo, como também a aplicação de painéis 
fotovoltaicos, aumentando a autonomia do próprio veículo 
(figura 136 e 137).

fig. 136 - paineis fotovoltaicos no topo do 
veículo

No entanto esta característica tem um objetivo primário, 
a visibilidade. Este é um dos fatores mais importantes num 
veículo, elevando a sua importância num veículo de pequenas 
dimensões, contribuindo para uma condução segura. 

O desenho dos elementos de iluminação são outra das 
preocupações do desenho, integrando o sistema na própria 
carroceria (figura 138 e 139), salientando mais uma vez o 
carácter biomimético da proposta. 

fig. 138 - detalhes das luzes de presença 
frontais 

fig. 139- detalhes das luzes de stop e pisca 
traseiras

fig. 137 - zona de carregamento das baterias 
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fi g. 141 - abertura da bagageira

fi g. 142 - amplitude de abertura do vidro da 
porta lateral

fi g. 140 - detalhe da lateral do veículo, efeito de fl utuação dos paineis 

A abertura das portas lateriais recorre a um sistema tipo 
“tesoura”, tendo como vantagem o fato de não necessitar de 
espaço lateral, facilitando a saída em estacionamento (fi gura 
140). A abertura da porta traseira visa também a simplicidade 
de utilização, seguindo a lógica estipulada na análise 
morfológica (fi gura 141). Dada a sua diferênciação face à 
maioria dos modelos, este elemento poderá também contribuir 
para a distinção da proposta no mercado. 

As superfícies transparentes permitem ampliar o espaço, 
rompendo com a sensação de claustrofobia existente em 
veículos de dimensões reduzidas, oferecendo ao utilizador 
uma panorâmica da envolvente citadina (fi gura 142). 

No interior a palavra que defi ne sinteticamente a proposta 
é simplicidade. Foi segundo este substantivo que a interação 
homem/máquina foi pensada. Este paradigma assume maior 
destaque no tablier, uma vez que apenas possui os controlos 
físicos básicos (guiador, velocímetro, manetes de pisca, luzes e 
limpa para-brisas e os controlos de sofagem), remetendo para 
um sistema touchscreen as questões acessórias (fi gura 143), 
focando o utilizador na experiência de condução. 
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Uma vez que o resultado da definição da arquitetura 
de produto previa quatro lugares, estes foram desenhados 
especificamente os bancos para este modelo. Com uma 
estrutura base que alberga o sinto de segurança, estes 
permitem o rebatimento de forma a possibilitar a entrada 
dos ocupantes traseiros (figura 144). Já os bancos traseiros 
partilham a mesma base estrutural, porém foi desenhado 
um envolvente diferente, privilegiando uma integração dos 
utilizadores  com um maior comodismo, aumentando a 
sensação de conforto e segurança (figura 145). Estes lugares 
na retaguarda prevem o seu rebatimento aumentando a 
capacidade da bagageira do veículo (figura 146), de forma 
a respeitar a posição de condução definida no estudo 
ergonómico e antropométrico (figura 147).  

fig. 143 - representação tridimensional do tablier e controlos fig. 144 - rebatimento do banco frontal

fig. 147 - dimensionamento face á escala humana  

fig. 145 - banco traseiro com apoios laterais

fig. 146 - rebatimento dos bancos traseiros
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fi g. 149 - texturas dos bancos frontais

fi g. 150 - texturas dos bancos frontais

No entanto este ar singelo do interior poderia dar um 
aspeto menos interessante ao veículo. De forma a evitar foram 
introduzidas texturas nos bancos que se conjugam com as 
luzes exteriores (fi gura 148 e 149). Também o tablier apresenta 
a aplicação de um material de revestimento texturado (fi gura 
150). 

Esta possibilidade de personalização refl ete-se também 
no exterior, com a aplicação de seis cores disponíveis para os 
paíneis da carroceria (fi gura 151 e 152) 

fi g. 148 - perspectiva dos bancos e habitáculo
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fig. 151 - possibilidades de combinações de cores do exterior (laranja, castanho e branco)
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fig. 152 - possibilidades de combinações de cores do exterior (azul, cinzento e preto)
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A paixão pessoal do autor por desenvolver projeto na 
área automóvel, aliado à vontade de questionar o mundo em 
redor e de saber mais foram, em última análise, as grandes 
motivações transversais a todas as etapas percorridas. 

Tendo como ponto inicial a problemática que despoletou 
esta investigação (“o micro-carro como realidade emergente”), 
procurou-se dar resposta, de forma encadeada, às principais 
questões enumeradas na secção 1.2 “Problemática e 
objetivos”, referenciando agora algumas das principais 
conclusões que a realização da presente investigação pode 
oferecer. 

Ao longo deste documento ficou patente a 
interdependência entre o Design e outras áreas científicas, 
onde a interdisciplinaridade pode convergir num produto 
singular, fazendo valer o contributo de cada uma das 
disciplinas da academia. Esta importância está presente no 
levantamento dos indícios que fornecem ao projeto a sua 
génese. 

Neste sentido foram identificados os problemas atuais 
na urbe, com a recolha de informação relativa, permitindo 
evidenciar alguns dos problemas. A sobrelotação das cidades, 
aliada aos fenómenos de multiculturalismo e hibridismo 
cultural, desenvolvem no meio citadino problemas do foro 
social e económico. Como consequência, deste aumento 
do número de pessoas, registam-se a falta de espaço e 
o crescimento das necessidades das mesmas. Para além 
desta situação, o Hiperconsumo influência a forma como 
o automóvel é adquirido, fazendo com que na maioria dos 

Considerações finais 4.1
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casos este seja inadequado ás necessidades. Aliado a este 
panorama está a sustentabilidade ambiental, dados os 
problemas relacionados com a poluição, estando este assunto 
está na ordem do dia.

Fruto da pesquisa efetuada foram elencados noventa e 
nove micro-carros, desde o surgimento do automóvel até á 
atualidade, entrosando com dados históricos referentes à 
evolução da sociedade e da tecnologia, tornando percetível 
a indiferença destes face ao contexto em redor. Ademais 
concluiu-se que, na atualidade, a maioria das propostas de 
mercado desta tipologia de veículos está “refém” da estética 
apresentada por outros modelos de diferentes classes. 
Este estado denuncia a ausência de uma estética própria, 
formulando estigmas em torno desta tipologia de veículos. 
Apresentam ainda em termos tecnológicos uma estagnação 
face aos restantes segmentos de mercado, o que contribui 
para a formação de uma imagem negativa. 

Para este traçar da atualidade revelou-se importante, 
não só a recolha e análise bibliográfica, como também, a 
observação direta e contacto com as pessoas. Assim foi 
fundamental a visita ao Museu do Caramulo, onde foi possível 
obserrvar vários modelos de micro-carros, contribuindo para 
uma percepção real dos objetos. Para além disto a realização 
da linha de tempo em sala de aula permitiu a abertura do 
projeto a um número alargado de pessoas, que auxiliaram no 
levantamento da imagem mental que estes veículos deixam, 
e ainda a enumeração de alguns problemas fruto da utilização 
em contexto real. Relativamente à estética, foi perceptível o 
surgimento de novas temáticas, tais como o Biodesgin. Este 
evidência a inspiração na natureza, não só nas formas como 
também nos métodos construtivos, estando já enraizado na 
moda e arquitetura. 

Estavam então encontradas as diretrizes que conduziram 
o projeto prático, onde o Design conduziu a aplicação do 
conhecimento, alicerçado com a Engenharia. 

O micro-carro constituiu-se uma boa forma de aplicação 
desta convergência entre duas áreas distintas, uma vez que 
na sua origem liga fortes preocupações utilitárias, conjugadas 
com preocupações técnicas para a resolução destas devido 
às suas dimensões, e ainda intervém naquilo que é o sentido 
estético. Isto aliado à necessidade de inovação pelo desenho, 
constituiu um grande desafio. 

Em termos projetuais conclui-se que apesar da dificuldade 
da realização da proposta no contexto adjacente, todos os 
requisitos inicialmente propostos foram cumpridos. 

A proposta apresenta uma solução válida para uma 
alternativa à mobilidade em cidade, levando em conta as 
questões ambientais. Para isso recorre a uma motorização 
elétrica, correspondente aos requisitos estipulados pela 
legislação. 
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Em termos de usabilidade, prevê o uso até quatro 
ocupantes, sendo que dois deles são de uso esporádico. Além 
disso, as dimensões reduzidas proporcionam a facilidade 
de condução em ambiente citadino. No plano tecnológico a 
proposta reflete as tendências apresentadas pela indústria, 
tais como a utilização de materiais compósitos em elementos 
estruturais. 

Em termos estéticos a solução encontrada vai de encontro 
à temática apresentada em 2.1.3, concluindo-se que o 
Biodesign esta presente na envolvente de todo o veículo, 
desde os painéis da carroceria, até aos detalhe das texturas 
e formas do interior, passando pela estrutura. Esta temática 
envolve não só a formação de uma nova linguagem, como 
também a evolução tecnológica destes modelos, criando uma 
imagem diferenciadora dos demais veículos, apresentando-se 
como uma proposta válida com possível sucesso no mercado.  

 

Em termos de perspetivas futuras é facilmente reconhecível 
o longo caminho que o projeto pode percorrer. 

No que concerne o projeto, e tendo em vista a produção, 
existe um vasto caminho, que deverá envolver uma equipa 
multidisciplinar, com base na engenharia (mecânica, 
electrónica e materiais ), porém existindo ainda espaço para o 
contributo do design. Nesta área poderão ser alvo de trabalho 
aspetos mais subjetivos, onde as questões humanistas estão 
bem presentes, como por exemplo a sensação dos diferentes 
elementos do habitáculo, tais como: materiais, cores e sons. 
Deve ser ainda pensada a interface digital referente ao painel 
existente no tablier, onde serão controlados alguns aspetos de 
auxílio e conforto ao condutor (rádio, gps, entre outros). 

Relativamente à parte que se aproxima da responsabilidade 
das engenharias pode ser dado um grande contributo no 
sentido de implementação de uma metodologia aplicada no 
desenvolvimento de produto. 

No que toca à Engenharia Mecânica, numa primeira fase, 
deve ser revista a parte de projeto de detalhe, com a definição 
completa das especificações geométricas e dimensionais. Os 
requisitos de materiais para cada componente; a identificação 
de todos os componentes normalizados e respetivos 
fornecedores; elaboração de um plano de fabrico que 
permita projetar as ferramentas necessárias para produzir os 
componentes específicos do produto; e a elaboração de um 
plano de fabrico e montagem, são também passos que devem 
ser cumpridos. 

Trabalhos futuros 4.2
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Posteriormente deverão ocorrer ensaios e melhoramentos, 
tendo em vista a produção e a realização de protótipos beta.  

A engenharia electrónica entra neste projeto numa parte 
muito específica, ou seja na optimização da solução de 
motorização e na sua implementação, constituindo uma das 
partes das referidas anteriormente. 

Por fim, uma vez que apresenta-se como tendência, a 
condução autónoma, ou a criação de sistemas de auxilio à 
condução, poderá ser um dos caminhos a seguir. Este pode 
constituir um grande passo tanto na segurança rodoviária, 
como também na possibilidade de mais pessoas poderem 
“conduzir” um veículo que tenha incutido em si este tipo de 
ajudas.  
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