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1. RESUMO 

 

Foi observado que a baixa vida útil dos carrinhos de compras, representa um 

incômodo para parte da população que realiza compras regularmente. Sendo 

observadas tais necessidades e deficiências, o projeto de um carrinho multifuncional 

oferece tornar esse processo menos incômodo, a partir da função retrátil de 

estrutura geral do carrinho e cestas removíveis. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 A prática de realizar compras em feiras livres, supermercados e minimercados 

ocorre com frequência, especialmente nos grandes centros urbanos onde estes 

locais diversificaram-se nas suas formas de fornecer e atender. Com esta constante 

evolução, tais necessidades apresentam pontos a serem trabalhados, sendo foco 

deste trabalho o estudo de um carrinho multifuncional retrátil, visando melhorias na 

mobilidade, armazenamento dos produtos durante a compra, durabilidade, 

armazenamento do carrinho após o uso.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Projetar e construir um carrinho de feira com o objetivo de facilitar as etapas de 

deslocamento, armazenamento e transporte dos produtos em ambientes distintos de 

compras, sendo preferencialmente feiras livres, supermercados e minimercados.  

 

4. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho apresenta pesquisa de mercado determinando o público 

alvo, parâmetros de desenvolvimento de melhorias e a faixa de preços compatível 



com o mercado. Na parte mecânica os cálculos são desenvolvidos em software de 

simulação e desenvolvimento de projeto. Na proposta apresentada o Carrinho 

Multifuncional possui duas cestas removíveis. Outra característica do carrinho é o 

dobramento de seu corpo, reduzindo o espaço ocupado para transporte e 

armazenamento no transporte e ao guardar em casa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

O carrinho multifuncional possui dois níveis de cestas que permitem que o 

usuário coloque os produtos sem que ocorra algum tipo de vazamento do nível 

superior para o inferior. As cestas são removíveis e o carrinho tem características 

que lhe permitem ser retrátil minimizando o espaço ocupado no transporte e no 

armazenamento. A figura 1 é uma representação do carrinho. 

 

Figura 1 - Carrinho Multifuncional 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Para o desenvolvimento do produto realizou-se uma pesquisa que atingiu o 

número de 813 pessoas. Buscando encontrar a funcionalidade que mais agrada o 



consumidor, foi encontrado um resultado de 69% que optaram pela opção de cestas 

removíveis e 31% escolheram a alternativa de estrutura retrátil do carrinho.  

Buscando analisar a aprovação do usuário em relação ao produto apresentado, 

foi questionado se o entrevistado compraria o carrinho multifuncional, encontrando 

assim uma aprovação de 92,5% dos entrevistados. 

O carrinho terá duas cestas de polipropileno uma na parte superior com 

dimensões de 449 mm de comprimento, 229 mm de largura e 199 mm de altura, e a 

cesta inferior com as dimensões 450 mm de comprimento, 330 mm de largura e 225 

mm de altura. Assim as cestas poderão ser guardadas uma dentro da outra fazendo 

com que se reduza o espaço na hora de guardar o carrinho.  

A estrutura do carrinho será de alumínio aluminizado série 6 e terá de 30 mm de 

diâmetro, o seu comprimento total com as cestas será de 750 mm, podendo ser 

dobrado e reduzido para 490 mm.  

As rodas deverão fixadas por grampos junto a um eixo, as mesmas serão de 

borracha a fim de evitar deslizes quando empurrado e minimizar efeitos como a 

vibração.  
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