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RESUMO  

O presente Trabalho de Conclusão de Curso aborda a relação do público feminino 

com a bicicleta como meio de transporte, e seus aspectos práticos, estéticos e 

simbólicos. O projeto explora também as questões ergonômicas que envolvem este 

produto assim como o conforto percebido pelas usuárias deste meio de transporte. 

Utilizando o método aberto (MD3E) adaptado, desenvolveu-se componentes de uma 

bicicleta elétrica voltada para o público feminino em parceria com a empresa Vela 

Bikes, Start-up no ramo de bicicletas elétricas localizada em Sāo Paulo-SP. Com o 

auxílio de pesquisas bibliográficas e técnicas de pesquisas de campo, como 

entrevistas e observações, foi possível avaliar a interação do público com o produto, 

resultando em uma nova configuração para os componentes quadro, guidão, selim e 

acessório para transporte de cargas .  

Palavras Chave: Design; Mobilidade Urbana; Bicicleta Elétrica; Mulheres; Ergonomia   



ABSTRACT 

This thesis deals with the relationship of the female audience with the bicycle as a 

means of transportation, and its practical, aesthetic and symbolic aspects. The 

project also explores the ergonomic issues surrounding this product as well as the 

reported comfort of users in this environment. Using an adapted open method 

(MD3E), it was developed components of an electric bicycle headed to the female 

audience in partnership with the company Vela Bikes, a Start-up in the branch of 

electric bicycles located in Sāo Paulo-SP. With the aid of bibliographical research and 

field research techniques, such as interviews and observations, it was possible to 

evaluate the interaction between the public and the product, resulting in a new 

configuration for the components frame, handle, saddle and an accessory for Cargo 

transportation.  

Keywords: Design; Urban mobility; Electric Bicycle; Women; Ergonomics 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1. INTRODUÇÃO 

São inúmeras as dificuldades encontradas hoje no ato de deslocar-se, o ritmo do nosso 

cotidiano demanda por uma flexibilidade e eficiência no sistema de mobilidade urbana. 

Dentro deste contexto, encontra-se a busca por soluções sustentáveis de transporte que 

atendam à necessidades dos usuários e transformem o meio em que se encontram, 

contribuindo para o desenvolvimento da sociedade.  

 Entre os meios de transporte alternativo mais adotados pelos brasileiros, temos as 

bicicletas, que se enquadram como transporte sustentável uma vez que não emitem 

gases poluentes, evitando congestionamentos ao mesmo tempo que promovem atividade 

física de seus usuários. São diversas opções de modelos acerca deste meio de 

transporte, como urbano, esportivo e elétrico a escolha destes é diretamente relacionada 

com o modo e pretensão de uso por parte dos ciclistas. Sendo assim, o presente projeto 

explora a questão das bicicletas elétricas, especialidade da empresa parceira Vela Bikes.  

 O Projeto de Conclusão de Curso pretende desenvolver componentes de uma 

bicicleta elétrica voltada para o público feminino, de modo a proporcionar flexibilidade de 

uso deste meio de transporte, atendendo as necessidades e desejos relacionados aos 

fatores funcionais, estéticos e simbólicos dos produtos. 

 Para a realização do mesmo, buscou-se entender o universo de usuárias que têm 

a bicicleta como principal meio de transporte, quais necessidades e demandas o público 

feminino apresenta, e como o produto pode facilitar o uso e minimizar desconfortos 

relacionados ao ato de pedalar.  

 O projeto conta com a parceria da empresa Vela Bikes, uma Startup brasileira com 

foco no desenvolvimento de bicicletas elétricas que buscam atender as demandas de 

transporte sustentável através dos seus produtos. 

 O desenvolvimento do projeto conta com o auxilio de um método referencial aberto 

composto de três etapas, o MD3E. As etapas de pré-concepção, concepção e pós 

concepção, indicam ferramentas e procedimentos necessários para a execução de 

pesquisas, análise de resultados e geração de alternativas. Utilizam-se também os 

conceitos de aspectos funcionais, estéticos e simbólicos, e também tópicos provenientes 

da ergonomia, como por exemplo, percepção de conforto. Estes conceitos servem de guia 

para entender a relação das usuárias com o produto.  

 Desta forma, este trabalho de conclusão de curso atende as necessidades do 

público feminino aliado às características da empresa parceira, resultando em um projeto, 

cujo o modelo de desenvolvimento seja característico da área de Design de produto, 

criando soluções que podem ser implementadas no mercado nacional de bicicletas 
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elétricas.  

1.1 Objetivos 
1.1.1 Objetivos Geral 

 Elaborar um redesign de uma bicicleta elétrica voltada ao público feminino, que 

promovam facilidade no uso e minimizem desconfortos, atendendo aos fatores práticos, 

estéticos e simbólicos definidos pelo público e pela empresa parceira Vela Bikes. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 a) Investigar as tendências na atualidade de uso da bicicleta nos dias de hoje e 

qual o seu papel no desenvolvimento da mobilidade urbana sustentável.  

 b) Entender os aspectos funcionais, estéticos e simbólicos que o público feminino 

atribui a bicicleta, para que o produto desenvolvido se encaixe dentro do perfil e 

preferência das usuárias e da empresa parceira Vela Bikes.  

 c) Compreender as necessidades do público feminino relacionada à ergonomia e 

adaptação do corpo ao produto, promovendo a minimização de possíveis desconfortos e 

constrangimentos. 

 d) Investigar os modos de uso da bicicleta, como as tarefas realizadas e os itens 

transportados pelas usuárias, a fim de desenvolver um acessório que auxilie nessas 

tarefas diárias. 

 e) Entender as necessidades das usuárias em relação aos produtos da empresa 

parceira Vela Bikes, de forma que se tornem adequados ao público feminino.  

1.2 Justificativa 

 Com o rápido desenvolvimento das cidades, grande parte das pessoas encontra 

dificuldades na mobilidade, entre elas o custo e o tempo despendido. São inúmeras as 

soluções que permitem eficiência no deslocamento urbano, como a melhoria do 

transporte público e da infraestrutura para pedestres, e a integração entre os meios de 

transporte, muitas vezes estas medidas não são aplicadas pela falta de planejamento 

urbano e incentivos governamentais. Entre essas soluções temos as bicicletas elétricas 

como uma ferramenta para um meio de transporte alternativo.  

 As bicicletas elétricas possuem uma configuração diferenciada das demais, uma 

vez que contam com o auxilio de componentes mecânicos e elétrico como o motor e o 

pedal assistido. A escolha deste modelo de bicicleta se deve ao fato da empresa parceira 

deste projeto, a Vela Bikes, trabalhar unicamente com e-bikes. Entretanto, ela apresenta 

vantagens para usuários que optam por este meio de transporte. As e-bikes são uma 
�16



escolha popular entre aqueles que desejam uma opção de veículo para percorrer 

distâncias longas em períodos de tempo menores sem o mesmo desgaste físico, não 

necessitando de trajes especiais para ciclismo, promovendo comodidade nos 

deslocamentos diários.  

 De acordo com a pesquisa realizada pela Navigant Research, existe uma 

expectativa na comercialização de até 38 milhões de e-bikes (bicicletas elétricas) no 

mundo até 2020, 14% do montante global previsto para a America latina (BICYCLING 

BRASIL, 2018). Diante deste possível cenário, é esperada uma ampliação também no 

mercado brasileiro quanto a comercialização do modelo elétrico.  

 Segundo estudo realizado pelo Instituto Ciclocidade (2016) apenas 7% do número 

de ciclistas na cidade de São Paulo são mulheres. A partir deste número foi conduzido um 

estudo pelo grupo de Trabalho e Gênero do mesmo Instituto sobre o perfil das mulheres 

ciclistas e quais fatores influenciam a adoção deste meio. A não adoção da mobilidade 

feminina por meio da bicicleta pode ocorrer por razões que vão desde a até 

características físicas do produto, que muitas vezes precisam apresentar mudanças em 

sua configuração para se adequarem ao sexo. Identificou-se a carência por bicicletas 

voltadas ao público feminino, que não estejam somente ligadas a questões de estética 

como forma, cores e materiais e sim a questões funcionais e ergonômicas que visam 

facilitar o uso minimizando eventuais desconfortos.  

 O produto desenvolvido neste trabalho encontra soluções para o mercado 

brasileiro de e-bikes através de características funcionais e estéticas. Explorando 

conceitos como e flexibilidade no uso do produto, conforto e personalização, 

apresentados ao longo deste projeto, a fim de promover melhorias em componentes como 

o quadro, selim e guidão e facilitar o uso do produto a partir de acessórios auxiliares, 

seguindo aspectos estéticos e simbólicos essenciais na bicicleta para o público feminino. 

1.3 Método 

O conjunto de fases projetuais é o que define a organização do processo em uma 

sequência de passos que vão desde a definição de problema até a solução e 

detalhamento do produto caracterizando assim um método. “O método envolve 

instrumentos de planejamento, coleta, análise e síntese” (PAZMINO, 2015 p.11) a partir 

disso, é construída uma sistemática de trabalho composta por ações divididas em etapas. 

Por sua vez, Santos (2005) desenvolveu um método de Desdobramento em Três Etapas 

(MD3E), o qual foi adotado no desenvolvimento deste projeto, que visa a adaptabilidade 

do modelo para diferentes tipos de projeto. Possui flexibilidade nas ferramentas utilizadas 
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no processo de design de produto, que podem ser combinadas com outros métodos de 

acordo com a necessidade do projeto (MÜLLER, 2010).  

 O método proposto por Santos (2005), parte de três etapas básicas: pré-

concepção, concepção e pós concepção, cada uma destas etapas possui uma indicação 

de partida, contando com os dobramentos mínimos para a definição das etapas 

subsequentes (SANTOS; BRUSTULIN, 2012). 

 Para o seguinte projeto, foi construída uma versão do método MD3E (Figura 1) 

mantendo as três etapas principais e desdobramentos. A primeira etapa, de Pré-

concepção é composta pelo planejamento de projeto, análise do problema, atributos do 

produto e requisitos, tais tarefas foram executadas com o uso de ferramentas auxiliares 

como pesquisa bibliográfica e contato com as usuárias através de entrevistas, 

observações e questionários que resultaram em requisitos para a etapa seguinte.  

 A etapa de Concepção, contou com o auxilio dos requisitos previamente definidos 

na etapa anterior para a definição dos partidos de projeto, ou seja os caminhos e técnicas 

adotados para executar a ideia, geração de alternativas e seleção da solução final. A 

etapa contou com ferramentas auxiliares como: painéis visuais, desenhos e matrizes de 

seleção.  

 A terceira e última etapa do método é a de Pós-Concepção, em que ocorre o 

detalhamento, apresentação e documentação da solução final de projeto. Tarefas como o 

desenvolvimento de um modelo 3D digital, a definição de medidas, materiais e processos, 

e a elaboração de um modelo físico de representação compõem os desdobramentos 

auxiliares desta etapa, finalizada pela apresentação pública e entrega do relatório do 

projeto. 
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Figura 1 - Versão do método MD3E para o projeto  

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Para o planejamento operacional do presente projeto, foi utilizado além do método 

guia para as etapas, o MD3E, um plano de gestão de tempo constituído por macrofases, 

fases e tarefas a serem executadas. O cronograma (Apêndice 1)  conta com as principais 

etapas do projeto e suas atividades subsequentes em uma divisão quinzenal dos meses 

de desenvolvimento do projeto e serviu de referência para as etapas e tarefas que foram 

realizadas ao longo do mesmo.

2. A EMPRESA 

Para o desenvolvimento deste projeto, estabeleceu-se uma parceria com a empresa Vela 

Bikes. Uma Startup brasileira de bicicletas elétricas localizada em São Paulo (SP) que 

propõe através de seus produtos alternativas capazes de transformar o cotidiano das 

cidades. A Empresa Vela Bikes surgiu em 2016 após o lançamento da sua primeira 

bicicleta elétrica, a Vela 1 (Figura 2) em um site Brasileiro de financiamento coletivo, na 
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época o primeiro modelo já contava com um produto refinado desenvolvido pelo diretor da 

empresa no ano anterior. Apesar da e-bike ter surgido a partir da necessidade do próprio 

fundador da empresa, a marca cresceu rapidamente, cada vez mais atraindo novos 

clientes e tornando-se presente em várias regiões brasileiras conquistando espaço no 

mercado nacional de bicicletas elétricas.  

Figura 2 -  Primeira Bicicleta Vela  

"  

Fonte: Autoria própria (2018) 

 As bicicletas elétricas, com projeto e fabricação própria, são pensadas nos 

detalhes aliando alta performance, conforto e estética diferenciada. Dispõem de soluções 

práticas para o dia a dia do usuário, que ao optar pelo uso deste meio de transporte, 

garante vantagens como a flexibilidade e a facilidade de deslocar-se no meio urbano. As 

Bicicletas Elétricas Vela foram desenvolvidas para atender além de questões de 

sustentabilidade, como não emitir gases poluentes e evitar congestionamentos no 

trânsito, propor uma mudança de cenário na mobilidade urbana por meio de um 

transporte sustentável, eficiente e acessível ao público. 

 No cotidiano dos brasileiros, é comum vermos a necessidade de uma forma mais 

eficiente de locomoção (BICYCLING BRASIL, 2018), sendo assim, a Vela Bikes procura 

atender a um amplo público, desde jovens até adultos que optam pela bicicleta como 

meio de transporte. É através da customização dos produtos que a empresa se diferencia, 

seus consumidores e usuários podem optar por questões estéticas e funcionais de seu 

produto, como a geometria do quadro, cor, alturas sob medida e acessórios opcionais. 

 A empresa hoje vende uma média de 70 bicicletas por mês, produzindo entre 6 a 
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10 bicicletas por dia. Existe uma lista de espera onde os clientes aguardam o início da 

produção, com o prazo estipulado em 2 meses desde a compra até a entrega. O modelo 

mais vendido pela empresa é a Vela 1, que entre os outros é a mais completa em 

questões relacionadas ao desempenho e personalização. 

2.1 Modelos Bicicletas Vela  

 A empresa conta com 3 modelos de bicicletas elétricas, a Vela 1, a Vela 1 de 

Quadro Baixo e a Vela S (Figura 3), com todos os modelos passíveis de customização os 

preços variam entre R$ 4.560 a R$ 6.000. Os modelos são customizados de acordo com 

o cliente, que escolhe o modelo de bicicleta e a cor desejada. Em seguida o cliente 

fornece suas medidas para que a empresa defina qual tamanho e geometria de quadro é 

mais adequado ao usuário.  

Figura 3 - E-bikes Vela 1 e Vela S  

"  

Fonte: Vela Bikes (2017) 

 Os modelos se diferenciam em componentes como o guidão, os paralamas e  

acessórios adicionais como lanternas dianteiras e traseiras, no geral a Vela S é uma 

versão mais leve, robusta e acessível da Vela. Ambas, passam pelo mesmo processo de 

fabricação (Figura 4) 
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Figura 4 -  Processo De Fabricação Vela   

"  
Fonte: CanalTech (2017) 

 Como alguns componentes são fabricados no exterior, a exemplo do quadro que é 

feito em Taiwan, a produção das bicicletas no Brasil começa com o processo de pintura 

dos quadros, no qual é utilizado uma pintura eletrostática em seguida a montagem da 

Vela é dividida em duas etapas, na primeira a parte mecânica é montada (como porcas, 

raios, paralamas e rodas) e inicia-se o processo dos componentes elétricos que são 

executados manualmente, seguindo pela montagem da bateria. Na segunda etapa a 

bicicleta começa a tomar forma, seguindo com a montagem da parte mecânica são 

instalados no quadro as rodas e para-lamas e também a parte de fiação juntamente com 

os componentes elétricos. Após sua montagem, as Bicicletas Vela passam por um rígido 

controle de qualidade e também por testes para garantir que seu funcionamento esteja 

adequado. Esse processo de fabricação foi detalhado e ilustrado em um fluxograma 

(Figura 5)  
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Figura 5 - Fluxograma Processo de Fabricação  

Fonte: Autoria Própria (2018) com base nos dados fornecidos por Vela Bikes (2018) 

 A Vela Bikes se destaca por possuir modelos com uma estética similar às bicicletas 

de passeio sem expor nenhum motor ou componente elétrico, podendo ser 

personalizadas através das cores, e também por serem mais leves que as demais e-bikes 

oferecidas no mercado. 

  A Vela prevê um crescimento de forma que a empresa se torne presente em todo o 

país, seguindo a linha de Pocket Shops, pequenas lojas projetadas exclusivamente para 

expor os produtos da linha, mas mantendo a produção no estado de São Paulo, onde 

encontram-se seus principais clientes. 

2.2 Perfil do Público da Empresa 

A empresa identifica seu público como variado, em sua maioria pessoas que procuram na 

bicicleta um meio de transporte mais eficiente, normalmente desejam aumentar sua 
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qualidade de vida através do exercício de pedalar, da economia de tempo nos 

deslocamentos nas cidades urbanas e a economia financeira. Não possuindo um 

segmento de público claramente definido, atendendo pessoas que procuram bicicletas 

para ir para ao trabalho, pessoas na terceira idade e até aqueles que não andam de 

bicicleta há anos, que desejam voltar a usá-la.  

 O público (Figura 6) entretanto possui um perfil em comum, em sua maioria busca 

encontrar no transporte por bicicletas, qualidade de vida e um estilo de vida sustentável. 

As bicicletas elétricas favorecem tanto a economia financeira, característica deste meio, 

como a economia de tempo nos trajetos diários da cidade grande, a empresa atrai 

pessoas que veem a bicicleta como um investimento e desejam, muitas vezes, que este 

produto reflita suas personalidades optando não só pelos modelos disponíveis como 

também pela customização.  

Figura 6 - Clientes Vela Bikes  

Fonte: Vela Bikes (2018) 

 Levando em consideração os objetivos adotados pela empresa, é possível notar 

que seus clientes, ao comprar o produto, não estão adquirindo apenas um bem de 

consumo e sim um estilo de vida engajado com a marca e também com seus objetivos de 

transformação social por meio de um meio de transporte alternativo.  
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3. PRÉ CONCEPÇÃO 
 De acordo com o método estabelecido anteriormente, a versão adaptada do 

existente MD3E, na etapa de Pré-Concepção se inicia o desenvolvimento do presente 

Trabalho de Conclusão de Curso.   

 Esta etapa é consiste em três fases principais nas quais são realizadas tarefas que 

auxiliam na execução do projeto. São elas: planejamento do projeto, análise do problema 

e atributos do produto.  
Quadro 1 - Primeira etapa do Método 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 A primeira fase da Pré-Concepção, que consiste no planejamento do projeto, é 

composta pela definição dos objetivos, método e cronograma, apresentados 

anteriormente no capítulo de Introdução do projeto.  

 Na análise do problema foi realizada o levantamento bibliográfico sobre o tema 

proposto, entre eles a mobilidade urbana e mobilidade urbana sustentável, as relações de 

uso das bicicletas, as mulheres e a bicicleta e também o uso e mercado da bicicleta 

elétrica. Na sequência, a fase de pesquisa de campo é composta por entrevistas com o 

público, observações e questionário.  
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 Os atributos do produto conta com a investigação sobre produtos existentes e 

também a pesquisa sobre percepção de conforto. Para esta fase, tarefas como análise 

estrutural, de concorrentes e similares. A pesquisa sobre percepção e conforto conta com 

o auxilio de técnicas provenientes do etnografia, entre elas, uma revisão bibliográfica 

sobre percepção de conforto, observações de público em potencial e entrevistas com 

usuárias de bicicletas elétricas.  

 A etapa é finalizada com a definição dos requisitos de projeto e sua hierarquia. Os 

resultados de cada fase esta representado nos capítulos seguintes. 

3.1 O Contexto de Uso 
 O contexto do uso da bicicleta explora temas relacionados com este meio de 

transporte como parte de um levantamento bibliográfico, correspondente à fase de pré-

concepção do método estabelecido. Essa revisão inicia a etapa de análise do problema, 

onde assuntos como mobilidade urbana, bicicleta como meio de transporte, mulheres e a 

bicicleta, e modelos de bicicleta elétrica são abordados.  

3.1.1 Mobilidade Urbana 

 A mobilidade urbana pode ser definida como um sistema que permite manter o 

fluxo articulado do espaço urbano dentro da capacidade que os indivíduos têm de se 

movimentarem de um ponto ao outro (CASTAÑON, SA apud JACOB, 2015). Entre alguns 

dos elementos que a compõem, podemos citar: pedestres, transportes públicos e 

transportes de caráter individual como o automóvel.   

 Em uma cidade existem diversos meios de transporte que auxiliam no ato de se 

locomover entre diferentes espaços, dentre esses meios, o mais comum é o automóvel e 

o transporte coletivo. Embora grande parte da população tenha preferência pelo 

transporte coletivo, os automóveis particulares geram muito impacto na qualidade da 

mobilidade urbana, pois ocupam mais espaço e causam superlotação em rodovias mal 

planejadas.  
“Mobilidade urbana é o resultado da interação dos deslocamentos de 
pessoas e bens entre si e com a própria cidade. Isso significa que o 
conceito de mobilidade urbana vai além do deslocamento de veículos ou 
do conjunto de serviços implantados para estes deslocamentos. Pensar a 
mobilidade urbana é mais que tratar apenas transporte e trânsito. 
(MINISTÉRIO DAS CIDADES 2007, apud SOARES 2015 p.14) 

 Para Rueda (2002 apud NETO, 2014), toda a infraestrutura de uma cidade é 

composta por um sistema de estruturas, do qual a mobilidade exerce maior influência 

sobre a ordenação do território. Portanto, o planejamento desse sistema é de suma 
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importância para seu bom funcionamento. Atualmente, essa falta de planejamento 

apresenta problemas relacionados à mobilidade que interferem no deslocamento entre um 

ponto e outro como o aumento de custo do combustível, condições precárias no 

transporte coletivo, tempo de trajeto e quantidade elevada de automóveis. 

 A partir de dificuldades identificadas nos deslocamentos diários dentro do espaço 

urbano, estabeleceram medidas que podem melhorar a mobilidade, trazendo qualidade 

de vida e eficiência no trânsito. Tais medidas foram descritas por Silva (2012), entre elas, 

promover a utilização dos meios de transporte não motorizados. Com esse intuito é 

fundamental o desenvolvimento de estratégias que visam incentivar viagens a pé, o uso 

de bicicletas e do transporte público. 

 Entre as soluções que temos para seu bom funcionamento temos: Melhoria da 

infraestrutura para pedestres, melhoria no transporte coletivo, incentivo ao uso de outros 

meios de transporte como a bicicleta, entre outros. Muitas dessas soluções não são 

aplicadas por falta de incentivo governamental ou da sociedade.  

 O planejamento da mobilidade deve ser elaborado de maneira sustentável, não 

priorizando apenas um meio de transporte como acontece nos dias de hoje, e sim todo 

um conjunto de meios que promovam qualidade de vida para os integrantes de uma 

sociedade. 

3.1.2 Mobilidade Urbana Sustentável:  

 No momento atual, encontram-se diversas variáveis que cooperam para o 

desequilíbrio no fluxo de deslocamento entre um ponto e outro, causando impactos 

negativos como o elevado número de acidentes de trânsito e o constante aumento da 

poluição sonora e atmosférica contribuem para que cada vez mais ocorra a demanda por 

um modelo diferenciado de mobilidade, o qual defini-se como mobilidade urbana 

sustentável.  

 Para compreender essa nova abordagem na mobilidade, deve-se introduzir 

primeiramente o conceito de Desenvolvimento Sustentável. Segundo Carvalho (2016), 

bens e serviços, voltados para as necessidades humanas, devem ser compatíveis com as 

ofertas e demandas de uma população, esta oferta deve-se apresentar com regularidade 

ao longo do tempo, da mesma forma que não cause impactos ambientais que 

comprometam as gerações futuras. É neste cenário que encontra-se “à promoção do 

equilíbrio entre a satisfação das necessidades humanas com a proteção do ambiente 

natural” (CARVALHO, 2016 p.16). Desta forma a mobilidade urbana sustentável pode ser 
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descrita como um conjunto de políticas de transporte que funcionam de maneira efetiva. 

 A mobilidade urbana sustentável parte das três dimensões do desenvolvimento 

sustentável: a econômica, a social e a ambiental, constituído por três pilares básicos, 

proteção ambiental, sustentabilidade econômica e justiça social. Dentro desta separação 

definida por Carvalho (2016), o primeiro pilar constitui-se pelo uso de tecnologias mais 

limpas que minimizam as emissões de gases e ruídos, planejamento urbano e transporte 

integrados assim como infraestrutura adequada que preserve o meio ambiente. O 

segundo pilar, de sustentabilidade econômica, prevê investimentos permanentes e 

melhorias na expansão de serviços existentes. Quanto ao pilar de Justiça social refere-se 

à equidade no uso do espaço urbano e à acessibilidade universal no uso do transporte 

público. 

 A promoção da capacidade das pessoas em acessar serviços e atividades 

desejadas vai além do movimento de pessoas e bens. A acessibilidade promove acesso a 

bens públicos e privados, por meios multimodais de transporte, como andar a pé ou de 

bicicleta, ônibus e automóveis. Neto (2014) descreve que uma das principais melhorias 

para o sistema geral de transporte, é a criação de projetos e estratégias de 

gerenciamento que possam aumentar o desempenho do mesmo. 

 Para que a mudança para este novo modelo ocorra, foram definidos alguns 

princípios para a mobilidade sustentável. Segundo Silva (2012), foi elaborado um 

documento com diretrizes e princípios que auxiliassem na transformação das cidades, a 

publicação “Our Cities Ourselves: 10 principies for transport in urban Life” fundamentada 

pelo Institute for transportation and development Policy (ITDP) conta com os seguintes 10 

princípios: Andar a pé, transportes não poluentes, transporte público, controle de tráfego, 

serviços delivery, integração (de pessoas aos serviços da sociedade), preencher espaços, 

prevenção de bens, diminuir distâncias e ampliar a durabilidade da infraestrutura.  

 Dentro deste novo cenário, encontramos como solução o uso de meios alternativos 

de locomoção, transportes mais limpos como carros elétricos, transporte público e 

veículos não motorizados como as bicicletas, “A estratégia para um desenvolvimento 

sustentável passa assim, cada vez mais, pela otimização do sistema de transportes 

públicos e pelo incentivo de fontes de energia alternativa. “ (SILVA 2012, p.19) 

“A inclusão da bicicleta nos deslocamentos urbanos deve ser 
considerada elemento fundamental para a implantação do conceito de 
Mobilidade Urbana para construção de cidades sustentáveis, como forma 
de redução do custo da mobilidade das pessoas e da degradação do 
meio ambiente. “ (BRASIL, 2007 apud MÜLLER,2010, p. 16) 
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 No contexto apresentado anteriormente, a dificuldade de locomoção e intensos 

congestionamentos causados por veículos no trânsito urbano indicam deficiência por 

parte de incentivos públicos, como a melhoria nos sistemas de transporte. Sendo assim, a 

bicicleta surge como uma alternativa viável para a mobilidade urbana sustentável por sua 

característica econômica e eficiente (SOARES, 2015).  

3.1.3 Bicicleta como meio de transporte alternativo 

Foi a partir da necessidade de eficiência no deslocamento urbano que o Brasil vem 

apresentando mudanças em relação aos meios de transporte utilizados, como a adoção 

da bicicleta. Como apresentado anteriormente, a bicicleta é um elemento fundamental 

para a transformação da mobilidade com caráter mais sustentável. A utilização da bicicleta 

como meio de transporte pode acarretar em benefícios econômicos, políticos, sociais e 

ecológicos, melhorando a qualidade de vida urbana através da diminuição da poluição 

sonora e das emissões de gás carbono. (SILVA, 2012) 

 Para Neto (2014) a bicicleta é um meio de transporte inclusivo devido ao seu baixo 

custo de investimento e manutenção, Jacob (2015) também defende a bicicleta como um 

meio inclusivo pois pode ser usado por diferentes faixas etárias no deslocamento dos 

indivíduos.  

 Segundo Silva (2012) em trajetos de curta distância e duração, a bicicleta pode 

substituir um automóvel com vantagens tanto para o ciclista quanto para a comunidade 

em geral. Entretanto, este meio só se torna um recurso eficiente para a mobilidade, 

quando as pessoas aceitam seu uso além das atividades recreativas (SOARES, 2015). 

 Entre os benefícios associados ao uso da bicicleta temos algumas vantagens 

listadas por Stiffel (2012 apud SOARES, 2015): Grande mobilidade e agilidade no tráfego, 

baixo nível de ruído, ausência de emissão de gases poluentes, vantagens à saúde, 

necessidade de pouco espaço na via e em estacionamento, redução do custo nos 

deslocamentos diários, com baixo custo de aquisição e manutenção do equipamento. 

 O planejamento urbano de uma cidade deve estar preparado para atender as 

necessidades que este meio de transporte demanda. Muitos são os casos em que a 

população opta por não utilizar este meio por razões como a falta de infraestrutura, 

segurança e respeito no trânsito. SeMob (2015 apud LEMOS, 2016), apresenta algumas 

características que desfavorecem o uso da bicicleta, entre eles: Raio de ação limitado, 

referente ao esforço físico que alguns trajetos demandam e a vulnerabilidade física do 

ciclista quanto a furtos. 
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 Foi criado em 2007 o programa Brasileiro de mobilidade por bicicleta “Este 

programa visa dar apoio financeiro às cidades que pretendam investir em sistemas 

cicloviários, obrigando cidades com mais de 400 mil habitantes a adotá-lo, incentivando 

assim a sociedade como um todo” (MÜLLER, 2010 p.16). 

 O documento “A bicicleta e as cidades” elaborado pelo Instituto do Meio Ambiente, 

(2010) conta com algumas diretrizes para incorporar a bicicleta no sistema de mobilidade 

urbana, ações devem ser executadas nas seguintes áreas: de infraestrutura, através da 

construção de ciclovias, ciclofaixas, e integração com o sistema de transporte coletivo. Na 

área de microacessibilidade, promovendo o uso nas escolas e bairros por meio da 

implementação de ciclorrotas e bicicletários. Na área de segurança, promovendo 

educação para ciclistas e motoristas além da sinalização adequada. Também nas áreas 

de incentivo ao uso, facilitando o acesso por meio de serviços de aluguel, garantindo um 

controle social sobre as ações e articulando a sociedade e o poder publico com as 

politicas ambientais presentes no espaço urbano.  

 Contribuindo para a transformação social de pequenas e grandes cidades assim 

como mudanças na mobilidade e a qualidade de vida, este meio de transporte ainda 

depende da infraestrutura a sua volta. A implantação de ciclovias e ciclofaixas são 

fundamentais para garantir a segurança dos usuários e a eficiência do deslocamento. Tais 

mudanças no sistema já são adotadas em alguns lugares “muitas cidades no mundo já 

utilizam as bicicletas como um dos principais modais ou estão implantando sistemas para 

incentivar a bicicleta como meio de transporte urbano.” (ARAÚJO, 2017 p. 26) 

 Em cidades como Copenhagen, Londres e Nova Iorque, o uso deste meio de 

transporte trouxe benefícios como o aumento de pessoas que se deslocam por bicicletas, 

melhoria no trânsito, na economia, redução de acidentes, melhoria na acessibilidade de 

serviços e locais (NETO 2014). Estudos de caso realizados por Neto (2014) indicam o 

quanto o plano de mobilidade das cidades citadas acima se adequou a implementação da 

bicicleta como meio de transporte.  

 Atualmente a cidade de Copenhagen se torna referência neste meio de transporte, 

com mais de mil quilômetros de ciclovias e um plano estratégico norteado para a 

priorização da inovação e da bicicleta como meio de transporte.  

“No entanto, o conjunto de práticas necessário para promover uma 
malha cicloviária segura e eficiente a fim de se alcançar os objetivos 
estabelecidos pelas esferas Federal e Municipal é extenso, podendo 
variar desde o desenho urbano até medidas de regulamentação do 
tráfego, passando por incentivos fiscais. Para que a bicicleta de fato 
exerça um papel complementar na rede de mobilidade da cidade é 
preciso entendê-la como uma alternativa viável de transporte, que se 
incentivada de maneira séria e adequada poderá gerar benefícios não 
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apenas na esfera socioambiental, mas também econômica e de 
saúde.” (NETO, 2014 p. 54)  

 De acordo com o exposto acima, as bicicletas elétricas ou e-bikes, atendem as 

funções necessárias para integrar-se à mobilidade urbana. Elas permitem vantagens em 

relação as bicicletas comuns, como a facilidade em percorrer maiores distâncias e subir 

ladeiras, não demandando tanto esforço físico, adequando o uso para transporte em 

deslocamentos como para o trabalho, escolas e afins, adaptando-se assim a diferentes 

meios urbanos e tipos de usuários. 

3.1.4 A Bicicleta nas Cidades  

 De acordo com Neto (2014), o sistema de transporte passa por uma mudança, 

onde problemas e soluções são avaliados de maneira diferente. Esta mudança pode ser 

considerada uma mudança de paradigma. Atualmente o principal objetivo dos 

deslocamentos deve estar associado à acessibilidade e não a somente a mobilidade. 

 Tornar todos os serviços acessíveis a todas as pessoas da comunidade pode ser 

um desafio, este que já vem sendo realizado através de algumas interferências e práticas 

de melhoria no desenvolvimento geral do sistema, para Neto (2014) a acessibilidade 

reconhece os meios não motorizados como parte integrante e vital do sistema de 

transporte.   

"Esse novo paradigma que surge para o planejamento de transportes 
mostra a importância de se considerar os diversos meios de locomoção e 
a infraestrutura no planejamento urbano contemporâneo. Nesse contexto 
o uso da bicicleta como meio de transporte vem ganhando ainda mais 
importância nos centros urbanos, por ser eficiente e acessível, podendo 
funcionar como uma infraestrutura complementar à rede de mobilidade 
existente e aumentando sua penetração no território.” (NETO, 2014 p. 
40) 

 Sendo assim, podemos dizer que a bicicleta tem um papel fundamental na 

mudança de paradigma acerca do tema mobilidade. São diversas as maneiras de se 

integrar este meio de transporte a sociedade, sua adoção traz inúmeros ganhos para as 

cidades, o mesmo deve ser usado como elemento para reordenação e reconfiguração do 

espaço urbano (IMEA, 2010). 

 Entre os ganhos para a cidade a partir do uso da bicicleta, temos a promoção da 

inclusão social e melhoria da qualidade ambiental, ou seja, a bicicleta atua como um 

veículo para que as pessoas reconquistem o espaço público (IMEA, 2010). O uso deste 

meio permite além de uma mobilidade mais autônoma e flexível ela também é acessível a 
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todas as pessoas independente de classe social ou faixa etária “Portanto, a incorporação 

da bicicleta nas cidades pode fazer parte de um amplo programa de inclusão social e 

recuperação das áreas urbanas.” (IMEA, 2010 p. 17). 

 Entre os ganhos para a cidade expostos no documento “A bicicleta e As 

Cidades”  (IMEA, 2010) estão, a quantificação de acessibilidade: modelos de transporte e 

análises de deslocamentos, os ganhos econômicos dos habitantes com mudanças no 

padrão de consumo, a redução dos impactos negativos causados por veículos, 

valorização imobiliária, quantificação de atividades econômicas, além de facilitar 

pesquisas voltadas para a saúde pública e padrões de uso do espaço: identificação dos 

benefícios econômicos, sociais e ambientais.  

 O uso deste meio proporciona inúmeras mudanças de cunho social e ambiental, 

desta forma ele está ligado diretamente as transformações das cidades hoje, pois tem o 

poder de ser utilizado como uma ferramenta de mudança que está ao alcance de todos os 

cidadãos.  

3.2 Relações de Uso da Bicicleta 

 Para Jacob (2015) podemos considerar as bicicletas como um meio de transporte 

inclusivo dentro da sociedade, tendo como vantagem a acessibilidade em relação ao 

preço e a pouca manutenção, atingindo diferentes faixas etárias ao mesmo tempo que 

prevê o deslocamento dos indivíduos dentro do espaço urbano. Levando em 

consideração características favoráveis ao uso da bicicleta como baixo custo de aquisição 

e manutenção, baixa perturbação ambiental e contribuições a saúde dos usuários além da 

flexibilidade e rapidez, apresentadas por SeMob (2015 apud LEMOS, 2016) podemos 

considerar a bicicleta uma solução viável para o desenvolvimento urbano.  

 São diversos os tipos de bicicletas existentes no mercado, entre eles encontram-se 

as de passeio, Mountain Bikes, speed, urbanas e por fim as bicicletas elétricas, modelo 

que deve ser abordado neste projeto e será apresentado de modo mais detalhado a 

seguir. 

3.2.1 As Ciclistas: Mulheres e a Bicicleta  

 Inicialmente pensada para atender somente ao público masculino, a bicicleta teve 

um papel importante para as mulheres na virada do século XIX para o século XX. Na 

época, a bicicleta se tornou símbolo da emancipação das mulheres durante sua luta pelos 

direitos das mulheres, como o do voto, nos Estados Unidos (DAWSON, 2011). 
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Historicamente as mulheres sempre foram associadas às atividades domésticas e tarefas 

ligadas ao lar e a família, porém, aos poucos, elas foram conquistando seu espaço na 

sociedade. 

 A bicicleta se tornou popular entre os americanos por volta dos anos 1880, 

entretanto as mulheres enfrentavam dificuldades no uso deste meio de transporte, a 

principal delas relacionadas ao vestuário, composto por longos vestidos e saias com 

tecidos pesados, corpetes que dificultavam a respiração e a locomoção (MACY, 2017). 

Com a evolução do produto houve várias tentativas de adequar este meio de transporte 

para o público feminino, como os triciclos e as bicicletas a dois, entretanto em 1888 surgiu 

o modelo de quadro baixo (Figura 7) (MACY, 2017), desde então este modelo tornou-se 

um estereótipo de padrão para bicicletas femininas.    

Figura 7: Modelo quadro baixo  

"  
Fonte: Art’s Cyclery (2018) 

 A geometria empregada neste produto significou para as mulheres liberdade em 

relação a moda e também independência no transporte (LAFRANCE, 2014). Entre as 

mudanças que a bicicleta proporcionou, estão às de vestuário, Alice Hawkins uma 

sufragista  da época promoveu o movimento pelo direito de voto das mulheres, pedalando 1

por Leicester causando comoção ao ser uma das primeiras mulheres a usar calças 

compridas na cidade (DAWSON, 2011). 

 Mesmo com a popularidade do produto, foi ao longo do tempo que o público 

 Quem defendia o direito de voto para mulheres durante o Sufragismo , ou seja mobilização 1

social que reivindicou o direito de voto para mulheres durante o século XIX  (VIANNA, 2017 ) 
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feminino conquistou seu espaço com este meio de transporte, a incorporação do veículo 

de duas rodas tornou-se uma ferramenta essencial para a independência das mulheres 

(MACY, 2017) 

 “Deixe eu dizer o que eu penso sobre a bicicleta. Ela tem feito mais para 
a emancipação das mulheres do que qualquer coisa no mundo. Eu 
admiro e aproveito sempre que vejo uma mulher andando sobre duas 
rodas.“ - Susan B. Anthony, Fevereiro de 1896”  (MACY, 2017 p.77 2

traduçäo Nossa)  

 A utilização pelas mulheres levantou algumas questões ao longo do tempo, entre 

elas a necessidade de um produto projetado exclusivamente para este público. Como 

apresentado anteriormente, alguns formatos de bicicleta foram associados as mulheres 

como o quadro baixo, entretanto relacionar a necessidade de bicicletas femininas 

somente com a forma destes quadros é equivocado já que ambos os sexos se adaptariam 

ao formato atualmente, e as mulheres não possuem as mesmas dificuldades com o 

produto como antigamente. A bicicleta não necessita de definição de sexo se essa 

necessidade está unicamente baseada em questões estéticas, porém quando observado 

sobre o ponto de vista ergonômico e diferenças anatômicas entre mulheres e homens, a 

bicicleta pode ser considerada um produto no qual necessite ser projetado especialmente 

para este público feminino. 

 O cenário das ciclistas evoluiu muito desde o surgimento do produto, porém a 

realidade atual ainda chama atenção para o pequeno número de usuárias desse meio de 

transporte no Brasil. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Ciclocidade 

(2016), o público feminino é responsável por apenas 7% do total de ciclistas na cidade de 

São Paulo, usando este meio para realizar tarefas como ir para o trabalho, fazer compras 

e levar os filhos para a escola. Segundo a pesquisa realizada, são diversos os fatores que 

dificultam o uso deste produto, entre eles: falta de infraestrutura, riscos de queda, colisão 

ou atropelamentos, risco de assalto entre outros (CicloCidade 2017). Para Lemos; Harkot; 

Santoro (2016) as mulheres estão recentemente mais adeptas ao uso da bicicleta devido 

às mudanças na infraestrutura das cidades, o aumento de ciclovias e bicicletários criam 

uma sensação de segurança que incentivam o uso deste meio.  

 Uma pesquisa realizada pelo Transporte Ativo (2015)  cita a cidade de Niterói com 

a maior participação de mulheres, aproximadamente 13% usa o veículo de duas rodas 

como meio de transporte. Esta mesma pesquisa, define um perfil de ciclistas brasileiros 

 “Let me tell you what I think of bicycling. I think it has done more to emancipate women than else in the 2

world. I stand and rejoice every time I see a woman ride by on a wheel. (MACY, 2017 p.77)
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em geral ,com características como: o uso frequente da bicicleta, o deslocamento para o 

trabalho, aula, compras e lazer, uma experiência do uso deste meio de transporte maior 

que 4 anos que procuram por praticidade e rapidez no seu dia a dia (Transporte Ativo, 

2015). 

 Sendo assim, este projeto tem o intuito de entender as dificuldades enfrentadas 

pelas mulheres em relação ao uso da bicicleta hoje, quanto aos seus aspectos funcionais, 

estéticos e simbólicos, identificando também as principais diferenças ergonômicas 

necessárias para o uso do produto como meio de transporte, de forma a facilitar a 

adaptação deste público na realização de suas tarefas diárias. 

3.2.2 Bicicleta Elétrica 

 Assim como os demais tipos de bicicletas, a bicicleta elétrica também é 

considerada um meio de transporte alternativo, uma vez que ajuda a melhorar as 

condições de deslocamento no meio urbano. Muitas vezes causados por automóveis, 

problemas como emissão de gases poluentes, trânsito e poluição sonora geram grande 

impacto na mobilidade de uma cidade. Desta maneira, Gonzales (2014) classifica a 

bicicleta elétrica como um meio eficiente e de baixo custo com características 

ecologicamente sustentáveis.  

 Segundo Gonzales (2014) a bicicleta elétrica ainda pode ser considerada um 

veículo de propulsão humana, uma vez que, mesmo com o auxílio do motor as pedaladas 

do ciclista são indispensáveis. 
“Aumento da popularidade da bicicleta elétrica é um fator considerável no 
avanço dos meios de transporte alternativos, pois cada vez mais são 
desenvolvidas baterias de maior capacidade, motores de maior 
eficiência, estruturas mais leves e formas de controle mais 
elaboradas.”(GONZALES, 2014 p. 1) 

  
 A bicicleta elétrica se difere de uma bicicleta regular uma vez que é equipada com 

os seguintes itens adicionais: motor elétrico, bateria, controlador e em alguns modelos o 

acelerador. Diferente das bicicletas comuns, elas funcionam a partir do movimento de giro 

da pedivela e do impulso gerado pelo pequeno motor elétrico. Para Araújo (2017) As 

bicicletas elétricas possuem recursos mais complexos em relação ao mercado geral de 

bicicletas, o que era antes uma ferramenta puramente mecânica, passou a ser um 

conjunto eletrônico/elétrico/mecânico devido ao uso de baterias e da assistência de 

movimento.  

 Embora diferenciam-se pela qualidade estética e formal assim como por seus 

componentes, algumas bicicletas elétricas possuem o chamado pedal assistido ou 

Pedelec (Pedal assist eletric bicycle) isso significa que o motor elétrico impulsiona a 
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pedalada sendo acionado somente quando o ciclista de fato pedala. As e-bikes de pedal 

assistido desempenham funções que controlam o nível de auxílio, determinando a 

quantidade de bateria utilizada, assim como sua vida útil (BICYCLING BRASIL, 2018).  

 Apesar de apresentarem características e funcionamentos diferentes, a lei nº. 

6.728, de 2016 estabelecida pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), equipara 

as bicicletas motorizadas à bicicletas comuns, desde que a mesma atenda a condições de 

velocidade máxima de 25km/h, potência máxima de 350W de motor elétrico e devidas 

sinalizações de segurança, como indicador de velocidade, campainha e faróis. (BRASIL, 

2018). 

3.2.3 Uso da Bicicleta Elétrica como meio de transporte 

A bicicleta elétrica se torna um meio de transporte para a população, independente da 

faixa etária, possibilitando as pessoas a percorrer maiores distâncias sem o mesmo 

esforço físico, apresentando vantagens em relação ao uso de outros meios de transporte, 

como os automóveis, por não poluírem o meio ambiente ao mesmo tempo em que 

contribuem para a mobilidade urbana. 

 De acordo com a pesquisa elaborada por Araújo (2017) a função principal das 

bicicletas elétricas esta relacionada ao deslocamento. Cada vez mais pessoas optam por 

este tipo de transporte para realizar tarefas rotineiras como ir ao trabalho e à escola. O 

público busca através do produto flexibilidade e desempenho, uma vez que o mesmo 

auxilia no deslocamento sem excesso de esforço físico, permitindo a eles facilidade para 

subir ladeiras, percorrer grandes distâncias e até mesmo pedalar com roupas do dia a dia.  
 “As bicicletas elétricas permitem solucionar alguns dos 
problemas das bicicletas normais, nomeadamente percorrer 
maiores distâncias com um menor esforço, permitir que a 
utilização da bicicleta seja alargada a uma faixa etária maior, no 
sentido em que não é necessário ter preparação física regular. 
“ (ARAÚJO, 2012 p.7) 

 Essas Bicicletas oferecem uma vasta gama de benefícios, que incluem o aumento 

da variação no potencial de distâncias de viagem, redução do esforço ciclístico em 

cidades com relevo acentuado, promovendo mobilidade para grupos populacionais. 

(MASON; FULTON; MCDONALD, 2015). Apesar da evolução das baterias que permitem 

uma maior capacidade de armazenamento, robustez e menor custo de aquisição (Araújo 

2012), o uso das bicicletas elétricas necessita de alguns cuidados a mais em relação as 

bicicletas comuns, como a recarga da bateria e a manutenção de peças e componentes 

quando necessário. 
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3.2.4 Mercado das bicicletas elétricas 

 As bicicletas elétricas são produzidas em diferentes formas, tamanhos e preços ao 

redor do mundo, muitas vezes relacionado a tecnologia utilizada. (MASON; FULTON; 

MCDONALD, 2015). A Europa, em especial a Alemanha, é responsável pela maior parte 

do mercado de bicicletas elétricas, segundo o relatório “European Bicycle Market: 

Industry & Market Profile” elaborado pelo CONEBI ( Confederation of the European 

Bicycle Industry) 2017) o pais representa 30% da produção de bicicletas de pedal 

assistido eletricamente no cenário Europeu, além de relatar um aumento considerável nas 

vendas de bicicletas deste tipo, registrou-se no ano de 2016 a venda de 

aproximadamente 605.000 e-bikes através de diferentes canais de distribuição (CONEBI 

(Org.), 2017). 
“Existem diversas razões para o continuo boom das e-bikes: a 
diversidade em seus modelos e categorias de produto tem se tornado 
enorme. Mas também, design moderno, desenvolvimentos futuros em 
tecnologia de direção e bateria conhecida também como novo modelo de 
negócios, como sistema de aluguel de bicicletas e as “cargobikes”, fazem 
com que as bicicletas elétricas sejam atrativas para consumidores e 
empresas. Entretanto, o publico alvo vem se tornando jovem também. 
Uma coisa é certa, a partir do momento que você pedalar em uma e-bike, 
você não vai querer saber de outra.”  (CONEBI (Org.) , 2017 p. 44, 3

Tradução Nossa)   

 O relatório mostra também, que países como a Holanda, França e Itália também 

possuem um mercado ascendente para bicicletas elétricas. Relatando que em muitos 

casos o contínuo aumento das vendas de bicicletas elétricas trouxe impacto no comércio 

de bicicletas comuns, que por sua vez diminuiu o número de vendas, desta forma, 

observou-se que cada vez mais pessoas estão aderindo a versão elétrica deste meio de 

transporte (CONEBI (Org.), 2017)  

“A razão pela qual a Europa tem tanto sucesso está na estética destes 
veículos, os quais são muito similares aos bicicletas tradicionais devido 
ao seu tamanho pequeno de motores e baterias e sua integração com os 
quadros das bicicletas. A velocidade destes veículos (25 km/h) é um bom 
para se deslocar-se no transito urbano, especialmente em áreas de 
congestionamento.”  (CONEBI (Org.) 2017 p. 57, Tradução Nossa) 4

 No Brasil, atualmente existem inúmeras lojas e marcas que vendem bicicletas 

 There are several reasons for the continuing e-bike boom: The diversity in models and product categories 3

has became huge. But also, modern design, further technology as well as new business models, such as 
bike leasing or cargobikes, make the e-bike very attractive for consumers and companies. Therefore, the 
target group is becoming younger, too. And one thing is sure: Once you have cycle an e-bike, you will 
certainly not want to miss this feeling any time soon. (CONEBI (Org.) , 2017 p. 44)

 The reason of this European success is in the aesthetic of these vehicles, which are very similar to 4

traditional bicycles due to the small size of engine and battery and their integration with bicycle frame. The 
speed of these vehicles (25 km/h) is a good compromise for moving in urban traffic, especially in the most 
congested traffic areas. CONEBI (Org.) 2017 p. 57, 
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elétricas, entre elas modelos nacionais e importados. Entre as principais marcas nacionais 

temos a Lev, a Vela Bikes e a Sense Bikes. Diante das opções disponíveis a Vela se 

destaca pois assim como as bicicletas Europeias, mantém a estética de uma bicicleta 

comum com a tecnologia do pedal assistido. Desta forma, as bicicletas Vela se 

posicionam no mercado brasileiro a partir de seus diferenciais de personalização e 

tecnologia empregada, 

 Nos dias de hoje, cada vez mais, existe uma grande diversidade de produtos 

oferecidos, a personalização de produtos pode ser citada como um meio estratégico de 

ganhar espaço no mercado. Tratar seus produtos com um diferencial é fundamental para 

que uma marca seja mais aceita por seus consumidores. Acredita-se que os produtos 

personalizados geram vantagens aos consumidores por permitir que eles criem e 

adequem determinado produto às suas características individuais. “A essência da 

personalização é oferecer o que um consumidor quer transformando um produto standard 

em uma solução especializada individual” (PINE; GILMORE, 1999 apud MOON, 2008 p.

2). Dessa forma, a Vela bikes se destaca no mercado brasileiro de bicicletas elétricas, 

pois permite que seus consumidores transmitam sua personalidade nos modelos de 

bicicletas.   

 O presente projeto relaciona a bicicleta com o público feminino e suas 

necessidades e desejos relacionados a este meio de transporte. Atualmente, as bicicletas 

voltadas para este público, de maneira geral, apresentam somente a estética e não as 

diferenças anatômicas das mulheres em relação aos homens. Desta forma, o mercado 

encontra na venda de acessórios e artigos, uma oportunidade para adequar as bicicletas 

e facilitar o uso do produto para este público, a Figura 8 apresenta alguns exemplos de 

como as mulheres utilizam este meio de transporte. 
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FIGURA 8 - Como as Mulheres Utilizam esse meio  

Fonte: Autoria Própria elaborado via Pinterest (2018) 

 Considerando que poucas marcas projetam suas bicicletas de forma a melhor 

atender a este público, verificou-se a oportunidade de promover adaptações nas bicicletas  

produzidas pela empresa Vela Bikes, buscando a adequação ergonômica das mesmas 

para produzir maior conforto para as mulheres que as utilizam.  
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4. DESIGN: ASPECTOS PRÁTICOS, ESTÉTICOS, SIMBÓLICOS E A ERGONOMIA 

APLICADA AO PROJETO DE PRODUTOS  

4.1 Funções de Produto 

 Segundo Löbach (2001) os produtos destinados ao uso são dotados de funções 

que satisfazem as necessidades do usuário através do processo de utilização, pois estes 

estabelecem relações com o objeto. A relação entre usuário e o produto é essencial para 

a definição de suas funções, estas derivam do processo de uso e de percepção que o 

consumidor tem sobre ele, “as funções são todas as relações entre um produto e seu 

usuário. No processo de uso se satisfazem as necessidades do usuário por meio das 

funções do produto.” (LÖBACH, 2001 p.59). Tais relações resultam nas três principais 

funções: prática, estética e simbólica, apresentadas na sequência.  

4.1.1 Funções Práticas 

 A relação prática entre o usuário e o produto tem origem em um nível orgânico-

corporal, desta forma, a função prática é definida por Löbach como todos os aspectos 

fisiológicos do uso do produto. Ao desenvolver um novo produto é fundamental que este 

crie funções que atendam as necessidades físicas do usuário (LÖBACH, 2001) 

 A função prática é relativa ao uso, refere-se a ação que o produto desempenha 

(QUEIROZ, 2012), desta forma, a maneira em que o usuário interage com o objeto para 

que o mesmo realize determinada função, oriunda de necessidades anteriores, influencia 

o desempenho do produto, e consequentemente a ação realizada.   

 Sendo assim, a bicicleta relaciona-se com os usuários de diversas maneiras, 

entretanto, a nível prático, o objeto executa a ação de deslocamento entre um ponto e 

outro, exercendo funções práticas (Figura 9) como o transporte, apoio para o corpo, 

sustentação do usuário e muitas vezes auxílio no transporte de cargas como mercadorias.  
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Figura 9- Funções Práticas  

  Fonte: Autoria Própria elaborado via Unsplash (2018)  

4.1.2 Funções Estéticas 

 Apesar do objeto desempenhar uma ação predominante prático-utilitária, o mesmo 

ainda proporciona experiências relacionadas a estética (QUEIROZ, 2012). De acordo com 

Löbach (2001) a percepção dos produtos através dos sentidos visual, tátil e sonoro, 

permite o uso sensorial dos produtos, que por sua vez, acontece por meio das funções 

estéticas”. A função estética dos produtos é um aspecto psicológico da percepção 

sensorial durante o seu uso” (LÖBACH, 2001 p.39). 

 Esta função depende de experiências anteriores com características estéticas 

como forma, cor, superfície e também sobre a percepção dos usuários sobre ela, quando 

relacionada com as demais funções, promove uma sensação de bem estar e permite que 

o usuário se identifique com o produto (LÖBACH, 2001). 

 Além da maneira em que o usuário enxerga o produto, a estética também relaciona 

o usuário com o ambiente, é através desses produtos que os consumidores expressam 

sua individualidade e personalidade, ou seja, eles buscam ter objetos que se identifiquem.  

 A estética nas bicicletas é facilmente percebida através dos modelos disponíveis no 

mercado, entre os mais variados temos os tipos esportivos, utilitários, retrô  e é por meio 5

destes que as funções de cada produto se tornam mais evidentes. São estas funções 

estéticas (Figura 10) transmitidas através dos modelos disponíveis que aliado a outros 

 Para este projeto é utilizado o conceito de Retrô definido por Rohenkohl (2011): “Retrô é um objeto 5

produzido na atualidade, inspirado nas características formais do estilo do passado, com processos de 
fabricação atuais. De modo geral, indica algumas características do passado incorporadas a uma peça”. 
(ROHENKOHLl p.151 2011)
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fatores funcionais e simbólicos, influenciam diretamente na decisão de compra  

Figura 10 - Funções Estéticas  

Fonte: Autoria Própria elaborado via Pinterest (2018) 

4.1.3 Funções Simbólicas 

A função simbólica deriva dos aspectos estéticos do produto, entre eles: cor, superfície e 

textura, é através destas características que o indivíduo realiza associações com 

experiências passadas (LÖBACH 2001). Tais associações resultam na interpretação do 

usuário sobre o objeto e o quanto ele se torna atraente.  

“Quando o desejo por um produto é de origem simbólica, reflete o 
interesse de seu proprietário em demonstrar status e prestígio, de se 
diferenciar com exclusividade (LÖBACH, 2000) e de revelar a própria 
identidade.” (QUEIROZ, 2012 p. 39) 

 Portanto a compra de determinado objeto representa um modo de vida (DORMER 

1995, apud QUEIROZ, 2012). Desta forma, pode-se associar o desejo de consumo de 

determinado produto com sua aparência estética e com o que ele representará para o 

usuário e sobre o usuário.  

 Entre as funções simbólicas (Figura 11) atribuídas a bicicleta pode-se citar a 

associação do produto com significados como: qualidade de vida, estilo de vida 

sustentável, liberdade, autonomia entre outros. Muitos desses significados, que são 

atribuídos a bicicleta pelos usuários, possuem um papel importante na adoção deste meio 

como meio de transporte.  
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Figura 11- Funções Simbólicas 

Fonte: Pinterest (2018) 

4.1.4 Flexibilidade das Funções no Produto 

 Os produtos se caracterizam assim como um conjunto aberto de possibilidades 

onde seu uso é resultado da interação com o usuário (KASPER, 2004 apud ZACAR,

2010), o  desenvolvimento de um produto que considera a flexibilidade relacionada ao 

uso, deve permitir que múltiplas funções sejam atribuídas de acordo com a necessidade 

do usuário. A função simbólica atribuída à estética e à percepção do usuário em relação 

aos produtos, possibilita sua variação de acordo com as mudanças de comportamento 

pessoal ou da sociedade. 

 Tendo como referência o cenário atual do mercado de bicicletas, exposto 

anteriormente, acredita-se que a flexibilidade funcional e estética dos produtos permite 

uma inovação no que diz respeito ao uso do mesmo e ao interesse dos consumidores.    

Desta forma, ao adquirir um produto que se modifica para atender aos desejos e 

necessidades o usuário cria uma relação com o mesmo. Entende-se esta flexibilidade de 

funções como uma estratégia para adequar os produtos às necessidades do público 

feminino. 

4.2 Ergonomia Aplicada ao Projeto de Produtos 

 O conjunto de funções apresentadas anteriormente está presente em todos os 

tipos de produto influenciando no seu uso e representação diante os demais 

consumidores. Entretanto, não deve-se pensar apenas em como acontece as percepções 

do usuário diante de determinados objetos, e sim em como se comporta em todo o 
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ambiente. A Ergonomia se manifesta na “compreensão das interações entre um ser 

humano e outros elementos de um sistema” (IEA 2000 apud VAN DER LINDEN, 2007), 

portanto o estudo das interações entre o ser humano e a tecnologia.  

 Considerando que os produtos surgem das necessidades dos usuários, a 

Ergonomia tem o papel de estudar esta relação e identificar problemas e causas a fim de 

sugerir melhorias (VAN DER LINDEN, 2007). A aplicação da Ergonomia no design de 

produto manifesta-se através da aplicação de métodos, princípios, dados e análises. 

Entre essas abordagens, encontram-se os estudos de usabilidade e de natureza 

ergonômica, ou qualidade ergonômica do produto, como por exemplo o conforto. Ambas 

abordagens introduzidas na sequência.   

4.2.1 Usabilidade 

 Para a autora Mont’ Alvão e Damazio (2008), um produto que tem princípios de 

Ergonomia aplicados ao seu processo de design resulta em um produto atrativo e 

amigável, tais características podem ser relacionadas com o conforto postural, adequação 

dimensional, segurança no uso, facilidade de manipulação entre outros.   

 A Ergonomia passou a ser considerada um atributo aos produtos, uma vez que 

tornava-os fáceis de usar, esta facilidade de uso é uma questão fundamental da 

usabilidade (MONT’ALVÃO; DAMAZIO 2008). O conceito de usabilidade faz referência a 

três aspectos: efetividade, eficiência e satisfação. A efetividade está relacionada com a 

capacidade do usuário de alcançar seu objetivo inicial através da interface do produto, a 

eficiência se relaciona à quantidade de esforço necessária para alcançar o objetivo, e a 

satisfação faz referência ao nível de conforto do usuário a realizar determinada atividade 

(JORDAN, 2000 apud MONT’ALVÃO; DAMAZIO, 2008) 

 Desta forma, é possível perceber a relação que a Ergonomia tem no 

desenvolvimento do produto através da interface inicial que o mesmo transmite suas 

funções principais, de modo a garantir que o usuário tenha uma boa relação com o 

produto e considere seu uso uma experiência satisfatória.  

4.2.2 Conforto 

A satisfação no uso do produto está diretamente ligada ao nível de conforto que o mesmo 

proporciona, desta forma, a concepção de novos produtos tem o usuário como foco 

principal (MONT’ALVÃO; DAMAZIO 2008). O conforto pode ser interpretado como uma 

“qualidade ergonômica do produto” (ITIRO IIDA, 2005 apud VAN DER LINDEN, 2007 p.
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63), o mesmo está ligado aos aspectos fisiológicos, psicológicos e físicos. Os aspectos 

fisiológicos estão ligados ao funcionamento do corpo humano, os psicológicos a questões 

de autoestima, imagem e relacionamento com outras pessoas, e o físico com o ambiente 

(VAN DER LINDEN, 2007).  

 Para Coelho e Dahlman (2002, apud Van Der Linden 2007), o conforto apresenta a 

intersecção entre a funcionalidade, a usabilidade e o prazer. Entretanto, o conforto é uma 

“dimensão que afeta a percepção das demais necessidades” (VAN DER LINDEN, 2007 p.

79), sendo assim, difícil de definir pois está ligado com a emoção e o sentimento do 

usuário na hora de avaliar um produto.  

 Considerando o exposto anteriormente, a percepção do usuário sobre as funções 

práticas, estéticas e simbólicas do produto interferem no modo de uso e 

consequentemente no conforto gerado. Quando relacionada com o conforto, a bicicleta 

pode-se apresentar de várias formas, associado tanto a partes e componentes do produto 

como ao seu funcionamento. 

 É comum no mercado atual a palavra conforto estar associada com Ergonomia, 

muitas empresas utilizam este termo como apelo para um produto bem desenvolvido, 

porém o mesmo é definido de diferentes maneiras. Com base nas informações coletadas 

em visita a uma loja de artigos esportivos no dia 31 de agosto de 2018, foram observadas 

as etiquetas das bicicletas, consideradas femininas, e a associação com o conceito de 

“conforto” apresentado para os usuários.  

 A partir das observações foi elaborado um Quadro (2) que apresenta a relação 

entre conforto e bicicleta de alguns modelos disponíveis no mercado.  

Quadro 2 - Relação Conforto x Bicicleta    

Fonte: Autoria Própria com base nos dados disponíveis por Decatlhon (2018) 
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 Dessa forma, é possível perceber que o conforto e o uso da bicicleta está 

associado a partes e componentes como o selim, guidão, quadro, manoplas, pneus,  e 

posição de costas eretas. A definição deste termo pode ser apresentada com a palavra 

ergonomia e feminino, direcionando o público para  determinados produtos que se 

destacam como desenvolvidos para promover satisfação no uso.  

 A relação criada pelo usuário diante das definições expostas pelo mercado e sua 

própria experiência contribuem para a escolha do produto, unindo aspectos práticos e 

estéticos com suas necessidades e desejos. O desenvolvimento desse projeto, pretende 

investigar como o público feminino relaciona-se com as bicicletas, bem como investigar os 

aspectos funcionais e estéticos que se destacam, e componentes que apresentam 

conforto ou desconforto e como acontece o uso deste produto.  

4.2.3 Ciclistas e a Ergonomia 

 A ferramenta de revisão bibliográfica presente na combinação das técnicas 

etnográficas selecionadas tem como finalidade rastrear e identificar estudos realizados 

sobre o conforto dos ciclistas. A partir do compilado destes estudos é possível perceber 

quais pontos e componentes da bicicleta apresentam maior interferência no conforto 

percebido pelo usuário.  

 Foram identificados alguns autores como base para o assunto: Pequini et. al. 

(2009), Martins et al. (2007), Macedo (2014), Di Alencar et. al. (2011), Kleinpaul et. al. 

(2010) e João Gomes Filho (2010). Dentre os autores quatro (4) conduziram experimentos 

com usuários, um (1) uma revisão sobre os estudos já feitos, e um (1) uma leitura 

ergonômica da bicicleta .   

 A pesquisa realizada por Pequini (2009) busca encontrar a relação entre usuário e 

produto para definir parâmetros de usabilidade entre ambos. Desta forma, foram 

realizados testes de nível de desconforto/dor no uso das bicicletas. Entre os resultados da 

pesquisa, a autora identificou os pontos de maior desconforto: “a região lombar, ombros, 

braços, coxas e joelhos tiveram uma pequena incidência e queixas por parte dos 

participantes, ficando a região púbica como a região mais desconfortável/

dolorida.” (PEQUINI et. al., 2009 p. 8) tanto para mulheres quanto para homens e também 

conseguiu estabelecer que as bicicletas que mantêm o tronco ereto como as que 

promovem maior sensação de conforto.  

 Martins et. al. (2007) investigou os pontos da bicicleta que mais favorecem o 

posicionamento inadequado dos ciclistas, também comparando o perfil atlético com o 

recreacional e qual está mais propenso a desenvolver posturas equivocadas na bicicleta.  
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“Os sujeitos eram avaliados e orientados quanto à posição e inclinação 
do selim, posição e tamanho do guidão, ângulo relativo do joelho, 
alinhamento entre a face anterior da patela e o eixo do pedal, 
posicionamento do pé no pedal e inclinação do tronco.” (MARTINS et. Al. 
2007 p.185) 

 Ao final da pesquisa, o selim foi apontado como ponto onde os maiores erros foram 

reportados, quanto ao ajuste de altura e inclinação, fatores que tem relação direta com o 

conforto percebido pelo usuário, identificado também na pesquisa de Pequini et.al.(2009). 

 Macedo (2014) apresenta pontos fundamentais para uma boa postura no contato 

dos ciclistas com a bicicleta. Entre estes pontos, destacam-se a harmonia na interface 

pelve-selim, mãos-guidão e sapatilha-pedal.(Figura 12)  

Figura 12 - Interface pelve-selim, mãos-guidão e sapatilha-pedal 

"  
 Fonte: Macedo (2014) adaptado de Alencar et al (2011)  

 Desta forma, é possível perceber a relação que esta interface tem com a geometria 

do quadro da bicicleta, que une os principais elementos que devem ser ajustados para 

promover harmonia entre eles. Sendo assim, Macedo (2014) defende que a adaptação 

ergonômica da bicicleta depende de uma adaptação adequada na altura e 

posicionamento do selim, altura do guidão e do comprimento da mesa, a fim de promover 

uma boa postura e funcionamento harmônico.  
“Mestdagh (1998), Pequini (2000), Burke e Pruitt (2003), 
Silberman et al. (2005) e Alencar e Matias (2008) fizeram um 
levantamento geral dos ajustes a serem adotados para selim, 
guidom, posicionamento dos pés sobre o pedal, e tamanho 
adequado do quadro da bicicleta além de outros fatores que 
possam con t r i bu i r pa ra o bom pos i c i onamen to do 
ciclista.” (KLEINPAUL et. al. 2010 p.1017) 

 Filho  (2010) realizou um estudo de caso completo sobre a bicicleta, baseado nos 
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Fatores Ergonômicos Básicos (FEB)  descritos em seu livro: “Ergonomia do 6

Objeto” (2010), o autor descreve a bicicleta como um produto cuja configuração física e 

de uso, indicam um objeto relativamente inseguro e desconfortável. Parte deste 

desconforto provém da má postura assumida pelos usuários assim como o esforço 

necessário o espaço em que está inserido (FILHO, 2010). Desconfortos relacionados ao 

uso da bicicleta podem ser resolvidos com a busca de soluções ergonômicas adequadas, 

para isso “é necessário que se reflita sobre as especificidades em relação ao perfil do 

usuário para o qual o modelo esteja sendo projetado - principalmente em relação as 

mulheres…às crianças…e às pessoas idosas.” (FILHO, 2010 p. 62).  

 O conforto está associado as condições orgânicas do usuário e as condições da 

bicicleta como: a relação usuário-assento-condições do solo, relação usuário-sistema de 

transmissão-rodas e pneus - condições do solo, e a relação usuário-guidão-freios-troca de 

marcha (FILHO, 2010). Para promover este conforto nos usuários, é recomendado que os 

mesmos tenham uma postura adequada no uso da bicicleta, entre as posturas assumidas 

estão a tradicional e a aerodinâmica, para este projeto adota-se a tradicional (Figura 13), 

ou seja, que mantem o usuário com o tronco ereto.  
Figura 13 - Postura tradicional assumida pelo usuário  

"  

Fonte: Dreyfuss (1966) 

 Fatores ergonômicos básicos divididos em 3 blocos de análise: requisitos de projeto (fatores 6

básicos relativo à tarefa), ações de manejo (ações de movimento realizadas pelo usuário) e ações 
de percepção (sentidos do usuário) (FILHO, 2010)
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 A partir dos documentos analisados, foi possível perceber as partes/componentes 

que indicam desconforto no uso da bicicleta, são estes: o selim, o guidão, e uma 

adequação ergonômica dos mesmos por meio da regulagem de tamanho e inclinação em 

ambos de acordo com as medidas do usuário. Entretanto os componentes do produto 

possuem uma relação direta com a postura adotada pelos usuários, onde a mais indicada 

para minimização de desconforto é a de tronco ereto (PEQUINI et. al., 2009). 
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5. ETAPA DE CAMPO: PESQUISA COM AS USUÁRIAS 
 A pesquisa de campo, dá continuidade a etapa de análise do problema, 

correspondente à fase de pré-concepção no método estabelecido. A pesquisa teve início a 

partir da definição do público, onde encontrou-se a necessidade de entender melhor como 

as mulheres interagem e utilizam o produto. A pesquisa de campo ocorreu em três etapas, 

primeiramente foram realizadas entrevistas semiestruturadas com usuárias que tem a 

bicicleta como meio de transporte principal, em seguida foi realizada observação não 

participante a fim de rastrear os pontos principais de uso e relação com o produto e suas 

funções práticas, em seguida foi aplicado um questionário com o público de  usuárias e/ou 

potenciais  usuárias de bicicletas elétricas.  

 A seguinte pesquisa apresentou dificuldade em localizar  usuárias de e-bikes, 

portanto as primeiras duas etapas, entrevistas e observações foram feitas com usuárias 

de bicicletas não elétricas que tem o produto como meio principal de transporte.  

5.1 Entrevistas 

A primeira parte da pesquisa de campo constitui de entrevistas semiestruturadas com o 

intuito de identificar as principais atividades realizadas com as bicicletas, a frequência de 

uso, e os recursos mais usados neste meio, assim como possíveis necessidades e 

desconfortos causados pelo produto.  

 Entrevistas semiestruturadas são ferramentas de projeto de caráter qualitativo, ou 

seja, “métodos capazes de analisar informações abstratas como conceitos percepções 

dos consumidores. “ (ROZENFELD et al. 2006 p.123). Essa categoria de entrevistas tem 

como característica a elaboração de perguntas básicas relacionadas ao tema que devem 

ser conduzidas de maneira aberta para que outros questionamentos possam surgir no 

momento da entrevista, não se prendendo a um roteiro, levantando assim informações 

que surgem da interação entre entrevistador e usuário que podem ser relevantes para a 

pesquisa. (MANZINI, 2004).  

 Nesta etapa nove (09) participantes do público feminino foram entrevistadas, com o 

auxílio de um roteiro elaborado (Apêndice 2), em sua maioria estudantes que usam o 

produto diariamente, de faixa etária entre 19 e 30 anos que possuem bicicletas de modelo 

Mountain Bike ou de passeio. Apesar de nenhuma delas dispor de modelos elétricos a 

pesquisa ainda se torna relevante, uma vez que, mostra a relação que as usuárias têm 

com o produto.  

 O local das entrevistas variou de acordo com a disponibilidade das participantes, 

elas foram realizadas no local de estudo e/ou trabalho das usuárias. O público foi 
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selecionado por conveniência e julgamento de outros usuários de bicicletas como meio de 

transporte, que conhecem as participantes por convívio ou por ter a bicicleta como algo 

em comum. 

 A partir do resultados das entrevistas, foi elaborado um quadro (Quadro 3) que 

representa os pontos principais identificados 
Quadro 3 - Entrevistas  

Fonte: Autoria Própria (2018) 
 Desta forma, foi possível observar que as usuárias tem a bicicleta como meio de 

transporte, realizando tarefas como transporte de cargas, como mochilas e computadores 

e também compras de supermercado até de crianças em cadeirinhas, assim como 

algumas razões que dificultam o uso deste meio, como falta de infraestrutura da cidade e 

desrespeito de motoristas, Também foram identificados alguns pontos da estrutura da 

bicicleta em que as usuárias relataram algum tipo de desconforto: como o quadro, selim,  

guidão, manoplas e os pedais. A relação entre o conforto e a estrutura da bicicleta foi 

investigada e apresentada posteriormente neste documento.  
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5.2 Observações Não-Participantes  

	 A partir dos pontos principais destacados nas entrevistas, conduziram as 

observações que tem como finalidade contemplar o uso do produto pelo público em seu 

dia-a-dia. As observações (Figura 14) foram realizadas na Universidade Federal de Santa 

Catarina, localizada em Florianópolis, uma região com alto fluxo de pessoas que utilizam 

a bicicletas como meio de transporte.  

Figura 14 - Observações do Público   

Fonte: Autoria Própria (2018 

 Durante o dia 05 de setembro de 2018, por período de 2 horas no turno da tarde, 

ocorreu a observação de ciclistas de passagem por dentro e aos redores da Universidade, 

onde a partir de uma contagem, ocorreu o levantamento do número de 24 homens e 14 

mulheres, ou seja, o conjunto de pessoas observado neste determinado momento e local 

é predominantemente do público masculino.  

 Entre o público feminino, foi possível observar que a maioria realiza o transporte de 

cargas, colocando seus pertences em mochilas, cestinhas e caixotes acoplados na 

bicicleta. Entre os outros fatores identificados estão o uso de cadeirinhas infantis e a falta 

de equipamentos de segurança como capacetes, por exemplo. 

 Foi possível observar que o número de mulheres que utilizam a bicicleta, apesar de 

maior que o esperado, ainda foi inferior ao número de homens. Assim como na pesquisa 

realizada pelo Instituto Ciclocidade (2017), já apresentada neste documento, considerou-

se, com base nesta observação o número de mulheres ciclistas pequeno em relação ao 

público masculino. Esta pesquisa pretende descobrir necessidades e desejos que uso do 
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produto provoca e também como ele se relaciona com o público feminino para então 

apresentar um resultado de projeto que colabore com a mudança deste cenário.  

5.3 Questionário: Aspectos Estéticos e Simbólicos 

Com o intuito de entender as preferências dos consumidores de bicicleta elétricas, foi 

elaborado um questionário relacionado aos aspectos estéticos e simbólicos do produto.  

Segundo Löbach (2001) é fundamental conhecer as necessidades e aspirações dos 

usuários para que as funções do produto estejam adequadas, assim a configuração do 

produto não depende apenas de suas funções práticas e sim das funções estéticas, 

atraindo a atenção do usuário.  

 O questionário aplicado (Apêndice 3) trata apenas das funções estéticas e 

simbólicas, uma vez que as funções práticas foram investigadas durante as entrevistas e 

observações apresentadas anteriormente. O questionário foi divulgado através de grupos 

com a temática de bicicletas elétricas disponíveis em redes sociais. 

 Os grupos para a divulgação do questionário foram selecionados de acordo com o 

tema, o primeiro “Vela Bike Club” consiste em um grupo fechado para clientes e 

interessados nas bicicletas Vela Bikes. Já o segundo grupo divulgado, “Bicicleta Elétrica, 

e-bikes e pedelecs” é público e permite a discussão e esclarecimento de dúvidas quanto a 

temas que envolvem as bicicletas elétricas.  

 O questionário ficou disponível no período de 7 dias para aproximadamente 960 

membros entre os dois grupos. Apesar do alto número de pessoas entre os dois grupos, o 

questionário obteve 50 respostas entre o público masculino e feminino.  

Gráfico 1 - Resultado Questionário: Gênero  

"  

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Para efeito de pesquisa, as respostas do público feminino foram separadas do 
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resultado geral (Apêndice 4) e analisadas somando um total de 19 respostas (Apêndice 

5). O público tem idade predominante entre 18-28 anos (57,9% das respostas), seguido 

por 29-39 anos (26,3% das respostas). Entre as respostas, foi possível perceber que o 

número de mulheres com bicicletas elétricas ainda é pequeno, entretanto a maioria 

declarou que não possui bicicleta elétrica, mas tem interesse. 

 Entre as 4 participantes que possuem bicicletas elétricas, duas possuem o modelo 

Vela 1 e uma possui o modelo Vela S, tal resposta pode ter apresentado somente uma 

marca de bicicleta uma vez que o questionário teve maior recepção entre o grupo de 

usuários Vela Bikes.  

 Quando perguntadas sobre os aspectos estéticos do produto, as participantes 

responderam questões que envolviam a estética de bicicletas, as cores e também a 

materiais.  

Gráfico 2 - Resultado Questionário: Estética das bicicletas  

Fonte: Autoria Própria (2018)  

 Entre os resultados sobre a estética (Gráfico 2) a qual elas mais se identificam 

estão as bicicletas estilo retrô/vintage (57,9%) e estilo utilitária (31,6%). Entre as cores 

que as usuárias preferem (Gráfico 3) destacam-se a cor creme, verde claro e verde pastel 

(estilo vintage), vinho e azul claro, seguido do amarelo (Figura 15).  
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Gráfico 3 - Resultado Questionário: Cores   

Fonte: Autoria própria (2018) 

Figura 15: Cores que mais se destacaram 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Assim como na pergunta referente as cores, quando questionadas sobre os 

acabamentos do produto, era possível marcar mais de uma opção, sendo assim, em 

relação aos materiais e acabamentos presentes na bicicleta, destacam-se o couro 

sintético/ecológico, os metais e os tecidos (Gráfico 4) .  
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Gráfico 4 - Resultados Questionário: Materiais  

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 O questionário também abordou questões relacionadas ao uso do produto, como 

quais tipos de objeto/pertences os usuários costumam levar quando andam de bicicleta 

(Gráfico 5), entre os principais pertences: o celular, garrafa de água, chaves, carteiras e 

mochilas.  

 Gráfico 5- Resultados Questionário: Pertences 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Também foi avaliado a importância das características relacionadas ao transporte 

desses pertences, entre as características disponíveis na perguntas as participantes 

atribuíram um peso entre 1-5, na qual destacam-se a segurança contra roubos, a 

praticidade e espaço para os pertences (Gráfico 6).  
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Gráfico 6- Resultado Questionário: Importância nas características do transporte de pertences  

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Para completar as questões relacionadas ao uso, as participantes atribuíram um 

peso entre 1-5, sendo 1 para o menor e 5 para o maior, para importância das 

características que a bicicleta elétrica deve apresentar. As respostas indicam que a 

segurança, incluindo o bom funcionamento da bicicleta e contra roubos e acidentes, e a 

tecnologia de componentes eletroeletrônico ou peças como baterias e freios são 

características fundamentais nas e-bikes. 

Gráfico 7- Resultados Questionário: Importância das Características nas bicicletas   

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Com o intuito de abordar as questões atribuídas as funções simbólicas do produto, 

o questionário apresentava uma pergunta na qual participantes deveriam selecionar em 

uma palavra o que defina o significado de bicicleta para elas. Entre as respostas, 

destacam-se o estilo de vida sustentável, qualidade de vida e economia de tempo.  
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Gráfico 8-Resultado Questionário: Bicicleta em uma palavra  

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 O questionário apresentou duas questões abertas, nas quais as usuárias poderiam 

incluir quais outras características consideram importantes nas bicicletas, e quais são as 

maiores dificuldades e desconfortos que este produto apresenta. As perguntas abertas 

apresentaram um total de 13 respostas, as quais apontam desconfortos relacionados ao 

selim e a altura do mesmo, problemas técnicos frequentes, subir e descer escadas e a 

postura.  

 Após a análise das respostas do público feminino, foi possível comparar ao 

questionário geral com o público masculino e feminino, entre as questões que apresentam 

maior diferença estão o número de homens que possuem bicicletas elétricas (18), entre 

elas a Vela 1 em destaque e bicicletas da Sense e também que foram montadas a partir 

de outras peças de bicicletas e componentes eletroeletrônicos    

 Em relação a estética da bicicleta, o resultado geral também aponta uma 

preferência ao estilo retrô (40%), seguidos pela utilitária (26%) e as esportivas com (18%). 

Entre as cores o destaque maior ficou com o preto (42%) e azul escuro (18%), e a cor 

creme que foi a mais votado entre as mulheres com apenas 12% do total. Os materiais 

apresentaram resultados semelhantes, com a preferência pelo couro e metais em geral.  

 Foi possível observar através do questionário que, o estilo de vida sustentável e 

qualidade de vida são os principais motivos pelo qual as pessoas optam por esta 

categoria de meio de transporte. Os usuários deste meio costumam levar coisas de 
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pequeno porte com o auxilio de mochilas e alforjes, assim como acessórios para prender 

a bicicleta e ocasionalmente compras de maior volume.  

 As principais dificuldades e desconfortos relatados estão relacionados à falta de 

infraestrutura da cidade e o desrespeito dos motoristas. Em relação ao produto estes 

desconfortos encontram-se em pontos como o selim, guidão, peso da bicicleta e 

problemas técnicos no conjunto eletroeletrônico.  
“Guidão confort, estilo urbano com paralamas, bagageiro traseiro.”  
(Participante do questionário,2018) 
“No caso das eletrônicas seria autonomia e uma boa reputação de rede 
de manutenção.” (Participante do questionário,2018) 

 Quanto às características que o produto deve apresentar, destacam-se o conforto  

em peças como, o guidão, o selim, paralamas, lanternas e retrovisores e potência.  
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6. ANÁLISE DO PRODUTO 

 A análise de produto tem como finalidade compreender o produto desenvolvido 

através da observação e estudo de produtos já existentes, desta forma, esta etapa do 

projeto foi conduzida com o auxílio de três principais ferramentas de projeto: a análise 

estrutural, análise de concorrentes e similares. Esta etapa finaliza a fase de pré-

concepção no método proposto anteriormente.  

6.1 Análise Estrutural Bicicleta Vela 1 

 Com o intuito de entender o funcionamento de uma bicicleta elétrica assim como 

suas peças e componentes foi realizada uma análise estrutural da bicicleta Vela 1, 

primeiro modelo da empresa parceira Vela Bikes. Optou-se por este modelo de produto 

por ser o mais completo na linha de e-bikes Vela, apresentando as peças e recursos 

disponíveis na empresa. Para Pazmino (2014) a análise estrutural reconhece elementos 

construtivos, a função que desempenham e como eles estão ligados no sistema.   

  A ferramenta compreende cada elemento e a necessidade de cada componente, 

indicando seu material, princípio de montagem e acabamento (PAZMINO, 2014), desta 

forma, a análise conta com uma apresentação geral do tipo de componentes assim como 

seus sistemas e subsistemas.  

 A análise tem como base os dados fornecidos pela empresa sobre peças e 

especificações do modelo, que contam com uma imagem da bicicleta e seus 

componentes numerados em seguida uma relação de componentes e especificações, 

assim como os sistemas que compõem o produto (Quadro 4). 
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Quadro 4 - Análise Estrutural  

 "  

"  

Fonte: Autoria Própria Baseado em VelaBikes (2018) 

 No modelo Vela 1, seus componentes e sistemas se conectam por condutores 

elétricos que passam por dentro do quadro e encontram-se no painel, peça responsável 

pelo controle do funcionamento elétrico/eletrônico. Desta Forma, foi concluído que mesmo 

com as similaridades com bicicletas de passeio, as e-bikes possuem partes como o 

sensor de pedal, bateria e painel, que quando interligadas garantem o funcionamento do 
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produto. 

6.2 Análise de Concorrentes   
Para a análise dos concorrentes, foram estudados e comparados modelos dos principais 

concorrentes da empresa parceira, as brasileiras Lev e Sense, a primeira trabalha apenas 

com bicicletas elétricas e a segunda com uma variada gama de modelos, no qual foram 

selecionados os três que apresentam características de e-bikes.  

 Primeiramente foram observados os modelos elétricos das empresas concorrentes, 

em seguida foi elaborado uma lista de verificação com o auxílio da ferramenta 

apresentada por Pazmino (2014) que serve para organizar as características do produto a 

fim de detectar suas qualidades e deficiências. 

 A partir do contato com os usuários, por meio das entrevistas e também das 

observações, foram levantados os principais atributos do projeto, os quais foram 

relacionados com os modelos elétricos das concorrentes Lev e Sense. A partir desta 

relação foi possível compor uma lista de verificação (Quadro 5) e identificar os pontos 

fortes e fracos de cada um. 

Quadro 5- Lista de Verificação Concorrentes  

"  

Fonte: Autoria Própria (2018) 

  

 Dentro dos modelos observados, nenhum deles possui uma variedade de 

geometrias de quadro que permitem maior adaptação ao tamanho dos usuários como a 

empresa parceira Vela. Os concorrentes se destacam pela tecnologia utilizada, 

principalmente nos modelos Sense que utilizam peças e componentes importados, assim 

como os modelos Lev que apresentam disponibilidade de cores e adição de acessórios 
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além de possuírem quadro baixo, facilitando o uso do público feminino. Apesar do formato 

do quadro, a possibilidade de troca de cor e acessórios, nenhum dos concorrentes 

definem seus modelos como bicicletas masculinas ou femininas.  

6.3 Análise de Similares   

Para a análise de similares foram selecionadas propostas de produto semelhantes em 

estética, função e estrutura. Desta maneira, os produtos que variam entre bicicletas 

femininas, elétrica e customizáveis foram avaliados quanto aos pontos destacados nas 

entrevistas, observações e análises anteriores, são estes: peças que podem gerar algum 

desconforto ou constrangimento como selim, guidão, quadro, manoplas e pedais, a 

possibilidade de adaptação à diferentes tamanhos, possibilidade de personalização e e de 

adição de peças, assim como materiais e acabamentos.  

 Sendo assim, esta análise conta com 5 produtos: 2 bicicletas modelo feminino, a 

Cannondale Dutchess (Figura 16) e o projeto conceitual Aviva (Figura 17), uma bicicleta 

de estética retrô Elops clássica (Figura 18), a bicicleta elétrica Oh!Bike (Figura 19) e uma 

bicicleta com inúmeras possibilidades de personalização, o project One Trek (Figura 20) 

Figura 16 - Cannondale Dutchess  

!  

Fonte: Yanko Design (2009) 

 A  bicicleta Cannondale Dutchess foi desenvolvida por Wytze van Mansum para a 

fabricante de bicicletas Cannondale em 2009, com foco nas usuárias do público feminino, 

a bicicleta possui além do quadro baixo, atributos e conexões não aparentes que facilitam 

seu uso com roupas formais. O produto se destaca quanto ao conforto de uso, com o 

selim e guidão reguláveis para melhor adaptar-se à postura da ciclista, além de permitir a 

dobra do guidão para facilitar o ato de prender a bicicleta em locais públicos. Quanto a 

seus atributos estéticos a bicicleta possui a cores e acabamentos que remetem às 
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bicicletas de estilo retrô.). 

 Assim como a bicicleta Cannondale Dutchess, o projeto conceitual Aviva Family 

Bike (Figura 17) também foi pensada para atender ao público feminino. A bicicleta faz 

parte da coleção de bicicletas selecionadas pelo iF World Design Guide*. Desenvolvida na 

Universidade Nacional de Cheng Kung em Taiwan, foi projetada para ser uma bicicleta da 

família conduzida por mulheres, dispondo de vários recursos que facilitem as atividades 

domésticas e cuidado dos filhos. O produto conta com um acessório versátil que permite 

transportar com segurança as crianças e também carregar compras de supermercado 

Figura 17 - Aviva Family Bike   

"  

Fonte: If Design Collection - Bicycles (2018) 

 Considerando que a empresa parceira Vela Bikes, possui uma estética retrô optou-

se por realizar a análise de uma bicicleta do mesmo estilo, a Elops Clássica (Figura 18) 

da BTWIN. Esta é uma bicicleta urbana com estilo Holandês, com cesta e espaço de 

apoio para o bagageiro, que permite o conforto no uso devido à posição ereta para as 

costas do condutor, que é proporcionada pela altura regulável do selim, tamanho e 

formato do guidão. O quadro baixo disponível em 2 tamanhos pequeno e  médio, garante 

facilidade para o usuário montar na bicicleta, promovendo conforto ao pedalar em 

conjunto com a geometria do guidão. A bicicleta tem o aço (não especificado) como seu 

material principal e possui acabamentos similares aos modelos da empresa parceira, 

como a cor do quadro, pneus, manoplas e banco em couro sintético/ecológico caramelo. 
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Figura 18 - Elops Clássica  

"  

Fonte: Decatlhon (2018) 

 Na categoria de Bicicletas elétricas, foi selecionado o modelo Oh!Bike (Figura 19), 

uma bicicleta desenvolvida para a vida urbana com recursos de remoção de bateria, 

autonomia  de 50km e uso intuitivo. Entretanto, a bicicleta Oh!Bike destaca-se pelo 

inteligente sistema de pedal assistido, que identifica quando o ciclista precisa de maior 

auxilio. Quanto a sua geometria, a bicicleta possui quadro baixo, facilitando seu uso não 

só pelas mulheres como pelos homens que desejam pedalar em roupas mais formais, sua 

principal diferença entre as demais no mercado é o  peso de apenas 15kg e cestinha de 

carga incorporada. 
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Figura 19 Oh!Bike  

"  
Fonte:  Yanko Design (2018)  

 Pensando em personalização e customização de modelos de bicicletas, a 

fabricante de bicicletas Trek, criou um projeto onde o cliente tem autonomia para escolher 

desde as cores até componentes e acessórios. Com a tecnologia e qualidade 

características da marca Trek as bicicletas do Project One (Figura 20) são desenvolvidas 

unicamente para os clientes que optam por este serviço. No caso da marca Trek, as 

bicicletas são desenvolvidas para melhor atender a prática esportiva 

Figura 20 - Project One Trek  

"  

Fonte: Project One (2018) 

 O consumidor inicia escolhendo o modelo de bicicleta desejado, em seguida 

adiciona peças como freio e pneus e sistema de transmissão de sua preferência, em 

seguida seleciona a opção de feminino ou masculino, onde é redirecionado para a página 

do projeto que para finalizar os acabamentos da bicicleta, indicando o preço 

correspondente a uma bicicleta profissional personalizada. As bicicletas Domane, Emonda 

Speed Concept e Madone SLR (Figura 21), destacam-se por serem modelos disponíveis 
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para a customização classificados como femininas e unissex.  

Figura 21 - Madone da Trek Bikes  

"  

Fonte: Project One Trek (2018) 

 Desta maneira, foi possível observar as diferentes formas, configurações e 

funcionalidades acerca do tema proposto. Identificou-se características relacionadas ao 

conforto de uso, como formato de quadro, guidão e altura de selim e acabamento da 

manopla, características estéticas como o uso de cores, acabamentos em outros 

materiais, também questões de funcionalidade, ligadas diretamente às necessidades 

geradas pelo uso do produto, como capacidade para transporte de cargas, assim como a 

importância na personalização e customização da bicicleta com o uso de acessórios e 

funções que se adequem ao estilo de vida das usuárias.  
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7. PESQUISA CONFORTO E PERCEPÇÃO - UMA ABORDAGEM ETNOGRÁFICA  

Para levantar maiores informações sobre o uso do produto e principalmente a relação das 

usuárias com as bicicletas, foi realizado uma pesquisa com base na etnografia para 

entender como o conforto é percebido pelas ciclistas que optam pelo uso deste meio de 

transporte.  

 A Etnografia é um meio de pesquisa que busca entender melhor o dia a dia do 

usuário e a relação entre o consumo e a identidade do público (SAAD; PEREIRA; SPOHR 

2016). Está técnica é proveniente da união entre o design e a antropologia, cada vez mais 

utilizadas por indústrias norte americanas na compreensão do público-alvo (ARAUJO, 

2012).  
“No entanto, existem, no mundo, empresas que realizam projetos onde a 
Etnografia é utilizada como complemento da pesquisa em Design, 
através de uma exploração no universo cultural e atingindo resultados 
inovadores.” (Araujo, 2012 p. 14). 

 Desta forma, a prática da etnografia depende de três variáveis: o que as pessoas 

falam, como elas agem e o que elas usam e é a partir do encontro destas variáveis que se 

encontram as soluções de projeto, ou a triangulação de diferentes técnicas de coleta de 

informações (O’GRADY, 2016 apud ARAUJO, 2012). Para o seguinte projeto, foram 

selecionadas três técnicas de pesquisa (Figura 22) que permitem a reunião de 

informações a cerca do tema proposto.  

Figura 22 - Combinação de técnicas etnográficas  

"  
Fonte: Autoria Própria (2018) adaptado de Araújo (2012) 

 Desta forma, a pesquisa etnográfica procura entender questões relacionadas ao 

uso e conforto nas bicicletas, por meio destas três ferramentas: revisão bibliográfica 

(apresentada anteriormente no capítulo 4), observações e entrevistas de profundidade, a 

fim de promover uma análise ergonômica do produto. 
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7.1 Observações Usuários em Potencial 

 As observações em campo exercem um papel importante na abordagem 

etnográfica, é através delas que os pesquisadores são capazes de documentar as 

experiências que os levam a entender como o público se comporta, a fim de criar 

soluções para o projeto (Araujo, 2012).  

 As seguintes observações tem como intuito se aproximar dos potenciais usuários 

de bicicletas elétricas. Sendo assim, foram selecionados diferentes lugares cujo  perfil das 

pessoas que frequentam está próximo do perfil de público da empresa parceira, ou seja, 

pessoas que buscam qualidade de vida e estilo de vida sustentável e possuem  interesse 

e condições de investir em produtos como uma bicicleta elétrica.  

 Entre os locais selecionados estão o Mercado São Jorge e o Complexo Multi Open 

Shopping. A primeira observação, realizada em 10 de outubro de 2018 foi no Mercado 

(Figura 23) localizado no bairro Itacorubi em Florianópolis. O local é conhecido pelo seu 

apelo sustentável, que oferta produtos orgânicos e incentiva produtores locais atraindo 

consumidores que buscam por um estilo de vida diferenciado, tanto na alimentação 

quanto em outros produtos ofertados no local, em sua maioria orgânicos e veganos. O 

mercado também dispõe de cafés onde é possível sentar e trabalhar com computadores 

ou até fazer reuniões, atraindo o público para frequentar o espaço e não apenas realizar 

suas compras como em outros supermercados  
Figura 23 - Mercado São Jorge   

"  
Fonte: Instagram Mercado São Jorge (2018)  

  

 A segunda observação foi realizada no dia 11 de outubro de 2018 em um complexo 

de escritórios, lojas e cafés próximo a uma área de grande movimento de ciclistas. O Multi 

Open Shopping (Figura 24) localizado no sul da ilha próximo ao bairro Campeche, 

consiste em um shopping ao ar livre com escritórios em seu andar superior. Além de 

dispor de locais para trabalho como coworkings, sua infraestrutura permite que as 

pessoas se acomodem utilizando o espaço disponível para realizar suas tarefas.  
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Figura 24- Multi Open Shopping  

"  

Fonte: Instagram Multi Open Shopping (2018) 

 O local também apresenta uma variedade de restaurantes e cafés, assim como um 

pequeno cinema de filmes alternativos, o Multi Open Shopping realiza também eventos 

como pequenos shows, feiras de orgânicos e eventos destinado ao público que frequenta. 

O espaço possui uma boa infra-estrutura de bicicletários e incentiva o uso da bicicleta 

entre o seu público. 

 Desta forma, foram realizadas duas observações (Figura 25), cada uma com 

período entre uma e duas horas. O horário em que foram feitas as observações foi 

selecionado a partir da “ferramenta do google” que indica os horários de maior movimento 

dos locais.  
Figura 25 - Observações  mercado e complexo de escritórios/lojas  

"  

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Em ambos os locais foi possível perceber um grande número do bicicletas 

estacionadas, onde os bicicletários encontravam-se com pouco espaço disponível para a 

quantidade de bicicletas. Dentre as bicicletas estacionadas, poucas contavam com 

�70



cestinhas ou bagageiros auxiliares para pertences.  

 No momento da primeira observação, o público que frequenta o mercado em sua 

maioria utiliza os carros como meio principal de transporte. Apesar do número de 

bicicletas estacionadas corresponder ao número de vagas disponíveis, não foi observado 

movimento de ciclistas correspondente a infraestrutura do local.  

 Enquanto no complexo de lojas e escritórios, foi relatado por usuários de bicicletas 

que a maioria das bicicletas estacionadas pertencem aos funcionários que trabalham nos 

escritórios e no complexo e optam por este meio de transporte.  

 Apesar dos locais apresentarem movimento significativo de pessoas que usam a 

bicicleta como meio de transporte, em nenhum deles observou-se o uso de bicicletas 

elétricas, tanto pelo público feminino quanto pelo público masculino, o que levanta a 

hipótese que as e-bikes ainda não são tão populares junto ao público observado. 

 Entretanto é possível associar o uso da bicicleta como meio de transporte com o 

estilo de vida dos usuários, entre todos os locais observados durante a pesquisa, além de 

bicicletas estacionadas o complexo apresentou um volume significativo de ciclistas ao 

redor por possuir a infraestrutura adequada para este meio de transporte.  

7.2 Entrevistas de Profundidade 

 A entrevista é um processo de interação social que tem como objetivo obter 

informações e coletar dados sobre determinado assunto, normalmente ocorre entre duas 

pessoas, na qual uma delas é o entrevistador e outra o entrevistado, sendo uma das 

técnicas de pesquisa mais utilizada no processo de trabalho de campo (HAGUETTE, 

1997 apud BONI; QUARESMA, 2005). 

 Com a finalidade de entender o conforto percebido pelas usuárias de bicicletas 

elétricas, assim como suas características de uso, adotou-se o método da entrevista de 

profundidade “no qual o pesquisador constantemente interage com o informante” (BONI; 

QUARESMA, 2005 p. 73), de característica semiestruturadas. Sendo assim, foi elaborado 

um roteiro de perguntas (Apêndice 6) que foi aplicado em um contexto semelhante a uma 

conversa informal, onde o entrevistado pode conversar sobre o tema proposto além de 

responder às perguntas.  

 Para obter resultados diferentes da primeira etapa de entrevistas, descrito 

anteriormente no capítulo cinco (5), o público entrevistado foi exclusivamente de usuárias 

de bicicletas elétricas. Esta etapa contou com a participação de quatro (4) usuárias de e-

bikes, uma vez que houve dificuldades em contactar pessoas nesse nicho disponíveis 

para entrevistas, estas usuárias foram localizadas com o auxílio de uma loja  de bicicletas 
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e um fornecedor de kit para a adaptação de bicicletas em bicicletas elétricas, ambos na 

região da grande Florianópolis. As entrevistadas foram questionadas sobre as 

características de uso, o motivo pelo qual escolheram este modelo de bicicleta, 

desconfortos causados pelo produto.  

 As quatro participantes (Quadro 6) possuem uma média de idade entre 40 e 56 

anos, todas consideram a bicicleta elétrica seu meio principal de transporte, entretanto 

foram motivos diferentes que as levaram a escolher este produto.  

Quadro 6 - Participantes Entrevistas de Profundidade 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 A usuária 1 (48 anos), trocou a bicicleta comum pelo modelo elétrico em 2014 e 

desde lá vem usando sua e-bike no trajeto até o trabalho. Ela optou por este modelo 

quando buscava por uma alternativa que possibilitasse seus trajetos diários sem o mesmo 

desgaste físico. Atualmente ela tem uma frequência de uso de 5 vezes na semana e 

percebe mais facilidade no trajeto em relação as subidas e dias de vento, considera a 

maior vantagem deste modelo o fato de não transpirar até a chegada ao trabalho e ainda 

manter um ritmo bom de exercício. A usuária 1 se declara ciclista esportiva e têm 

preferência por bicicletas esportivas como as Mountain Bikes, ela pratica com um modelo 

comum e usa o elétrico somente para trajetos na cidade.  

 A Usuária 2 (40 anos) adaptou sua bicicleta com um kit que transforma bicicletas 

comuns em elétricas há mais ou menos 2 meses, seu desejo inicial era substituir o carro 

pela bicicleta. Antes utilizava o produto só para passeio e pensou que o modelo elétrico 

facilitaria a transição entre o carro e a bicicleta. Utiliza a e-bike em trajetos menores e pelo 

seu bairro já que ainda se sente insegura para pedalar em rodovias.  

 A Usuária 3 (56 anos) possui o modelo elétrico há dois anos e antes realizava seu 

trajeto de aproximadamente 5km até o trabalho com uma bicicleta comum, já que sempre 

gostou de pedalar, porém demorava para chegar, cansava muito e sentia muita dor no 

joelho após o trajeto.A usuária entende as “limitações de sua idade” e viu na bicicleta 
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elétrica um recurso para continuar com este meio de transporte, que proporciona a ela, 

saúde, facilidade e qualidade de vida.  

 A Usuária 4 (44 anos) viu na bicicleta elétrica uma forma de vir para o trabalho com 

mais comodidade. Ela se descreve como uma pessoa ativa que pratica vários tipos de 

exercício como caminhada e surf. Há um pouco mais de um ano ela optou pelo modelo 

elétrico para auxiliar no seu trajeto de 16km até o trabalho, com o objetivo inicial de não 

usar mais o carro já que pegava muitas filas, ela otimizou seu tempo de trajeto de uma 

hora e 20 min para trinta minutos diariamente. Apesar de estar bem adaptada a bicicleta, 

ela ainda sente um pouco de insegurança com a elétrica em razão da velocidade que ela 

atinge (em média 35km/h) em áreas difíceis de pedalar devido ao movimento dos carros.  

“Uso a bicicleta elétrica para tudo, ela é um meio de transporte 
fantástico! Eu não compro mais carro.” Usuária 4 (2018) 

 As quatro usuárias têm costume de carregar itens como celulares, chaves, garrafas 

de água e mochilas, entretanto a usuária 1 prefere apoiar a mochila no bagageiro traseiro 

pois sente o objeto interfere na postura para pedalar, as demais não demonstraram 

incômodo com o objeto mas ressaltam a importância de um cesto e bagageiro na 

bicicleta. 

 Quando questionadas sobre as áreas onde elas sentiam mais desconforto ao usar 

a bicicleta destacam-se os punhos, coluna, pés, mãos e ombros. As seguintes regiões 

foram ilustradas com o auxílio do diagrama de Corlett (Figura 26), o qual auxilia por meio 

de um mapa da regia corporal a avaliação de desconforto (LIGEIRO, 2010), para fins de 

representação do resultado desta etapa da pesquisa. 
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Figura 26 -Diagrama de Corlett: Regiões de desconforto  

"  

Fonte: Autoria Própria com base no diagrama de Corlett (LIGEIRO, 2010) 

 Estes desconfortos podem estar associados a componentes como o guidão e o 

selim que interferem diretamente na postura do ciclista. Três entre as quatro usuárias 

declararam que trocaram o selim por um modelo que julgavam mais confortável, sendo ou 

mais largo que os demais ou um modelo vazado.  

 Ao fim de cada entrevista, as participantes eram questionadas sobre quais 

mudanças elas fariam no modelo atual da Vela Bikes, para isso elas contaram com 

canetas e desenharam (Figura 27) com o auxílio de uma imagem da Vela 1 e colocaram 

as mudanças desejadas. 
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Figura 27 - Participantes Desenhando na Vela 1  

"  

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Todas as participantes adicionaram um quadro baixo, relatando que já tinham se 

machucado diversas vezes com o quadro alto na hora de parar a bicicleta. Duas entre as 

quatro entrevistadas acham esse rebaixamento no quadro essencial, e ainda definiram 

este formato como  característico de “modelo feminino”. Algumas mudanças foram feitas 

no guidāo e espaço para cargas foi adicionado pelas usuárias. As alterações propostas 

foram ilustradas com auxílio da imagem da bicicleta Vela 1 (Figura 28) 
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Figura 28: Mudanças na Vela 1  

"  

Fonte:  Autoria Própria (2018) com base em Vela Bikes (2017) 

 A pesquisa realizada conta com  as entrevistas como um processo de ergonomia 

participativa para auxiliar na geração de ideias, no qual foi possível não só coletar mais 

informações sobre o público como também ouvir sua opinião sobre o produto, resultando 

ideias e indicações para o desenvolvimento do projeto de produto.  
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8. REQUISITOS DE PROJETO 

 Os requisitos servem como um documento base para as metas a serem atingidas 

no desenvolvimento do projeto (PAZMINO, 2015). Para o presente projeto os requisitos 

foram estabelecidos com base nas necessidades das usuárias e então listadas algumas 

especificações meta para o desenvolvimento do produto. 

 As necessidades das usuárias foram obtidas através de pesquisas anteriores como  

o questionário, as observações e entrevistas, (apresentadas no capítulo 5, 6 E 7) e então 

convertidas em categorias que permitem uma organização mais detalhada dos requisitos 

de projeto. O Quadro 7 mostra a relação das necessidades das usuárias com as 

categorias de requisitos de projeto.  

Quadro 7  - Relação necessidades e requisitos  

Fonte: Autoria própria Rozenfeld et al 2006 e Mont'alvão; Damazio 2008  (2018) 

 As categorias de requisitos foram definidas com o auxílio de conceitos pré-

estabelecidos por autores como Rozenfeld et al. (2006) e Mont’Alvão; Damazio (2008). 

Desta forma, os termos adotados correspondem as seguintes definições: 

2. Desempenho: Funções que o produto deve atender (ROZENFELD et al., 2006) 

3. Eficiência: A quantidade de esforço necessário para chegar ao objetivo desejado 

(MONT’ALVÃO; DAMAZIO, 2008) 

4. Infraestrutura: Infraestrutura para manufatura existentes (ROZENFELD et al., 2006) 

5. Estética/Aparência/ Acabamento: Preferência dos consumidores ((ROZENFELD et al., 

2006) 

6. Materiais: Materiais necessários e propriedades (ROZENFELD et al., 2006) 

7. Ergonomia: Percepção, uso e manipulação (ROZENFELD et al., 2006) 

8. Segurança: Infraestrutura necessária para a segurança do usuário (ROZENFELD et 

al., 2006) 

 A partir das categorias estabelecidas foi possível listar os requisitos de projeto e 
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estabelecer algumas especificações meta. As especificações meta servem de base para 

definir como o requisito será cumprido. O Quadro 8 Demonstra os requisitos e 

especificações para o presente projeto.  

Quadro 8 - Requisitos e Especificações Meta   

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Com o auxílio da ferramenta do diagrama de Mudge, foi possível definir uma 

hierarquia para os requisitos de projeto. O diagrama (Quadro 9) permite a comparação de 

requisitos com o objetivo de ordená-los por relevância. A comparação de função 

geralmente é feita de duas em duas, atribuído valores de importância (SCHUSTER; 

SCHUSTER; OLIVEIRA, 2014). Neste caso, as sete (7) categorias de requisitos foram 

comparadas com valores entre cinco (5) e um (1), desta forma A é equivalente a cinco (5),  

B é equivalente a três (3) e C é equivalente a um (1).  
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Quadro 9 - Diagrama de Mudge   

"  

Fonte: Autoria Própria (2018)  

Conforme o resultado do Diagrama de Mudge, estabeleceu-se uma ordem de importância 

para os requisitos de projeto (Quadro 10) os mesmos foram comparados entre si, e 

multiplicado pelo peso estipulado anteriormente a soma dos resultados apresenta a 

classificação dos requisitos. A definição da hierarquia encerra a etapa de pré-concepção, 

ela também auxilia no processo de definição da alternativa final de projeto, pois permite 

comparar as alternativas e quais requisitos cada uma atende, neste caso a alternativa que 

atender o maior número de requisitos torna-se a solução de projeto. 
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Quadro 10 - Hierarquia de Requisitos  

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Após a classificação de importância, requisitos como ergonomia e desempenho se 

destacam, seguindo pela classificação de estética, aparência e acabamento, 

infraestrutura e segurança. Os requisitos de eficiência e materiais apresentaram 

resultados similares no diagrama de Mudge, entretanto para que houvesse uma 

hierarquia entre eles, o requisito de eficiência se torna mais relevante por apresentar 

relação direta com as usuárias não só o produto.  
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9. CONCEPÇÃO  

 A etapa de Concepção dá sequência ao desenvolvimento do projeto, de acordo 

com o método estabelecido anteriormente. Após a etapa de pré-concepção, finalizada 

com a definição dos requisitos de projeto, temos o início da Concepção composta por três 

fases: partidos de projeto, geração de alternativas e seleção.  

Quadro 11 - Segunda etapa do Método 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 A fase denominada Partidos de Projeto conta com o auxílio de ferramentas como 

painéis visuais e definição de componentes, as quais servem de guia para a fase de 

geração de alternativas. 

 A Geração de Alternativas apresenta o desenvolvimento de ideias que se 

consolidaram em desenhos de projeto, entre eles os desenhos de componentes e de 

acessórios, combinados por meio de desenhos de conjunto. Estes desenhos foram então 

comparados por meio de matrizes na fase de Seleção, que representa a definição da 

solução final de projeto.  

9.1 Partidos de Projeto 
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 O perfil das usuárias e usuárias em potencial de bicicletas elétricas, indicam uma 

procura por qualidade de vida aliada a um estilo de vida sustentável, em que  a bicicleta é 

utilizada como principal meio de transporte. Como foi visto anteriormente existe uma 

indicação de preferência pelo estilo retrô que também acompanha o estilo da empresa 

parceria Vela Bikes, compondo os aspectos estéticos e simbólicos do produto a ser 

desenvolvido. 

 O desenvolvimento de uma bicicleta elétrica voltada para o público feminino está 

ligada não só a fatores estéticos e simbólicos como a fatores de uso e ergonomia, e a 

percepção de conforto pelas usuárias. Desta forma o produto pretende proporcionar a 

minimização de desconfortos através de componentes como o quadro, selim e guidão que 

possibilitem adequação não só a um ideal ergonômico como também ao que a usuária se 

sente mais confortável.  

9.1.1 Painéis de Conceito 
 Foram então elaborados painéis de conceitos que permitissem o estudo sobre a 

funcionalidade, estética, os modos de uso e tarefas realizadas com a bicicleta e também 

encaixes e acessórios. “O painel conceitual é composto por imagens que simplifiquem o 

significado do produto.” (PAZMINO, 2015 p.165). Estes painéis servem de apoio para a 

geração de alternativas na busca de soluções para uma nova configuração de bicicleta 

assim como um acessório extra que pode ser acoplado e facilitar o uso deste meio de 

transporte.  

 Para o painel de estilo (Figura 29) foram selecionadas imagens que refletiam o 

estilo de vida das usuárias de bicicleta elétrica aliado a estética retrô presente nas 

bicicletas dos dias de hoje, indicando formas curvadas e cores de tons claros, 

características do estilo. 
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Figura 29: Painel  de Conceito - Estilo de vida e estética  

"  

Fonte: Autoria própria via Pinterest (2018) 

 O painel de uso (figura 30) retrata as diferentes tarefas executadas pelas  usuárias 

de bicicleta em seu dia a dia, como compras de mercado, transporte de crianças. Estas 

tarefas levantadas durante a etapa de pesquisa (descritas anteriormente no capítulo 5 e 

7) foram divididas em quatro classificações: transporte de crianças, transporte de carga 

pesadas como compras de supermercado, transporte de cargas menores como celulares, 

chaves e garrafas de água e cargas de volume médio, como mochilas, bolsas e materiais 

do dia a dia. Esta divisão de tarefas foi fundamental para definir qual tipo de acessório 

deve ser desenvolvido em conjunto com a bicicleta elétrica.  
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Figura 30: Painel de Conceito - Tarefas  

"  

Fonte: Autoria própria via Pinterest (2018) 

 Com o intuito de desenvolver um acessório que deve ser acoplado na parte 

dianteira da bicicleta, o painel de encaixe (figura 31) possui referência para as diversas 

maneiras de acoplar objetos as bicicletas, desde cestos e bagageiros assim como 

alforjes.  
Figura 31: Painel de Conceito- Encaixes  

"  

Fonte: Autoria própria via Pinterest (2018) 

 Os três painéis elaborados iniciam a etapa de concepção no desenvolvimento do 

projeto segundo o método definido anteriormente, eles representam alguns dos 
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significados que o produto a ser desenvolvido deve passar às usuárias (PAZMINO, 2015) 

como a estética retro, a funcionalidade e a praticidade.  

9.2 Componentes Selecionados 

 Com base nas pesquisas realizadas anteriormente, o presente projeto tem como 

finalidade uma abordagem ergonômica correspondente aos fatores práticos, estéticos e 

simbólicos, onde desenvolveu-se uma solução que promoveu alterações em pontos como 

o selim, o guidão e o quadro, possibilitando facilidade no uso junto ao dimensionamento 

do produto e uma postura adequada.


9.2.1 Quadro 

 O quadro é um componente fundamental na bicicleta pois ele serve de apoio para 

a fixação de mais componentes como o selim, guidão e rodas. Seu formato pode tanto 

dificultar como facilitar o uso do produto quanto à tarefas como: subir e descer da 

bicicleta, fixar acessórios como garrafas de água ou cadeirinhas infantis. O quadro é 

responsável não só pela fixação, como também “determina o tamanho da bicicleta, a 

forma e suporta todos os acessórios, é dele que depende também grande parte do 

rendimento do conjunto.” (Macedo, 2014 p. 25). Suas partes mais importantes estão 

apresentadas em seguida (Figura 32). 

Figura 32 Componentes do Quadro  

Fonte: Macedo (2014)  

 As bicicletas de quadro rebaixados ou sem a presença de tubo horizontal são 

comumente associadas à modelos femininos, isto se deve pelo contexto histórico 

(apresentado anteriormente no Capítulo 3) e também pela classificação de bicicletas 

femininas ofertadas no mercado. Entretanto os resultados das pesquisas realizadas 

indicam uma preferência do público feminino por este tipo de quadro, desta forma, 
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pretende-se trabalhar com alterações no quadro que permitam este perfil rebaixado e 

também a representação estética retro que acompanha este formato.  

9.2.2 Selim 

 O selim é um dos componentes da bicicleta de difícil adequação ergonômica 

(FILHO, 2010), entretanto existem algumas diferenças na configuração de selins unissex 

e os ditos femininos (Figura 33). Tais configurações se devem ao fato das mulheres 

possuírem diferenças antropométricas em relação aos homens.  

Figura 33 : Selim Feminino Liv  

"  

Fonte: Liv (2018) 

 Com base nas pesquisas feitas com o público sobre o uso e a percepção de 

conforto, pretende-se desenvolver opções de selim que se adequem melhor as usuárias, 

que permitem os principais ajustes recomendados: regulagem de altura, anteriorização e 

posteriorização do selim (MACEDO, 2014). A personalização é um dos principais 

diferenciais da empresa parceira, um selim adaptado para o público feminino possibilitará 

ainda mais a personalização do produto de acordo com as necessidades das 

consumidoras.  

9.2.3 Guidão 

 O guidão proporciona apoio para o ciclista e facilita sua condução (PEQUINI, 

2000), este componente compõe a interface pelve-selim, mãos-guidão e sapatilha-pedal, 

apresentada anteriormente no capitulo quatro (4), ou seja ele é fundamental para que haja 

uma harmonia no uso do produto por parte do usuário.  

 Propõe-se desenvolver uma configuração de guidão que permita a regulagem de 

altura para facilitar a adequação ergonômica, promovendo uma postura de condução 

ereta, minimizando possíveis desconfortos.  

9.2.4 Acessório para cargas de pequeno e médio porte 
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 Após pesquisas realizadas anteriormente, foi elaborada uma divisão de tarefas  

(com base nos tipos de pertences que as usuárias normalmente carregam, desta forma, 

optou-se por trabalhar com o transporte de objetos de pequeno e médio porte. Objetos 

como celulares, chaves, carteiras e garrafas de água necessitam ser acomodados na 

bicicleta de maneira que facilite seu transporte,  

 Para isso será desenvolvido um acessório complementar que pode ser fixado na 

parte dianteira, que permita o transporte destes objetos com segurança contra eventuais 

roubos ou mudanças climáticas.  

 Para o desenvolvimento deste acessório, foi necessário realizar um estudo do 

tamanho destes pertences a fim de definir as dimensões necessárias para a boa 

acomodação dos mesmos. Desta forma, foram selecionados alguns objetos do dia a dia, 

como carteira, chaves, celulares, garrafas de água e bolsas, assim desenvolve-se dois 

modelos volumétricos do acessório (Figura 34). O maior, com base nas dimensões gerais 

do bagageiro atual da empresa Vela Bikes, que possui 380 mm de comprimento, 230 mm 

de largura e 110 mm de altura e o menor com 260 mm de comprimento, 100mm de 

largura e 200 mm de altura.  

Figura 34: Estudo Volumétrico do Acessório 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Este estudo demonstra a capacidade de carga que o acessório a ser desenvolvido 

deve comportar. Objetos como garrafas de água, celulares, carteiras, chaves e mochilas 

com capacidade para um computador devem ser acomodados com segurança no 

acessório.  
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10. GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

A geração de ideias é a fase principal da etapa conceitual no desenvolvimento do 

presente projeto. Conforme foi estabelecido anteriormente como partidos de projeto, esta 

etapa tem como intuito desenvolver desenhos e soluções que permitem atender aos 

requisitos previamente estabelecidos, assim como, trabalhar os seguintes componentes: 

Quadro, guidão, selim e acessório para cargas de pequeno e médio porte.  

10.1 Desenvolvimento e Geração de Alternativas 

O projeto não seguiu uma ferramenta específica para a geração das alternativas, ao invés 

disso foram elaborados desenhos de acordo com o componente e em seguida os 

mesmos foram combinados em desenhos de conjunto, ou desenhos da bicicleta. As 

combinações de desenhos foram analisadas de acordo com os requisitos, e as três mais 

adequadas foram comparadas com o auxílio de uma matriz de seleção para definir a 

solução mais adequada com o projeto. 

 Para o desenvolvimento dos componentes foi necessário manter alguns aspectos 

do produto original da empresa Vela Bikes, como o canote do selim e também o painel de 

componentes eletrônicos (Figura 35), uma vez que os mesmos comportam partes 

importantes que compõem a bicicleta elétrica, como a bateria e os sensores. Estes 

componentes afetam diretamente o desenho do quadro da bicicleta.  
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Figura 35 - Aspectos do Produto Original   

"  

Fonte: Autoria própria (2018) com base em dados disponíveis por Vela bikes (2017) 

 Portanto, a geração de alternativas iniciou com os desenhos de possíveis quadros, 

selim e guidão de bicicleta, partindo do estilo da empresa parceira e também das 

referências funcionais e estéticas, como o retrô, resultado das pesquisas feitas 

anteriormente. 
Figura 36 - Desenho por componente: quadro, guidão e selim   

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Após os desenhos de componentes, foi feita a combinação entre eles dando 

origem aos desenhos da bicicleta como um conjunto de guidão, selim e quadro. As 

alternativas foram comparadas entre si e as que mais se adequaram as questões 
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funcionais e estéticas do projeto foram selecionadas, resultando em três possíveis 

soluções (Figura 37). 

Figura 37 - Três possíveis soluções  

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Na sequência foram desenvolvidos desenhos de acessórios para comportar 

objetos de pequeno e médio porte, como celulares, chaves, carteira, garrafas de água 

(pequeno porte) até bolsas ou mochilas (médio porte). O tamanho e capacidade do 

acessório foi definido a partir da pesquisa de campo que revelou os objetos que as 

usuárias tem maior costume de levar consigo quando andam de bicicleta. Sendo assim, 

foram desenvolvidas soluções que permitem o transporte desses objetos em um 

acessórios que se encaixe tanto na parte dianteira como na parte traseira da bicicleta, 

possibilitando adequar-se as necessidades das usuárias.  
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Figura 38 - Desenho acessórios 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

10.2 Seleção de Alternativas 

 Para ampliar os recursos de personalizações da empresa foi definido que além da 

escolha de cor, as usuárias podem escolher entre qual tipo de selim consideram o mais 

adequado e qual o guidão de sua preferência. Assim, as alternativas combinadas contam 

com duas opções de selim e guidão cada (Figura 39), ampliando o nível de participação 

das usuárias na escolha da bicicleta. A escolha varia entre qual assento minimiza 

desconfortos e qual guidão é o ideal, o selim conta com modelos que possuem ou um 

rebaixo ou um vazado e o guidão com um modelo mais estreito e um mais longo. 
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Figura 39 - Selim e Guidão   

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Com as alternativas elaboradas foi feita uma matriz de seleção (quadro 12) com 

base nos requisitos de projeto para definir qual dos desenhos de conjunto melhor se 

adequa como solução para o projeto. Esta matriz busca facilitar o processo de escolha da 

alternativa de solução, comparando as alternativas desenvolvidas em relação aos 

requisitos de projeto, fornecendo uma “maneira de medir a capacidade de cada alternativa 

em atender  às necessidades dos clientes e usuários” (PAZMINO, 2015 p.236). A matriz 

desenvolvida tem como base a ferramenta de Pugh* descrita por Pazmino 2015, desta 

forma, foram utilizados os símbolos de +, para “melhor que", 0 para “igual a que” e - para 

“pior que”, cada alternativa foi comparada com as demais. Após serem colocados na 

matriz os símbolos de (+) e de (-) são multiplicados pelo peso correspondente do requisito 

e então somados, a solução que apresenta maior resultado é a selecionada. 
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Quadro 12 - Matriz de seleção: Desenho de Conjunto 

Fonte: Autoria Própria (2018) adaptado de Pazmino (2015).  

 Conforme a matriz de seleção a alternativa que mais se adequa ao projeto é a 

alternativa 3 (Figura 40), ela destaca-se por atender a requisitos como: Ergonomia 

desempenho, estética e infraestrutura. Na sequência, essa alternativa foi combinada com 

o acessório, também selecionado a partir de uma matriz, para compor a solução final de 

projeto. Sendo assim, a alternativa final foi definida por um processo de comparação com 

as demais alternativas, em que foi avaliado a capacidade de cada uma em atender aos 

requisitos estabelecidos anteriormente e também ao tema proposto pelo projeto.  

�93



Figura 40: Alternativa Selecionada: Desenho de conjunto 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Para a comparação dos desenhos de acessórios, foram selecionados os três que 

melhor se adequaram à proposta de projeto (Figura 41).  
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Figura 41- Desenhos acessórios 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 A mesma estrutura de matriz foi utilizada para fazer a seleção das alternativas de 

acessórios, entretanto apenas os requisitos relacionados ao transporte de itens de 

pequeno e médio porte estão presentes na matriz (Quadro 13). 

 Quadro 13: Matriz de Seleção: Acessório 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 A solução que melhor atende aos requisitos do projeto foi a alternativa 2. O 

acessório composto de dois módulos, um para itens de pequeno porte e outro para médio 

porte, que podem ser usados individualmente ou em conjunto de acordo com a 
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necessidade de cada usuária. Através do encaixe facilitado a solução de acessório 

(Figura 42) permite autonomia no uso do produto, pois as próprias usuárias podem 

encaixar e desencaixar sem necessidade de ferramentas ou serviços externos.  

 Figura 42 - Alternativa Selecionada: Acessório 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Com as alternativas definidas foi feita a combinação delas dando origem à solução 

final do produto (Figura 43). Esta é composta pelos componentes desenvolvidos: quadro, 

guidão, selim e acessório. No caso do guidão e selim, a solução apresenta duas opções 

que podem ser escolhidas de acordo com a preferência das usuárias. Quanto ao 

acessório adicional, este também apresenta duas configurações que dependem do tipo de  

objetos transportados.  
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Figura 43 - Solução Final do Produto 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Após a definição da solução final a mesma foi refinada e adequada as 

especificações de materiais. A solução também finaliza a etapa de concepção da início a 

etapa de pós concepção do projeto, presente no método.   
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11. O PRODUTO  

 Com o intuito de desenvolver uma bicicleta elétrica voltada para o público feminino 

que se adequasse as características da empresa parceira Vela Bikes, foi desenvolvida 

uma solução final de projeto, com base nas pesquisas apresentadas anteriormente. Esta 

solução da início a fase de pós-concepção do método estabelecido. 

11.1 Solução de Projeto 
  A e-bike desenvolvida pretende minimizar os desconfortos causados pelo ato de 

pedalar assim como facilitar o uso diário deste meio de transporte.  

 Assim como na empresa parceira, a possibilidade de personalização é o ponto 

principal de destaque da solução encontrada, a mesma, pode ser configurada de acordo 

com o gosto e as necessidades das usuárias. Sendo assim, o produto desenvolvido conta 

com duas opções de guidão (Figura 44) , um elevado e um alongado, proporcionando a 

postura ereta ao pedalar, e o outro mais estreito, facilitando o uso do meio de transporte 

em deslocamentos diários no meio urbano. 
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Figura 44 - Guidão  

"  

Fonte: Autoria Própria (2018) 
 Assim como o guidão, a solução final também apresenta duas possibilidades de 

selim (Figura 45), as usuárias podem escolher entre o modelo que preferirem ou melhor 

se adaptarem. Ambos os selins possuem características de selins projetados para o 

público feminino, como um rebaixado e um vazado. 
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Figura 45 - Selim   

"  

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 A solução encontrada, busca com o auxílio de um acessório adicional, facilitar o 

uso do meio de transporte no dia a dia. O acessório (Figura 46) desenvolvido para ser 

usado em conjunto com a bicicleta permite o transporte de itens de pequeno e médio 

porte. Este é constituído por dois módulos separados, um para pequenos objetos, como 

celulares carteiras e chaves, e outro para objetos de volume médio como bolsas e 

mochilas, ambos podem ser acoplados na bicicleta na parte dianteira da bicicleta por meio 

de um sistema de encaixe facilitado.  
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Figura  46-  Acessório  

"  

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 A personalização da bicicleta através da cor é uma prática já existente na empresa 

parceira Vela Bikes, a solução desenvolvida também apresenta este recurso (Figura 47), 

completando a personalização do produto pelas usuárias que podem escolher além do 

modelo da bicicleta, qual o guidão e o selim de sua preferência. 
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Figura 47 – Estudo de Cores

"  

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Este conjunto de peças e componentes que podem ser customizados de acordo 

com os desejos e necessidade das usuárias, além de, aumentarem o nível de 

participação das mesmas no processo de decisão e produção da bicicleta, e promove 

engajamento das clientes com a marca Vela Bikes. Assim, a solução final (Figura 48) 

apresenta a união destes componentes elaborados: quadro, guidão e selim com os 

demais que compõem uma bicicleta, como as rodas, pedivelas, podendo ser utilizado em 

conjunto com os módulos de acessórios desenvolvidos.  
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Figura 48 - Resultado final:  

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Conforme a escolha da configuração do produto, o resultado final da solução 

permite diversas possibilidades de adequação às usuárias, facilitando o uso deste meio 

de transporte em seu dia a dia. 
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12. PÓS-CONCEPÇÃO 
 A etapa de pós-concepção se inicia uma vez que a solução de projeto foi definida e 

refinada. Nesta etapa ocorre o detalhamento do produto, a apresentação do projeto e 

documentação final.  
Quadro 14 - Terceira etapa do Método 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 O detalhamento de projeto é constituído pelo modelo digital 3D, o qual fornece 

rederings digitais e desenho técnico, e pelas especificações técnicas, que incluem o 

detalhamento de materiais e processos utilizados na fabricação do produto.  

 A  fase de apresentação é composta de um modelo representativo do produto e 

também da apresentação pública do presente trabalho de conclusão de curso. A 

documentação conta com a execução de um relatório final que contém um memorial 

descritivo (Apêndice 8), o qual contém apresenta, de forma breve, todas as informações 

levantadas pelo projeto, bem como as etapas realizadas.  

12.1 Detalhamento de Produto  

Após a escolha da solução de projeto, a mesma deve ser detalhada de acordo com a 
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forma e função de cada componente, características de uso, materiais e processos de 

fabricação (BAXTER, 2011). Esse detalhamento conta com recursos como modelos de 

representação físicos, digitais e desenhos técnicos (Apêndice 7), estes ajudam a analisar 

a capacidade do produto de ser produzida e eventualmente implementada no mercado.  

12.1.1 Adequação Ergonômica: Conjunto Selim e Guidão  

Visando minimizar os desconfortos sentidos pelas usuárias que utilizam a bicicleta como 

meio de transporte, o produto desenvolvido busca promover uma postura ereta ao 

pedalar, por isso o produto conta um conjunto de selim e guidão que permite adequação 

ergonômica às usuárias.  

 A adequação se torna possível a partir do mecanismo de regulagem (Figura 49) de 

altura presente no selim e também no guidão, facilitando o ajuste da bicicleta de acordo 

com o tamanho das usuárias. A adequação da bicicleta depende de medidas do corpo de 

quem usa, estas medidas resultam em um dimensionamento ideal deste meio de 

transporte entretanto, nem todas as usuárias vêm esse conjunto de medidas ideal para 

pedalar. Dessa forma a regulagem de altura auxilia no posicionamento ideal para pedalar 

e ao mesmo tempo permite que as usuárias ajustem a bicicleta de acordo com o que mais 

se sentem confortável, mesmo que não seja na medida ideal.  

Figura 49 - mecanismo de regulagem  

Fonte: Vá de Bike (2016) 

 Atualmente, a empresa Vela Bikes dispõe deste mecanismo de regulagem  apenas 

no selim, onde os usuários configuram a altura desejada. Ele funciona com auxílio de uma 

chave.  
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12.1.2 Facilidade de uso: 

O uso da bicicleta como meio de deslocar-se no meio urbano envolve ações e tarefas, 

como pedalar, parar, subir e descer da bicicleta, assim como o transporte de outros 

objetos. Para facilitar a execução dessas tarefas o produto desenvolvido conta com 

recursos como o quadro rebaixado e um acessório auxiliar para o transporte de cargas.  

 O quadro rebaixado (Figura 50), destacou-se no resultado das pesquisas 

realizadas anteriormente onde as usuárias têm preferência por este formato.  

Figura 50- Quadro rebaixado  

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 A configuração do quadro desenvolvido permite às usuárias facilidade para subir e 

descer da bicicleta, proporcionando também uma sensação de segurança maior em 

momentos onde é necessário descer do selim e colocar o pé no chão. Outro atributo 

deste componente, é seu formato que dispõe de uma alça (Figura 51) para facilitar 

levantar a bicicleta. É característico das bicicletas elétricas serem mais pesadas que as 

comuns, devido ao seu conjunto mecânico-eletrônico composto por componentes como a 

bateria e motor, desta forma, a alça permite as usuárias um apoio para levantar a 

bicicleta. Este apoio pode ser útil em diversas ocasiões, como por exemplo, subir e descer 

escadas ou apoiar a e-bike em um suporte. 
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Figura 51 - Alça para apoio 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

A facilidade no uso da bicicleta é uma característica importante para as mulheres, assim 

como o quadro, o acessório (Figura 52) desenvolvido tenta promover um transporte de 

objetos com segurança e eficiência. Sua configuração permite armazenar os objetos de 

pequeno porte em um módulo fechado, não os expondo no momento de pedalar. Assim 

como o bagageiro dianteiro já utilizados pela empresa parceira Vela Bikes, um módulo 

maior dispõe do espaço necessário para armazenar bolsas e mochilas, que podem ser 

acomodadas com o auxilio de cintas que protegem contra roubos ou até quedas.  

Figura 52- Acessório 

           

Fonte: Autoria Própria (2018) 
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 Por ser composto de tecido impermeável, os objetos armazenados dentro do 

módulo fechado estão protegidos de fenômenos naturais, como a chuva, por exemplo. No 

caso dos objetos maiores como mochilas, armazenados no módulo de configuração 

aberta, podem ser protegidos por uma capa adicional de tecido impermeável, facilmente 

acomodada junto ao acessório 

Figura 53- Transporte de objetos  

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 O acessório permite que os objetos sejam transportados pelas usuárias com 

segurança contra o furto de pertences e mudanças climáticas no momento em que 

pedalam, resultando em praticidade no dia a dia. 

12.1.3 Aspectos Práticos, Estéticos e Simbólicos 

 A configuração do produto final envolve fatores práticos, estéticos e simbólicos 

atrelados pelo público feminino à bicicleta. Estes aspectos, como foi visto anteriormente 

no capítulo 4, permitem que as funções do produto sejam executadas. 

 As funções práticas do produto atendem as necessidades físicas das usuárias, 

como de transporte e deslocamento. Estas funções estão relacionadas com aspectos do 
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produto que permitem e facilitam o uso, no caso da solução desenvolvida, elementos 

como o selim, guidão, rodas e conjunto mecânico eletrônico, contribuem para que estes 

deslocamentos sejam efetuados.  

 Quantos aos aspectos estéticos, a solução desenvolvida atende à proposta da 

estética retrô característica da marca Vela Bikes. O conjunto estético (Figura 54) é 

composto por elementos característicos deste estilo, como as cores, os paralamas, cobre 

corrente e o guidão, componente desenvolvido ao longo do projeto. 

Figura 54- Conjunto Estético 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Os aspectos simbólicos do produto estão relacionados também com o conjunto 

estético da solução final, através das cores, do acabamento da superfície que as usuárias 

fazem a identificação do produto e associação com experiências passadas. Neste caso, a 

estética retrô pode contribuir para que a solução seja relacionada com alguma lembrança 

das usuárias, como por exemplo a primeira bicicleta, já o tecido impermeável do 

acessório, remete a segurança dos objetos transportados.  

 As sensações de segurança e conforto  fazem parte da associação das usuárias 

com suas experiências, sendo assim, atributos da solução final, como o quadro rebaixado 

facilitar colocar o pé no chão, ou a regulagem de altura do selim e do guidão, contribuem 

para a percepção de conforto e segurança.  

12.2 Materiais 
 Os materiais do produto desenvolvido foram definidos com base nos materiais já 

utilizados na empresa parceira Vela Bikes, e também de acordo com a preferência das 

consumidoras indicado na etapa de pesquisa de campo (descrita anteriormente no 

capítulo 5). Os materiais, Aço 4130, Aço Inox, Aço Cromado, Alumínio, Couro sintético e 
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Tecido impermeável foram aplicados aos componentes como ilustrado na Figura 55. 

Figura 55- Identificação de Materiais no produto  

Fonte: Autoria Própria (2018)  

 O quadro (Figura 56) , assim como os quadros da bicicleta Vela 1 e Vela S, é 

fabricado em Aço 4130 Cr-Mo. O aço Cr-Mo é uma liga metálica resultante da união do 

crômio (Cr) com o molibdênio (Mo). O Molibdênio é um metal sempre utilizado em ligas 

metálicas e possui vantagens como alta força de tensão, boa rigidez e resistência à 

corrosão (LEFTERI, 2017), enquanto o Cr tem como característica mais distinta o fato de 

ser brilhante, extremamente consistente, de baixo custo e resistência a corrosão, muitas 

vezes usado como revestimento protetor e decorativo (LEFTERI, 2017).  
Figura 56- Identificação de Material: Quadro 

 

Fonte: Autoria Própria (2018) 
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 O Guidão (Figura 57)  fabricado em Aço Inox AISI 304, forma um conjunto com a 

mesa, fabricada em alumínio polido, e com as manoplas, fabricadas com mantos de 

espuma revestido por couro ecológico. Para a fabricação do guidão o aço inoxidável é 

composto por uma liga  de crômio, níquel e outros elementos, ele é extremamente 

resistente, resiste a altas temperaturas e tem um bom acabamento (LEFTERI, 2017). Já o 

alumínio é utilizado na mesa do guidão por características como a versatilidade, a 

resistência a corrosão e o fácil processamento. (LEFTERI, 2017) 

Figura 57- Identificação de Material: Guidão 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Assim como nas manoplas, o selim (Figura 58) também utiliza um manto de 

espuma de alta densidade e um revestimento de couro sintético. Ele é fabricado a partir 

de uma base injetada e revestida, em conjunto com molas macias cromadas.  

Figura 58- Identificação de Material: Selim  

Fonte: Autoria Própria (2018) 

  

 O acessório adicional (Figura 59) da bicicleta possui o tecido impermeável como 

material principal, com detalhes em alumínio e couro sintético. 
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Figura 59- Identificação de Material: Acessório 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 Os materiais, Aço 4130, Aço Inox, Aço Cromado, Alumínio, Couro sintético são 

utilizados também na fabricação das bicicletas Vela, e em componentes como os aros, 

raios, canote, painel Vela e outros. O uso desses materiais combinados garante ao 

produto desenvolvido resistência e durabilidade, assim como um bom acabamento.   

12.3 Processos de Produção 

 São utilizados tubos de aço Cr-Mo resultados do processo de extrusão, e então 

esses tubos são curvados  e soldados, este processo resulta nos componentes de quadro e 

guidão.  

 O processo de extrusão conta com uma matriz com um orifício da forma desejada, 

por onde o material é espremido, produzindo comprimentos contínuos com o perfil do furo 

escolhido (LEFTERI, 2013). Após o processo de extrusão, os tubos seguem pelo 

processo de dobramento de tubos para dar forma. 

 Uma vez que os tubos já se encontram na forma desejada, os mesmos são 

soldados, utilizando a solda TIG (Tungsten Inert Gas), na qual as peças metálicas são 

unidas pelo aquecimento e fusão através de um arco elétrico e uma mistura de gases 

inertes (PEIXOTO, 2012). Este processo é bastante adequado à soldagem de peças de 

pequena espessura, é eficiente em materiais de apresentam difícil soldabilidade 

apresentando bons resultados (PEIXOTO, 2012). 

 Em seguida ao processo que dá forma ao quadro, é iniciado o processo de 

acabamento, ou seja, a pintura eletrostática. A pintura eletrostática utiliza cargas elétricas 

para a fixação de tinta, usualmente aplicado em metais, é uma das formas mais 

resistentes de pintura. Ela é feita por meio de uma tinta em pó em uma pistola de pintura 

que carrega o pó eletricamente com cargas positivas e/ou negativas (TELLES, 2013) 
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 Para a fabricação do selim é utilizado uma base de polímero injetado e preenchido 

com espuma de alta densidade, passando pelo processo de revestimento com tecido de 

couro ecológico. O processo começa com a base de polímero, onde o plástico é aquecido 

e injetado em um molde feito de aço e resfriado com água, onde a peça se solidifica e 

ejetada do molde na forma desejada (LEFTERI, 2013). Já o revestimento de couro 

ecológico é colocado em um processo similar ao de estofamento, onde é feita a medição 

e marcação, o corte e a colagem, da espuma, e também a marcação do corte, a costura e 

forração em seguida a grampeação e colagem do tecido (RAPÔSO; CÉSAR; 

KIPERSTOK, 2013).  

 Após a fabricação, o quadro, guidão e selim são unidos com os demais 

componentes da bicicleta elétrica, como as rodas, o painel, motor e bateria. Este processo 

é feito com o auxílio de parafusos, porcas, rebites.  

 Para o Acessório, constituído principalmente de tecido, a fabricação envolve 

técnicas de costura em tecido impermeável e acabamento. Já os tubos de alumínio que 

fornece apoio para o encaixe do acessório na bicicleta, é curvado e unido com uma placa 

dobrada com o ângulo necessário por meio de solda.  

12.4 Modelo de Representação 
 A partir do detalhamento do produto foi desenvolvido um modelo de representação 

em escala real, 1:1, da solução de projeto. O modelo foi construído nas dependências do 

Departamento de Metal Mecânica (DAMM) do Instituto Federal de Santa Catarina, onde 

esta localizado o laboratório de Modelagem do curso de Superior de Tecnologia em 

Design de Produto. Com a finalidade de representar a solução, o modelo foi elaborado a 

partir de materiais alternativos e não os especificados pelo projeto e pela empresa 

parceira, devido ao custo e limitações nos meios de fabricação. 

 Foram utilizados materiais e processos característicos desta tarefa (Figura 60). 

Para elaboração do quadro tem-se como o uso da madeira e do metal, utilizando técnicas 

de  desgaste, corte e solda. O selim foi representado a partir do material poliuretano que 

da forma necessária e com estofamento para acabamento. No caso do guidão, ocorreu 

processo de dobra do metal. Os demais componentes, como as rodas, pedivela, pedais e 

manoplas foram modificados de seu aspecto original para melhor corresponder ao estilo 

da empresa Vela bikes.   
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Figura 60 -  Processos de desenvolvimento do Modelo de Representação  

Fonte: Autoria Própria (2018) 

  

O modelo de representação (Figura 61) possui os acabamentos definidos pelo projeto, 

como o uso de metais, couro ecológico na cor caramelo e também uma pintura da cor 

característica da empresa parceira.  
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Figura 61 - Modelo de Representação  

Fonte: Autoria Própria (2018) 

Recomenda-se a construção de um protótipo com os materiais e tecnologia semelhante 

aos disponíveis na empresa parceira Vela Bikes para a verificação da viabilidade de uso e 

produção do produto.   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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O desenvolvimento de um produto voltado para o público feminino apresentado 

neste relatório, faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso em Design de Produto 

realizado ao longo do segundo semestre de 2018.  

 O projeto atende aos objetivos definidos na etapa inicial do projeto (pré concepção) 

de desenvolver componentes que compõem uma bicicleta elétrica para atender ao público 

feminino de forma a minimizar desconfortos e promover facilidade de uso deste meio de 

transporte.  

 O desenvolvimento deste projeto permitiu levantar discussões sobre o cenário da 

mobilidade urbana e mobilidade urbana sustentável, assim como o uso da bicicleta como 

meio de transporte e como este produto se relaciona com as mulheres, historicamente e 

atualmente. Também permitiu discutir sobre a introdução das bicicletas elétricas como 

meio de transporte no mercado nacional e internacional.  

 Proporcionou resultados em pesquisas como as dificuldades encontradas pelo 

público feminino no uso deste meio de transporte e também a relação das usuárias com o 

produto e o conforto percebido. Os resultados encontrados expõem a relevância em 

desenvolver uma bicicleta que atenda ao público feminino de forma a promover à 

adequação ergonômica e a atender as necessidades das usuárias. 

 Foram atingidos os objetivos estabelecidos no início do projeto, como investigar as 

tendências no uso da bicicleta e a mobilidade urbana, compreender as necessidades do 

público feminino referente a ergonomia, e entender como o público se relaciona com a 

bicicleta e a empresa parceira. Atingir tais objetivos, permitiu desenvolver uma solução 

que atendesse as questões funcionais, estéticas e simbólicas do produto e adequar 

ergonomicamente o mesmo. 

 Recomenda-se estudos futuros que permitam uma validação ergonômica sobre o 

produto desenvolvido na área de Ergonomia e percepção de conforto, com o 

desenvolvimento de um protótipo que atenda as questões de segurança necessária para 

a realização destes testes.  

 O produto desenvolvido contribui para a empresa parceira Vela Bikes, 

oportunizando um alcance maior das usuárias do público feminino através de produtos 

com melhor adequação ao mesmo. Considerando o âmbito acadêmico, o projeto atende 

ao processo de desenvolvimento de produto, seguindo ao método aberto MD3E, e seu 

resultado vem contribuir para a ampliação do conhecimento acerca do tema na área de 

Design de Produto. 
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13.1 Cronograma de Projeto

MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

MACROFASE 1: Planejamento de projeto
Fase 1:  Pesquisa de Tema/Empresa
Definir tema a ser explorado
Determinar empresa parceira
Elaborar Pré-Projeto

Entrega Pré Projeto 
Correção Pré-Projeto
MACROFASE 2: Pré-Concepção
Fase 1: Planejamento do Projeto
Compreender Empresa e Produto
Avaliar o posicionamento da empresa
Avaliar produtos da empresa
Avaliar os meios de produção e distribuição da empresa
Compilar informações sobre a empresa
Estudos sobre o Público Alvo
Identificar qual o público
Identificar necessidades e desejos em relação ao produto
Fase 2: Análise do Problema
Identificar oportunidade de projeto
Coletar dados de empresas concorrentes
Pesquisa de Campo e com o público-alvo
Fase 3: Atributos do produto
Análise Estrutural 
Análise de concorrentes e similares
Fase 4: Compilação de Informações
Elaborar diretrizes de Projeto
Fase 5: Entradas e Saídas
Definir requisitos
Definir especificações-meta
Hierarquizar Requisitos de projeto

Documentação 
MACROFASE 2: Concepção
Fase 1: Caminhos Criativos
Contextualização
Aplicar ferramentas de Co-criação
Fase 2: Geração de Alternativas
Desenhos e Esboços
Analisar alternativas
Pranchas de projeto
Fase 3: Ferramentas de Seleção de Alternativas
Comparar Alternativas com os requisitos de projeto
Definir alternativa que mais se adequa aos requistos     
Fase 4: Refinamento das Alternativas
Investigar aspectos ergonômicos
Definir materiais 
Definir escala e processos de fabricação
Analisar gastos de produção e inserção no ambiente

Documentação 
MACROFASE 3: Pós-Concepção
Fase 1: Detalhamento do produto
Modelo 3D final
Modelo com componentes com vista explodida
Descrição do peso e dimensões
Desenho Técnico de conjuntos e mecanismo
Fase 2: Especificação de Materias e Processos
Características dos Materiais escolhidos
Descrição do processo de produção
Características do uso
Fase 3: Confeccção do Protótipo
Modelo de representação
Refinamento 
Fotos do produto
Fase 4: Análise da viabilidade econômica

Finalização Projeto Escrito 
Apresentação

Aline Effting Guedes
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Aline Effting Guedes




13.2 ROTEIRO ENTREVISTAS  

1) Idade

2) Que tipo de bicicleta você usa?

3) Com qual freqüência você usa a bicicleta para deslocar-se?

4) O que te levou a escolher este meio de transporte?

5) Qual a maior vantagem do uso da bicicleta?

6) Que tipo de dificuldades você encontra?

7) Como você armazena/estaciona sua bicicleta? Em casa e na rua?

8) Sente necessidade de algum recurso que ajude na armazenagem? Qual?

9) Você sente alguma dificuldade em levantar/carregar a bicicleta? Por exemplo para 

subir escadas 

10) Você costuma carregar algum tipo de bolsa/mochila?

11) Você costuma a transportar algo de peso como compras de mercado?

12) Sente a necessidade de algum apoio como para garrafas de agua/celular?

13) Em relação a sua bicicleta, quais pontos/partes geram desconforto?

14) Alguma parte de sua bicicleta foi customizada/ trocada? 

15) Qual parte que mais apresenta defeito/desgaste? 

16) Quantas vezes você já trocou de bicicleta? 

17) Teve alguma experiencia boa/ruim que gostaria de compartilhar?
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20/02/19 13(55Vamos Falar Sobre Bicicletas?

Page 1 of 12https://docs.google.com/forms/d/1Mo3oOb-22qV_8ZYH6B0BrfxLfnQDoEdl1ruii8RGteo/printform

Vamos Falar Sobre Bicicletas?

Este questionário faz parte do projeto de desenvolvimento de uma bicicleta elétrica como 
trabalho de conclusão de curso em Design de Produto no Instituto Federal de Santa Catarina 
(IFSC). As perguntas tem como finalidade compreender as preferências do público quanto ao 
produto, seu uso e sua estética. 

* Required

1. Gênero *
Mark only one oval.

 Feminino

 Masculino

2. Idade *
Mark only one oval.

 até 18 anos

 18 - 28 anos

 29 - 39 anos

 40 - 50 anos

 Mais 51 anos

3. Você possui uma Bicicleta Elétrica? *
Mark only one oval.

 Sim

 Não

 Não, mas tenho interesse

4. Se você possui uma bicicleta elétrica, qual
o modelo?

5. Com qual estética você mais se identifica? *
Mark only one oval.

20/02/19 13(55Vamos Falar Sobre Bicicletas?

Page 2 of 12https://docs.google.com/forms/d/1Mo3oOb-22qV_8ZYH6B0BrfxLfnQDoEdl1ruii8RGteo/printform

 Retrô/ Vintage  

 Hi-Tech (Bicicletas que remetem a materiais e componentes de alta tecnologia) 

 Utilitária  

Aline Effting Guedes
13.3 Questionário�
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 Esportiva

6. Entre as cores abaixo, quais você prefere? *
Check all that apply.

 Amarelo  

 Azul Claro  

20/02/19 13(55Vamos Falar Sobre Bicicletas?
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 Azul Médio  

 Azul Escuro  

 Branco  
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 Cinza  

 Creme  

 laranja  

20/02/19 13(55Vamos Falar Sobre Bicicletas?
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 Preto  

 Verde claro  

 Verde Escuro  
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 Vinho  

 Azul Pastel (Estilo Vintage)  

 Verde Patel (Estilo Vintage)  

20/02/19 13(55Vamos Falar Sobre Bicicletas?
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 Amarelo Pastel (Estilo Vintage)  

 Rosa Pastel (Estilo Vintage)  

 Other: 

7. Entre os materiais abaixo, quais você prefere? *
Check all that apply.

 Couro Sintético/Ecológico  
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 Madeira  

 Metais em Geral  

 Tecidos em Geral  
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 Polímeros em Geral

8. Quais desses produtos/pertences você costuma levar quando anda de bicicleta? *
Check all that apply.

 Celular

 Garrafa de água

 Bolsa

 Mochila

 Chaves

 Carteira

 Computador

 Acessórios para prender a bike

 Compras

 Other: 

9. Qual a importância de cada características abaixo em uma bicicleta? *
Mark only one oval per row.

1 2 3 4 5

Segurança
Boa Aparência
Versatilidade
Tecnologia
Facilidade para transportar e
armazenar
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10. Qual a importância de cada característica abaixo no transporte de seus pertences? *
Mark only one oval per row.

1 2 3 4 5

Segurança contra roubo
Boa Aparência
Praticidade
Espaço para todos os pertences
Divisão de espaço em
compartimentos
Proteção contra Chuva e variação
de tempo

11. Em uma palavra defina bicicleta para você *
Mark only one oval.

 Liberdade

 Economia de tempo

 Economia financeira

 Qualidade de Vida

 Estilo de Vida Sustentável

 Praticidade

 Exercício Físico

 Autonomia

 Prazer

 Other: 

12. Quais outras características você acha importante ter em uma bicicleta?
 

 

 

 

 

13. Qual a sua maior dificuldade ou desconforto em relação ao uso da bicicleta?
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 13.4 RESULTADO GERAL DO QUESTIONÁRIO  
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13.5 RESULTADO DO QUESTIONÁRIO PÚBLICO FEMININO 
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13.6 ROTEIRO DE ENTREVISTAS DE PROFUNDIDADE 

1. Qual sua idade e profissão? 
2. Há quanto tempo possui uma bicicleta elétrica? 
3. Por que optou pela aquisição da bicicleta elétrica? 
4. Qual a frequência e finalidade de uso? 
5. Costuma carregar quais tipos de pertences durante os deslocamentos com a 

bicicleta?  
6. Em quais pontos da bicicleta sente mais desconforto durante o uso? (auxílio imagem 

Vela 1) 
7. Em quais pontos de corpo sente mais desconforto quando utiliza a bicicleta? (auxílio 

de um diagrama Corlett) 
8. De acordo com as suas necessidade de ampliação de conforto ou de transporte de 

objetos  quais partes ou componentes da bicicleta Vela você mudaria para facilitar o 
uso? (Auxílio da imagem da bicicleta Vela 1) 

9. Dentre os estilos abaixo com qual mais se identifica? (auxilio das imagens do 
questionário) 

10. Como é a sua relação com a bicicleta? 

 

Aline Effting Guedes


Aline Effting Guedes


Aline Effting Guedes
13.6 Roteiro Entrevistas de Profundidade



 

Vela 1



13.7 DESENHOS TÉCNICOS
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Observações: Projetista:

Assinatura:

Data:

Local:

Escala:

Unidade:

Folha:

mm

Av. Mauro Ramos, 950 - Florianópolis/SC

1:10

1/6

Título: Componentes de uma Bicicleta Elétrica 

4

3

2

1

Aro 26”
 

5



QtidadePeça Nº Denominação Material

Folha Nº:
Escala:

Quadro1 01 Aço 4130 Cr-Mo

1:10
02

Componentes de uma
Bicicleta Elétrica

110

70º

72º

580
90

73º

420

260

450

60

75

180

500

200

420
150

80

40

90

75

35

35



QtidadePeça Nº Denominação Material

Folha Nº:
Escala:

Selim3 01 Base Injetada, Espuma de Alta Desnsidade e Couro Sintético 

1:10
03

Componentes de uma
Bicicleta Elétrica

160

40

260

40

60 40
34



QtidadePeça Nº Denominação Material

Folha Nº:
Escala:

Guidão 2 01 Aço Inox AISI 304 

1:10
04

Componentes de uma
Bicicleta Elétrica

122º

650

120

350

50

100

35



QtidadePeça Nº Denominação Material

Folha Nº:
Escala:

Acessório  Menor4 01 Tecido impermeável/  alumínio/ Couro sintético 

1:10
05

Componentes de uma
Bicicleta Elétrica

200

120

100 260



QtidadePeça Nº Denominação Material

Folha Nº:
Escala:

Acessório  Maior5 01 Tecido impermeável/  alumínio/ Couro sintético 

1:10
06Componentes de uma
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Apresentação 
Documentação 

Detalhamento 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso aborda a 
relação do público feminino com a bicicleta como meio 
de transporte, e seus aspectos práticos, estéticos e sim-
bólicos. O projeto explora também as questões 
ergonômicas que envolvem este produto assim como o 
conforto percebido pelas usuárias deste meio de trans-
porte. Utilizando o método aberto (MD3E) adaptado, 
desenvolveu-se componentes de uma bicicleta elétrica 
voltada para o público feminino em parceria com a em-
presa Vela Bikes, Start-up no ramo de bicicletas elétricas 
localizada em Sāo Paulo-SP. Com o auxílio de pesquisas 
bibliográficas e técnicas de pesquisas de campo, como 
entrevistas e observações, foi possível avaliar a interação 
do público com o produto, resultando em uma nova con-
figuração para os componentes quadro, guidão, selim e 
acessório para transporte de cargas. 

resumo

DEsign; mobilidade urbana;

Bicicleta Elétrica; Mulheres; Ergonomia 



Objetivos de 
Projeto

Desenvolver componentes para uma bicicleta elétrica voltada ao 
público feminino, que promovam facilidade no uso e minimizem 
desconfortos, atendendo aos fatores práticos, estéticos e 
simbólicos definidos pelo público e pela empresa parceira 
Vela Bikes. 

Investigar os 
modos de uso da 
bicicleta 

Investigar tendências de uso 
da bicicleta nos dias de hoje 
e qual o seu papel no 
desenvolvimento da mobilidade 
urbana sustentável.

Investigar as necessidades 
do público em relação à 
ergonomia e adaptação do 
produto

Justificativa

Tendência na adoção 
de transportes alternati-
vos, como uma maneira 
de encontrar soluções 
para o dia a dia

Expectativa de 38% de 
crescimento nas vendas 
até 2020, 18% deste 
total na America Latina

-Bicycling Brasil (2018)

Pequeno número de 
ciclistas mulheres que 
utilizam este meio para 
transporte

-Instituto Ciclocidade 
(2017)

crescimento 
no mercado de 
e-bikes

transportes
alternativos

mulheres
e a 
bicicleta

Entender as 
necessidades 
das usuárias em 
relação aos produtos 
da empresa Vela Bikes 

Entender os 
aspectos 
funcionais, 
estéticos e 
simbólico 
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Modelo 
Físico

Memorial 
descritivo

Apresentação Pública 

do projeto

Relatório 
Final

Método
md3e

O método proposto por Santos (2005), 
parte de três etapas básicas: 
pré-concepção, concepção e 
pós concepção, cada uma destas etapas 
possui uma indicação de partida, 
contando com os dobramentos 
mínimos para a de�nição das etapas 
subsequentes 
(SANTOS; BRUSTULIN, 2012).

Para o seguinte projeto, foi construída 
uma versão do método MD3E 
mantendo as três etapas principais 
e desdobramentos.



A empresa
vela bikes

Start Up Especializada em bicicletas elétricas localizada em SP, iniciou as vendas 
em 2016 e possui fabricação e projeto brasileiro, produzindo aproximadamente 70 
bicicletas por mês, em média 6 por dia, possui um público variado, porém com um 
perfil em comum.  

Modelos 
vela bikes

Público

Primeiro e mais 
completo modelo 
da Empresa

R$ 5.890 

Vela SVela 1 Vela Low-Step
Versão mais leve, 
robusta e acessível 

R$ 4.890

Modelo com quadro baixo, 
disponível nas versões 
Vela Low Step 1 e 
Vela Low Step S
 
R$ 5.890 ou R$4.890

Produção



Matéria Prima

transporte

Fábrica

Peças montadas
com antecedência 

Pintura 
dos 
quadros

montagem

Quadro - Taiwan
Pneu -  China
Motor - China
Célula para a Bateria - Samsung

Rodoviário e
Fluvial

Matéria prima é 
organizada em 
Stock e controlada 
por uma planilha 
no excel

ex: Bateria, selim Pintura
electroestática  

2ª Etapa 1ª Etapa Controle 
de qualidade
e teste

Montagem das partes 
mecânicas (porcas, raios, 
para lama e rodas) e 
montagem da parte elétrica

A Montagem acontece em 
duas etapas cada etapa leva
em aproximadamente 2:30h

Instalação dos componentes 
mecânicos e �ação da parte 
elétrica

embalagem
As bicicletas são 
embaladas com a 
roda dianteira, selim 
e bateria desencaixados 

Consumidor
Ao receber o 
produto, deve-se
encaixar , de 
acordo com o 
manual as partes
que vem separadas  

Manutenção reposição
de peças 
Compras na loja ou site
ex: Bateria, selim, guidão 
canote, manoplas e parafusos. 

Na Loja ou em o�cinas
Indicadas no Manual da
Vela 

transporte
Rodoviário 
transportadora
terceirizada

Partes que podem ser
personalizadas
cor e tamanho

A empresa
vela bikes



Fundamentação 
teórica

A Fundamentação teórica explora temas como 
mobilidade urbana sustentável, a relação das 
mulheres com a bicicleta, aspectos práticos, 
estéticos e simbólicos do produtos. 

Deixe eu dizer o que eu penso sobre a bicicleta. 
Ela tem feito mais para a emancipação das 
mulheres do que qualquer coisa no mundo. 
Eu admiro e aproveito sempre que vejo uma 

mulher andando sobre duas rodas.
- Susan B. Anthony, Fevereiro de 1896. 

Número pequeno de 
mulheres que utilizam
Por que as mulheres 
usam menos a bicicleta
Como as mulheres 
utilizam este meio de 
transporte

Crescimento do 
Mercado na Europa 
Cenário do mercado de 
Bicicletas Elétricas no 
Brasil
Tendências para este 
produto

Vantagens que a 
bicicleta traz para a 
sociedade

MERCADO DE 
BICICLETAS  ELÉTRICA

mULHERES E A 
BICICLETA

tRANSFORMAÇÃO 
DAS CIDADES

Funções do produto Práticas, Estéticas e 
Simbólicas

Ergonomia Usabilidade e Conforto



pesquisa de
campo

intuito de identificar as principais atividades realizadas com as bicicletas, 
a frequência de uso, e os recursos mais usados neste meio, assim como 
possíveis necessidades e desconfortos causados pelo produto. 
 

Entrevistas

Observações

QUESTIONÁRIOSemi-estruturada 
9 Participantes
Entender como elas utilizam 
suas bicicletas no dia a dia

Não Participativas
Local de grande Fluxo de Ciclistas (UFSC) 
Observar o uso do produto pelo público

Grupos de usuários ou interessados
em bicicletas elétricas
Divulgado em redes sociais 

 inicialmente eu comecei a usar a bike para 
economizar as passagens de ônibus, mas aos 

poucos fui percebendo que ela me dava liberdade, 
me fazia economizar tempo (de engarrafamentos, 

me permitia um contato maior com a natureza e com 
a relação com o meu próprio corpo.

- Participante 2

O presente Trabalho de Conclusão de Curso aborda a 
relação do público feminino com a bicicleta como meio 
de transporte, e seus aspectos práticos, estéticos e sim-
bólicos. O projeto explora também as questões 
ergonômicas que envolvem este produto assim como o 
conforto percebido pelas usuárias deste meio de trans-
porte. Utilizando o método aberto (MD3E) adaptado, 
desenvolveu-se componentes de uma bicicleta elétrica 
voltada para o público feminino em parceria com a em-
presa Vela Bikes, Start-up no ramo de bicicletas elétricas 
localizada em Sāo Paulo-SP. Com o auxílio de pesquisas 
bibliográficas e técnicas de pesquisas de campo, como 
entrevistas e observações, foi possível avaliar a interação 
do público com o produto, resultando em uma nova con-
figuração para os componentes quadro, guidão, selim e 
acessório para transporte de cargas. 

50 respostas no total
19 respostas grupo feminino

24 homens e 14 mulheres
2 horas de observação
Em sua maioria, com mochilas e
cestos auxiliares para carregar seus 
pertences
Falta de equipamentos de segurança



Análises 
De  Produto

estrutural

Concorrentes

similares

Modelo da Empresa parceira 
Com base na Ferramenta apresentada por Pazmino (2015)

Concorrentes principais (Lev e Sense)
Com base na Ferramenta apresentada por Pazmino (2015)

Bicicletas para Mulheres, para realizar Tarefas e personalizada

Modelo:  Vela 1

Peças, 
Componentes
Quantidade  
Especi�cações

Baseado nos dados disponíveis em Vela Bikes (2017)

Indenti�car  e entender 
os diferenciais da bicicleta
Vela

Modelos Femininos

Cannodale Dutchess

Elops BTWIN

Para Realizar Tarefas

Elétrica

Personalizada

Aviva Family Bike

Oh!Bike Project One Trek



pesquisa de
campo

Observações

Revisão Bibliográfica

Usuários em potencial
Mercado São Jorge
Multi-open Shopping

Uma abordagem 
Etnográfica  

Conforto 
Testes para Conforto percebido 
Pontos que geram mais desconforto
5 Autores

Partes/componentes que indicam desconforto 
no uso da bicicleta: o selim, o guidão, 

adequação ergonômica por meio da regulagem 
de tamanho e inclinação de acordo com as 
medidas do usuário.
 
relação direta  de componentes com a postura 
adotada pelos usuários,

Postura indicada para minimização de desconforto
 é a de tronco ereto (PEQUINI et. al., 2009). 

Revisão 
Bibliográ�ca 

Entrevistas Observações 



Entrevistas

48 anos 
Usa a bicicleta elétrica 
para ir ao trabalho 
diariamente 
Ciclista, bicicleta Moun-
tain Bike Usa uma E-bike 
da Sense

40 anos 
Usa a bicicleta elétrica pelo 
menos 3 vezes na semana, 
para se deslocar pelo bairro 
onde mora Estudante, quer 
usar menos o carro Adaptou 
a bicicleta com um kit

44 anos
Abandonou o carro e tem a 
bicicleta como meio de 
transporte principal 
Usa diariamente para ir ao 
trabalhoAdaptou a bicicleta 
com um kit. 

56 anos 
Usa a bicicleta elétrica para 
ir ao trabalho diariamente 
Sempre gostou de pedalar, 
mas sentia muita dor e 
dificuldade com a bicicleta 
comum Adaptou a bicicleta 
com o kit

Usuárias de bicicletas 
elétricas
4 participantes 
Sugestões de Mudança

Usuária 1 Usuária 2 Usuária 3 Usuária 4

Pesquisa Ergonômica  
percepção de Conforto

Alterações desenhadas 
pelas participantes na 
Bicicleta Vela 1

pontos de desconforto

Com o auxilio de Diagrama de Corllet 
Regiões de desconforto relatado

“Uso a bicicleta elétrica para tudo, ela é um meio de 
transporte fantástico! Eu não compro mais carro.” 

-Usuária 4 (2018)



Requisitos 
de projeto

IdadeCATEGORIA

Segurança

Ergonomia

Materiais 

Estética/
Aparência/
Acabamento

Desempenho

Infraestrutura 

E�ciência 

Conforto Postural
Adequação Dimensional
Facilidade de Manipulação
Conforto no assento 

Transporte de pertences de 
pequeno e médio porte
Deslocamento no meio urbano
Quadro 
Guidão
Selim

Estética retrô/vintage 
Cores que remetem a estética
Materiais como o metal, tecidos
e madeira 

Facilidade de manutenção 
Funcionalidade de arranjo físico 
de componentes
Espaço para a bateria e 
componentes eletrônicos 

Proteção contra roubo de 
acessórios/pertences

Percorrer maiores distâncias
Evitar excesso de esforço
Acessórios de apoio para cargas 
de pequeno e médio porte

Resiste à interferências do meio 
urbano

requisitos ESPECIFICAÇÕES META
Acessório externos que podem ser encaixados
 na bicicleta
Adequação ergonômica por meio da regulagem 
de altura do selim e do guidão
Quadro que facilite subir e descer da bicicleta 

Conjunto mecânico/eletrônico
Formato do quadro que permite apoio 
para levantar a bicicleta
Permitir o encaixe de acessórios

Utilizar encaixes para o acessório auxiliar 
Painel para os componentes eletrônicos
padrão da empresa
Passagem de �ação interna

Cores como o creme, o verde claro, azul claro 
amarelo e vinho
Uso de couro ecológico/sintético
Uso de metais já utilizados pela empresa

Pintura electroestática
Aço 4130
Aço Inox
Aço Cromado
Alumínio 

Através de guidão elevado e altura regulares
 do selim, posição de costas eretas
Quadro baixo (low-step ou step through) 
Encaixes e controles de acionamento 
simpli�cado

Apoio para cargas de pequeno e médio porte 
com trava/tampa

HIerarquia
requisitos de
projeto

Idade hierarquia de requisitos

Segurança

Ergonomia

Materiais 

Estética/Aparência/Acabamento

Desempenho

Infraestrutura 

E�ciência 

Conforto Postural
Adequação Dimensional
Facilidade de Manipulação
Conforto no assento 

Transporte de pertences de pequeno e médio porte
Deslocamento no meio urbano
Quadro 
Guidão
Selim

Estética retrô/vintage 
Cores que remetem a estética
Materiais como o metal, tecidos e madeira 

Facilidade de manutenção 
Funcionalidade de arranjo físico de componentes
Espaço para a bateria e componentes eletrônicos 
Paralamas

Proteção contra roubo de acessórios/pertences

Percorrer maiores distâncias
Evitar excesso de esforço
Acessórios de apoio para cargas de pequeno e médio porte

Resiste à interferências do meio urbano

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

Elaborado com base no 
Diagrama de Mudge



Práticas, Estéticas e 
Simbólicas

partidos de 
projeto

Painéis de Conceitos

Painel de Conceito Encaixes

Painel de Conceito Tarefa

Painel de
Conceito
Estilo de Vida

Guidão AcessórioQuadro Selim 

Componentes Selecionados



Geração de 
Alternativas

Alterações desenhadas 
pelas participantes na 
Bicicleta Vela 1

Componentes e características patenteados pela empresa Vela Bikes



Geração de 
Alternativas

Desenhos de 
Conjunto

Foram elaborados 
desenhos com os  
componentes separados.
Após os desenhos de
componentes, foi feita 
a combinação entre 
eles dando origem aos
desenhos da bicicleta 
como um conjunto de 
guidão, selim e quadro.



Geração de 
Alternativas

Desenhos de 
Acessórios

Foram desenvolvidos desenhos de acessórios para comportar objetos de pequeno e médio porte, como celulares, 
chaves, carteira, garrafas de água (pequeno porte) até bolsas ou mochilas (médio porte). 



Seleção de 
Alternativas

Desenhos de 
Conjunto

Segurança (2)

Ergonomia (3)

Materiais (1) 

Estética/Aparência/
Acabamento (3)

Desempenho (3)

Infraestrutura (2) 

E�ciência (1) 

alternativa 1 alternativa 2 alternativa 3

Total 

requisitos 

+ = 1 
0 = 0 
- = -1 

+ (3) + (3) 

+ (3) 

+ (3) 

+ (1) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+ (2)

0 

+ (3) 

+ (3) 

+ (3) 

+ (3) 

+ (1) + (1) 

+ (1) + (1) 
10 8 13 



seleação de 
Alternativas

Desenhos de 
Acessórios

Segurança (2)

Materiais (1) 

Estética/Aparência/
Acabamento (3)

Desempenho (3)

E�ciência (2) 

alternativa 1 alternativa 2 alternativa 3

Total 

requisitos 

+ = 1 
0 = 0 
- = -1 

+ (3) + (3) 

+ (3) 

0 

+ (2)

+ (3) 

+ (2) 

+ (2) 

+ (1) 

9 

+ (3) 

+ (2) 

+ (1) 

11 

0 

0 

+ (1) 

6 



solução de 
projeto



o produto
final
O modelo desenvolvido com o objetivo de oferecer uma bicicleta elétrica 
voltada para o público feminino completa para o uso diário,
 
– baixa necessidade de manutenção;
– funcionamento simples;
– postura vertical e conforto.

Personalização

Cores

Cores disponíveis no 
catálogo da empresa em 
acabamento fosco ou
brilhante



adequação 
Ergonômica

Proporciona 
Postura Ereta

Regulagem de altura no Selim e Guidão

Mecanismo já utilizado pela empresa no selim



alça para 
apoio
A con�guração do quadro desenvolvido permite às usuárias facilidade para subir e descer da bicicleta, proporcionando também
uma sensação de segurança maior em momentos onde é necessário descer do selim e colocar o pé no chão. Outro atributo deste
componente, é seu formato que dispõe de uma alça para facilitar levantar a bicicleta. 



 Acessório

Módulo Maior

Módulo Menor

Transporte pertences de médio porte
Capacidade para uma mochila de até 8L

Transporte pertences de pequeno porte



 Acessório

Encaixe que facilita o uso, sem necessidade de instalações terceiras



 Acessório

Segurança contra mudanças climáticas

Segurança contra quedas/roubos

proteção dos
Pertences



Fatores Práticos, 
Estéticos e Simbólicos

Necessidade Físicas do usuário:
deslocamento e transporte. 
selim, guidão, rodas e conjunto 
mecânico eletrônico 

Elementos característicos 
deste estilo Retrô, como as 
cores, os paralamas, cobre 
corrente e o guidão,

Através das cores, do 
acabamento da superfície 
que as usuárias fazem a 
identi�cação do produto 
e associação com experiências 
passadas. 

Práticos SimbólicosEstéticos



materiais
e processos

Pintura Electroestática
Pneus Creme característico do estilo da empresa
Cobre Correntes
Para lamas  



embalagem



modelo de 
represenTAÇÃO

A partir do detalhamento do produto foi 
desenvolvido um modelo de representação 
em escala real, 1:1, da solução de projeto. O 
modelo foi construído nas dependências do 
Departamento de Metal Mecânica (DAMM) 
do Instituto Federal de Santa Catarina, onde 
esta localizado o laboratório de Modelagem 
do curso de Superior de Tecnologia em 
Design de Produto. Com a finalidade de 
representar a solução, o modelo foi elabora-
do a partir de materiais alternativos e não os 
especificados pelo projeto e pela empresa 
parceira, devido ao custo e limitações nos 
meios de fabricação.



considerações 
finais 
Objetivos atendidos 

Levantou discussões sobre a mobilidade urbana sustentável e também como a bicicleta se relaciona com as mulheres, historicamente e atualmente

Resultados em pesquisas sobre percepção de conforto 

Atingir tais objetivos, permitiu desenvolver uma solução que atendesse as questões funcionais, estéticas e simbólicas do produto e adequar ergo-
nomicamente o mesmo.

Recomenda-se estudos futuros que permitam uma validação ergonômica sobre o produto desenvolvido na área de Ergonomia e percepção de 
conforto, com o desenvolvimento de um protótipo que atenda as questões de segurança necessária para a realização destes testes.


