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Olá sou Ana Vitoria. Cresci com papel e lápis sempre a 
mão, ligada no mundo criativo. Realizo projetos como 
autônoma na área de mobiliário planejado e interiores. 
Amo esporte, recentemente adotei uma nova atividade 
física e estilo de vida: o Triathlon. Me interesso muito 
por viajar, sustentabilidade, bambu e blues.

Sou Davi Goulart Martins, 23 anos, estudante de De-
sign da UFSC. Vendedor de móveis na loja Rattan e Cia. 
Criar, desenhar, passear de moto, ouvir um bom rock e 
estar com a família são minhas paixões.

Oi, eu sou a Evelyn Henkel e sou apaixonada por de-
sign! Tenho 21 anos, adoro viajar, comer sushi, dançar 
e fotografar. Tenho um gato de estimação, e se depen-
desse de mim teria um zoológico em casa. Sou libriana 
e isso talvez explique o fato de passar horas no Pinte-
rest vendo coisas bonitas e fofinhas.

Sou Txai Zelnick, 23 anos, estudante de Design.
Adoro praticar esportes e aliar saúde física e mental. 
Trabalho informalmente como Freelancer em atividades 
na área do Design gráfico e Produto.  Tenho como inspi-
ração artistas impressionistas e produtos desenhados 
por alemães e italianos como Adidas e Lamborghini.
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O Moovah! é um projeto de tecnologia assistiva, desenvolvido por 4 alunos da graduação do curso de De-
sign da UFSC.  Dentro dessa macroárea, há a categoria de auxílios de mobilidade, e aí que se encontra o 
Moovah!: um andador diferenciado por vários fatores. 

É importante destacar que há duas grandes categorias de andadores: os de uso pessoal (no dia a dia) e os 
terapêuticos (utilizados em tratamentos e terapias, geralmente com auxílio de um profi ssional). O Moovah! 
se enquadra na primeira categoria.

O Moovah! é adaptável, ou seja, ele permite que o usuário o adapte de acordo com sua necessidade. 
É leve, resistente, dobrável (compacto) e seguro. Um dos grandes diferenciais do Moovah! é o apelo es-
tético. Por ter formas orgânicas e sair do padrão de estética dos andadores convencionais, o Moovah! se 
destaca no mercado. Além de ergonômico, o Moovah! tem regulagem nas laterais, e é de fácil uso, bus-
cando ser intuitivo para seus usuários.  Os acessórios trazem mais confi ança para os usuários, pois são 
utilizados para facilitar nas atividades cotidianas com o andador, tais como as pegas verticais (que podem 
ser utilizadas para se levantar) e barra de apoio superior (visando maior conforto postural). Usuários que 
tenham difi culdade de sustentar seu peso durante a caminhada ainda podem utilizar o apoio de antebraço.

Com a grande carência do mercado por produtos de tecnologia assistiva, o Moovah! vem surpreender os 
usuários, possibilitando adaptações diversas e um mundo de novas possibilidades.

O grupo do Projeto Moovah!, gostaríamos de agradecer a todos que contribuiram de alguma forma, para 
que esse projeto se concretizasse, especialmente aos profi ssionais da Fundação Catarinense de Educação 
Especial que nos auxiliaram a vislumbrar novos horizontes.

“Inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças” 
(Mantoan)

Projeto
MOOVAH!



 Introdução 

De acordo com a equipe especializada em Tecno-
logia Assistiva do site assistiva.com.br, Tecnologia 
Assistiva é um termo ainda novo, utilizado para 
identifi car todo o arsenal de Recursos e Serviços 
que contribuem para proporcionar ou ampliar ha-
bilidades funcionais de pessoas com defi ciência e 
consequentemente promover Vida Independente e 
Inclusão.

É também defi nida como “uma ampla gama de equi-
pamentos, serviços, estratégias e práticas concebi-
das e aplicadas para minorar os problemas encon-
trados pelos indivíduos com defi ciências” (Cook e 
Polgar, 1995). 

Segundo o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), Tecno-
logia Assistiva é uma área do conhecimento (interdis-
ciplinar) que engloba produtos, recursos, metodolo-
gias, estratégias, práticas e serviços que objetivam 
promover a funcionalidade, atividade e participação 
de pessoas com defi ciência, incapacidades ou mobi-
lidade reduzida, visando sua autonomia, independên-
cia, qualidade de vida e inclusão social.

A Tecnologia Assistiva é dividida em 11 categorias, 
sendo elas: 

  ▪ Auxílios para a vida diária

  ▪ CAA (CSA) Comunicação aumentativa (suple-
mentar) e alternativa

  ▪ Recursos de acessibilidade ao computador

  ▪ Sistemas de controle de ambiente

  ▪ Projetos arquitetônicos para acessibilidade

  ▪ Órteses e próteses

  ▪ Adequação Postural

  ▪ Auxílios de mobilidade

  ▪ Auxílios para cegos ou com visão subnormal

  ▪ Auxílios para surdos ou com défi cit auditivo

  ▪ Adaptações em veículos

O Moovah! se encaixa na categoria de auxílios de 
mobilidade. 

Existem duas categorias principais de andadores: 
os de terapia e os de dia-a-dia. 

Além disso, ainda há diversos tipos de andadores, 
alguns deles serão mencionados a seguir.

Tipos de andadores

4 extremidades sem rodas (tradicional)

Este andador, também denominado de Zimmer, é 
leve, feito de alumínio e rígido. É utilizado mais co-
mumente dentro de casa. Sua base bastante am-
pla garante estabilidade ao paciente. Pode ser um 
auxílio transitório como passagem para o uso de 
bengalas ou de caráter permanente em doenças 
neurológicas progressivas.



4 extremidades e 2 rodas

Andadores com rodas dianteiras são melhores para 
pacientes com difi culdade para levantar um anda-
dor padrão ou que caminham rápido. As rodas per-
mitem ao paciente manter um padrão de marcha 
mais perto do normal do que com um andador tradi-
cional, apesar de as rodas reduzirem a estabilidade

4 extremidades, 4 rodas

Este andador não precisa ser levantado do solo, 
propiciando um padrão de marcha mais fl uido e 
contínuo. Entretanto, é naturalmente menos está-
vel que o andador convencional sem rodas.

3 extremidades e 3 rodas

O andador triangular, denominado “Delta”, é carac-
terizado pela roda dianteira que gira e as traseiras 
unidirecionais. É facilmente manobrável e pode ser 
rodado, por isso, propicia melhor desempenho na 
marcha que os demais andadores. Por outro lado, 
é menos estável. É certamente o melhor tipo de an-
dador para pacientes com parkinson.
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 Metodologia 

A metodologia utilizada nesse projeto foi o Guia 
de Orientação para o Desenvolvimento de Projetos 
(GODP). 

O GODP apresenta uma metodologia confi gurada 
por oito etapas que se fundamentam na coleta de 
informações pertinentes ao desenvolvimento da 
proposta, ao desenvolvimento criativo, a execução
projetual, a viabilização e verifi cação fi nal do produ-
to. O formato escolhido foi o do ciclo, considerando 
que todo projeto possui oportunidades de continui-
dade. Sendo assim a etapa 6 (verifi cação), que em
tese, encerra o projeto, retorna para a etapa - 1 (opor-
tunidades), possibilitando a geração de uma ou 
mais oportunidades de projeto, gerando um ciclo
contínuo. Este modelo encontra sustentação na 
proposta do Design Thinking (BROWN, 2009) que 
apresenta três momentos no processo de desenvol-
vimento: Inspiração (etapas -  1 / 0 / 1), Ideação (eta-
pas 2 / 3 / 4) e Implementação (etapas 5 / 6) corro-
borado por (ROWE, 1987; BROWN, 2009; AMBROSE
e HARRIS, 2010; DMI, 2010).

O Projeto Moovah! é composto pelas etapas -1, 0, 1, 
2, 3 e 4 do GODP.

Este relatório se divide nas 3 grandes momentos do 
GODP (inspiração, ideação e implementação), sen-
do cada etapa composta pelas etapas correspondes 
descritas anteriormente. Além disso há as personas 
nas primeiras páginas, texto de apresentação e fra-
se de inspiração, sumário, introdução e descrição da 
metodologia. 

De acordo com nossos prazos, a meta do Moovah! é 
alcançar até a etapa 4 do GODP dentro do prazo esta-
belecido (explicitado no Cronograma, na página 14).
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 Etapa -1: Oportunidade 

Na etapa -1 do GODP, é feito o mapeamento da opor-
tunidade de projeto, explicando como surgiu essa 
oportunidade e o que infl uenciou na defi nição e es-
colha do tema de projeto. 

No caso do Projeto Moovah! essa oportunidade sur-
giu após uma experimentação feita em sala de aula, 
em que os alunos foram “desafi ados” a executar 
algumas tarefas cotidianas utilizando apenas uma 
mão, tendo a mão dominante imobilizada. Após 
essa experimentação, foi feito um sorteio de 5 te-
mas de projeto, e o tema sorteado para o nosso gru-
po foi “Andadores”. 

Mapeamento da oportunidade de projeto

Após a defi nição do tema, foram iniciadas as pes-
quisas e aí sim foi possível delimitar melhor o tema 
a ser trabalhado. 

 Etapa 0: Prospecção 

Na etapa 0 do GODP são feitas as pesquisas no Institu-
to Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a elabora-
ção de cronograma de projeto, e estudos de viabilidade.

Pesquisas INPI

Depois de defi nir o tema de projeto, começamos a 
fazer os levantamentos no INPI em busca de regis-
tro de patentes. Foram encontrados 41 resultados 
(pesquisa realizada em 21/10/2014). Desses 41, há 
uma variedade enorme de tipos de andadores, fun-
ções e descrições. Desde andador com regulagem 
de altura até andadores multifuncionais. Apenas um 
andador é semelhante quanto ao sistema de dobra.
Os resultados podem ser visualizados nos seguin-
tes links: http://goo.gl/dIlj1c (pesquisa realizada com 
o termo “andador”) e http://goo.gl/akHyZA (pesquisa 
realizada em 25/11/2014 com o termo “DISPOSI-
ÇÃO INTRODUZIDA EM ANDADOR POSTERIOR”). Na 
página seguinte há as imagens das pesquisas.

Cronograma

14/10 - Momento Inspiração (-1)
21/10 - Momento Inspiração (0)
10/11 - Apresentação Etapas -1 até 1
11/11 - Momento Ideação (2 e 3)
18/11 - Momento Ideação (2 e 3)
25/11 - Apresentação (-1 até 3)
2/12 - Momento Implementação (4)
9/12 - Apresentação Final

Viabilidade

Atualmente, no Brasil, não existem normas para fabri-
cação de andadores. Os testes realizados pelo Inmetro 
referentes à andadores, usam como referência normas 
americanas e européias. Porém, há um Projeto de Lei 
(4926/13) que proíbe o uso e venda de andadores in-
fantis no país. Mais detalhes sobre a análise de anda-
dores infantis realizada pelo Inmetro podem ser lidos 
nesse link: http://goo.gl/CRn6i7.

O Moovah! será desenvolvido em 56 dias, pelos 4 
alunos integrantes do grupo (apresentados anterio-
remente nas personas, no início do relatório), com 
auxílio dos professores docentes do Módulo de Pro-
jetos XXII do Curso de Design da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina.

1
 Experimentação 

em sala

2 
Sorteio de temas

3 

Tema definido:
Andadores
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Nas pesquisas no INPI, encontramos apenas um andador que é semelhante ao Moovah!. A patente está regis-
trada como “DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM ANDADOR POSTERIOR” sob o código MU 9000129-0 (ver anexos).
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Etapa 1: Levantamento de Dados

Nessa etapa, são construídos blocos de informa-
ções com os primeiros dados levantados sobre o 
tema. Esses blocos levam em conta 3 principais te-
mas: o produto, o usuário e o contexto de uso. Os 
dados levantados não são referentes a andadores 
específi cos de terapia, pois esses variam muito em 
forma, função, especifi cações, de acordo com o 
caso do paciente. Foram analisados modelos mais 
comuns de andadores.

Blocos de informações

Produto

  ▪ Material

Estrutura de metais leves: alumínio, aço inox. Pe-
gas emborrachadas e antiderrapante na base. pé 
de polimero (silicone).

  ▪ Forma

Geométrico: Retângulo com quinas arredondadas.
Tubos aredondados, formato cúbico.

  ▪ Função

Auxílio para andar, apoio e sustentação do peso do 
corpo e melhor equilíbrio. Dobrável, travas e encai-
xes, prático.

  ▪ Dimensão

Altura: 76-93 cm (amplitude 10 cm). 
Abertura 52-65 cm (amplitude 10 cm)

  ▪ Peso

2,200kg - 9,3kg

  ▪ Preço

R$95 - 643,55

Usuário

  ▪ Perfi l

Defi cientes físicos; Pessoas com difi culdades de 
locomoção, pela idade, problemas neurológicos ou 
lesões. Usuários permanentes e temporários.

  ▪ Gênero

Ambos.

  ▪ Causas

Perda da força e equilíbrio suscetível a quedas, os-
teoporose (comum em idosos), reabilitação de le-
sões, problemas neurológicos/cognitivos.

  ▪ Regulável

Sim.

Contexto de uso

  ▪ Local

Ruas, calçadas, escadas, ambientes internos e ext-
ternos, locais públicos e privados.

  ▪ Uso

Levantar e deitar da cama, sentar, apoiar, se manter 
estável em pé, auxiliar na locomoção do usuário.

  ▪ Embalagem

Não consta.

  ▪ Suporta até: 

90 - 130kg
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  ▪ Requisitos

Fácil de guardar e carregar, prático -> dobrável -> 
compacto -> leve. Visualmente atraente. Adaptavel 
para ambientes variados.

  ▪ Onde está inserido o produto

 Dia a dia.

  ▪ Interação

Pega, transporte do objeto, apoio.
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 Etapa 2: Organização e Análise de Dados 

Nessa etapa começa-se a organizar os dados levan-
tados até aqui e analisa-se a fi m entender melhor o 
tema e começar a parte de criação. É feita a análise 
diacrônica (histórica, do que já foi produzido, o que 
tem no mercado), sincrônica (semelhantes e concor-
rentes), painel semântico (compilado das referências 
visuais do projeto),  e os requisitos de projeto. 

Análise Diacrônica

Os andadores eram retratados em obras de arte já 
no século XV. Historicamente há registrado apenas 
o uso de andadores infantis.  

Infantes Dom Felipe and Doña Ana, 1607 
(Juan Pantoja de La Cruz)

Fonte: http://www.guggenheim.org/new-york/education/
school-educator-programs/teacher-resources/arts-curricu-

lum-online?view=item&catid=724&id=75

Andador de madeira do século XIX. 
Fonte: http://etxekodecoshop.es/catalogo/andador-infantil-del-

siglo-xix/

Andador de madeira do século XVIII. 
Fonte: http://www.museumofchildhood.org.uk/collections/early-

years/baby-walker-early-18th-century/
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Com o tempo, a madeira foi substituída por aço e, 
fi nalmente, por alumínio.

Os andadores foram modifi cações de cadeiras 
com braços. Posteriormente, o assento foi removi-
do e os braços serviram para apoiar o indivíduo e o 
acessório empurrado.

Desenhos de Andador de infantil de 1890.
Fonte: http://stephaniesylverne.com/2013/08/31/babysartthou/
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Análise Sincrônica

ANDADOR ARTICULADO DOBRÁVEL

Material: Alumínio, leve, pegas emborrachadas, pe-
ças em polímero e emborrachas nos contatos de en-
caixes e no chão, tintura esmaltada na parte frontal.

Função: Auxílio e apoio no andar e equilíbrio na mo-
bilidade. Fácil de guardar por ser dobrável, leve e prá-
tico. Encaixes e travas para poder ajustar a altura.

Morfologia: formas geométricas, tubos circulares de 
alumínio, quinas arredondadas, pegas geométricas. 
Poucas peças. 

Ergonomia: Estudo e aplicação básica de dimen-
sões e medidas dos usuários, adulto, de diferentes 
estaturas e pesos (até 130kg).

Possui 7 níveis de regulagem de altura. Pegas geomé-
tricas com textura emborrachada e mais confortável. 

Estética: limpa (clean), metálica, monocromática, 
minimalista, resistente, profi ssional.

ANDADOR 4 RODAS PARA IDOSOS

Material: Estrutura de alumínio de baixo peso e alta 
resistência. Assento almofadado.

Função: Andador dobrável, de fácil transporte. 
Freios com travas nas rodas traseiras, assento al-
mofadado e porta objetos.

Morfologia: Formas geométricas formando ângu-
los e encaixes para as rodas, suporte do assento 
e pegas superiores. Tubos circulares de alumínio e 
assento com porta objetos em forma de cubo.

Ergonomia: Regulagem de altura entre 94 e 106 cm. 
Suporta usuário de até 100 kg. Freios nas rodas 
traseiras com acionamento nas pegas superiores 
(como bicicletas).  

Estética: Cor terrosa, texturizada, minimalista na 
forma e na complexidade das peças.

Cores escuras, preto nas pegas e encaixes e pintu-
ra esmaltada bordô nos tubos de alumínio.
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Análise de uso

Foi feita uma análise de uso através de fotos, fi lma-
gens,  e obeservação.  O vídeo pode ser acessado no 
seguinte link: http://goo.gl/UBM72j.

BOOMER - AUXILIAR DE LOCOMOÇÃO MODERNO

Material: Polímeros, e metais apenas em dobradi-
ças e encaixes. Leve e dobrável. 

Função: Pode ser usado em escadas e  em terrenos 
planos, apenas com a opção por encaixe de usar 4 
rodas ou 2 através de um eixo. 2 rodas para servir 
de apoio em escadas e 4 rodas para andar sobre 
terrenos planos. Dupla função como cadeira de ro-
das com assento e apoio como andador.  

Morfologia: Formas orgânicas, modernas, 
conceituais.

Ergonomia: Pensado totalmente na segurança, pe-
gas antropomorfas, rodas emborrachadas. Foco 
na usabilidade em escadas, e artifício de mudança 
de eixos para opção de 4 rodas também.  

Estética: Moderno, futurista, clean, formas orgâni-
cas, cores frias e neutras.
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Requisitos de Projeto

  ▪ Forma

  ▪ Material

  ▪ Encaixes/articulações

  ▪ Regulagem

  ▪ Acessórios

  ▪ Medidas Antropométricas

  ▪ Fácil de usar

  ▪ Transporte

Painel semântico
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Etapa 3: Criação 

Na etapa 3 começa a fase de geração de alternati-
vas, onde há os esboços das criações, alternativas 
e ideias para o projeto. Nessa parte há também mo-
ck-ups, modelos, check-lists, matriz de decisão para 
escolha da alternativa fi nal, defi nição de materiais, 
embalagem e instruções de uso. 

Geração de Alternativas

Foram desenvolvidas várias alternativas e foi desen-
volvido um mock-up volumétrico inicial. 
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Mock-up volumétrico inicial

O primeiro mock-up foi desenvolvido em papel cou-
ro, arame e fi ta isolante. O acabamento foi feito com 
tinta spray. O mock-up era dobrável e simulava a 
marcha (articulação).
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Matriz de Decisão

Após a geração de alternativas, escolhemos a 
melhor opção com base na matriz de decisão. 

Matriz de Decisão

Requisitos

Leve
(Material)

Apelo Estético
(Forma)

Dobrável
(Transporte)

Fácil Uso

Ergonomia

Total

5 4 3

4 3 4

0 2 5

3 3 4

2 3 4

14 15 20
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Alternativa Escolhida

A alternativa escolhida é um andador articulado, dobrá-
vel e com acessórios. Há opção de regulagem de  altu-
ra nas laterais. Também já foram feitos os levantamen-
tos dos materiais para o desenvolvimento do protótipo.

No esboço a seguir é possível ver os detalhes:

Os acessórios seriam: 

  ▪ barra superior para apoio; 

  ▪ apoio de antebraço;

  ▪ pega vertical; 

  ▪ rodinhas para ambiente interno/externo;

  ▪ sapata (para uso sem rodinhas);
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Depois de escolher a alternativa, foram feitos ajus-
tes e melhorias na parte frontal e nas pegas. Desen-
volvemos o segundo mock-up com papelão.

O intuito era utilizar bambu, porém, pela questão do 
peso, utilizaremos outros materiais.

O Moovah! deverá ter manual de instruções de 
uso, bem como embalagem onde ele se encontrará      
dobrado.
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Check-list Design Universal

Una os resultados com uma linha VERDE 
(exceto o item NÃO SE APLICA, que deverá ser  

marcado  em VERMELHO) 
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 Etapa 4: Execução 

Fase fi nal do projeto, em que  são explicitadas todas 
as defi nições fi nais. Detalhamento técnico,  especifi -
cações técnicas, protótipo fi nal e ambientação. Iden-
tidade Visual, embalagem e Manual de Instruções.

O Moovah! será um andador adaptável, que irá dis-
por de 7 regulagens de altura por números. 

Será adaptável pois o usuário poderá equipa-lo com 
os acessórios necessários para seu caso. O Moo-
vah! terá inicialmente 5 acessórios, sendo eles:
barra superior para apoio; apoio de antebraço; pega 
vertical; rodinhas para ambiente interno/externo; 
sapata (para uso sem rodinhas).

Leve e resistente, o Moovah! sai do padrão da esté-
tica dos andadores, pois traz formas mais orgâni-
cas e ainda pode ser completamente dobrado para 
maior praticidade no transporte.

As pegas e altura foram trabalhadas para melhor 
conforto ergonômico do usuário. Com as pegas 
verticais pode ser utilizado no auxílio para levantar-
se da cadeira ou da cama. Devido às articulações, 
atende  melhor à marcha do usuário, podendo ser 
adequado como posterior ou anterior através do uso 
das sapatas e rodízios. Há ainda o cuidado em fazer 
rodas para ambientes internos e externos.

Projetado para ser intuitivo, virá com manual de ins-
truções para sanar quaisquer possíveis dúvidas que 
os usuários possam vir a ter.

Certamente os diferenciais do Moovah! são o ape-
lo estético e a forma que permite com que ele seja 
completamente dobrável, bem como seus acessó-
rios que permitem adaptação/customização, confe-
rindo liberdade e maior segurança para os usuários.

O intuito, ainda, é brincar com as cores do produto e 
acessórios, permitindo com que o andador seja vis-
to de forma mais leve e lúdica pelo seu público-alvo.

Detalhamento Técnico

A modelagem 3D foi feita utilizando SolidWorks 
2013 e a renderização foi feita utilizando Photoview.
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Especificações Técnicas (materiais e processos)

Dimensões principais (aberto): 
Altura total 93 cm
Largura frontal total 57 cm
Profundidade lateral 50 cm
Barras frontais com 30 cm (3 cm sobrepostos)
Pegas com 50 cm (3,5 de diâmetro, raio do círculo de encaixe de 5 cm)
Pés com 50 cm (raio do círculo de encaixe de 5 cm)
Dimensões fechado: 10 cm x 93 cm x 15 cm.

Especificações Técnicas do Protótipo Final

O protótipo fi nal foi desenvolvido em madeira compensada, utilizando uma serra tico-tico, furadeira e lixadeira. 
Parafusos, arruelas de pressão e porcas foram usados para a montagem. 
Rodízios de plástico e sapatas de borracha foram encaixadas nos pés. 
Para as pegas e apoio de antebraço foi usado cano PVC serrado e vergado no calor. 
O apoio de antebraço teve revestimento com espuma e tecido, colados com cola quente.
Para o revestimento das pegas foi usado borracha de câmara de bicicleta. 
Na representação das travas (pinos) usou-se pregos serrados com esmeril. 
No acabamento e pintura foi utilizado massa acrílica para tampar imperfeições, tinta acrílica, tinta esmalte 
spray e tinta PVA. Ficou parcialmente funcional, pois conseguiu-se fazer os encaixes de modo que fi casse 
articulado e mais próximo do modelo real.

Estrutura interna das laterais de 
perfil de alumino com pino de 
preção para regulagem de altura. 
Tem como propriedades: boa rigidez 
e resistência a impactos, leve, e 
resistente aos temperes. 

As caixas das laterais onde entrará 
o perfil de alumínio, as pegas e os 
pés serão de Acrilonitrila Butadie-
no Estireno – ABS, um polímero de 
excelente rigidez, boa resistência a 
impactos, boa mobilidade, brilho e 
ótima aparência. O processo de 
fabricação será por injeção.

As pegas de ABS, serão embor-
rachadas, terão regulagem de 

inclinação (ângulo) com três 
níveis e pino de preção para 

travar e destravar.

Os pés de ABS terão 
duas regulagens 

aberto e fechado.

A rodinha para ambiente 
interno será de silicone, e as 

de ambiente externo, de 
pneu (borracha), todas com 

rolamento.
Opção de trocar as 
rodas por sapatas 
emborrachadas de 
encaixar.

Acessórios: barra frontal e pegas 
menores de alumínio tubular revesti-
dos com borracha. Apoio para ante-
braço de polipropileno injetado, reves-
tido com espuma de PU e tecido.



39

Desenho Técnico

Foi feito em papel milimetrado um rápido desenho 
técnico para elaboração das peças do protótipo final. 
O desenho técnico detalhado do Moovah! pode ser 
encontrado no Apêndice (página 52).

Identidade Visual

A Identidade Visual utiliza a forma do andador como 
base, trazendo as formas arredondadas, o movimen-
to, estabilidade e um toque lúdico, saindo do tradi-
cional das marcas de andadores. A paleta de cores, 
além de serem tendências de 2014, teve intuito de  
remeter à descontração, mas utilizando o azul para 
remeter à segurança, e o verde para harmonizar. A ti-
pografi a escolhida foi a “Multicolore”, devido à sua for-
ma arredondada em equilibrio com suas linhas retas, 
gerando harmonia em sua totalidade e fugindo das 
fontes tradicionais das marcas de andadores.

Manual de instruções

O Moovah! terá manual de instruções para guiar o 
usuário em quaisquer possíveis dúvidas de funcio-
namento, uso e montagem do andador. 

#CBDC8A #1E8B9F #B3C6CC

C 27
M 0
 Y 57
 K 0

C 80
M 29
 Y 33
 K 2

C 34
M 15
 Y 18
 K 1
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Explicará como melhor utilizado e preservá-lo. 
O manual será escrito também em braile, visando o 
design inclusivo. 
Além do manual, o usuário contará com serviço de 
atendimento ao cliente (SAC), bem como atendi-
mento online.

Embalagem

A embalagem será uma caixa de papelão, onde o 
andador virá sem nenhum acessório e dobrado/
desmontado. As dimensões da caixa serão 93cm de 
comprimento, 15cm de altura e 10cm de largura.

Ambientação

Protótipo Final

O protótipo fi nal foi desenvolvido em madeira compen-
sada, utilizando uma serra tico-tico, furadeira,  lixadei-
ra, cola quente, parafusos, porcas, rodízios de plástico, 
cano pvc, espuma (para o apoio de antebraço), sapa-
tas, tecido (para forrar a espuma do apoio de antebra-
ço), câmara de pneu de bicicleta (para as pegas) e, por 
fi m, tinta esmalte branca para o fundo e tinta acrílica 
azul e verde. Ficou parcialmente funcional, pois conse-
guimos fazer os encaixes de modo que fi que dobrável, 
as pegas e as trocas de rodinha e sapata.
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Conclusão

O experimento que deu origem à problemática abor-
dada no projeto foi inusitada e desafi adora. Execu-
tar tarefas cotidianas utilizando apenas uma das 
mãos, tendo a mão dominante imobilizada, serviu 
para nos mostrar que nem sempre as coisas são tão 
fáceis para todas as pessoas, e que nem sempre os 
produtos são desenvolvidos levando esses usuários 
e situações em consideração.

Primeiramente o tema de acessibilidade (andado-
res) era muito abstrato para o grupo. Após a entre-
vista na FCCE pudemos vislumbrar novos horizon-
tes e um espaço de infi nitas possibilidades.

Com o Moovah! conseguimos atingir melhorias sig-
nifi cativas e diferenciais em relação aos similares 
encontrados no mercado. A praticidade e customi-
zação são seus pontos fortes, se destacando tam-
bém pelo apelo estético diferenciado.

Os usuários agora podem adaptar o andador de 
acordo com suas necessidades e preferências.

Os adultos poderão encarar o uso de andador de 
uma forma mais leve e lúdica, pois o andador pode 
ser da cor que ele preferir, e ter os acessórios que ele 
desejar, deixando de ser um objeto frio, mecânico, 
com aspecto rude e impessoal.

De modo geral, conseguimos projetar atendendo 
aos nossos requisitos dentro do prazo estabelecido  
e de maneira satisfatória.

Com relação à experiência do projeto, o tema do pro-
jeto em questão foi um grande desafi o, pois tivemos 
que fazer uma ampla pesquisa para entender quais 
eram as funções dos andadores e quais os proble-
mas apontados pelos modelos existentes no merca-
do. Toda essa pesquisa nos mostrou o caminho que 
deviamos seguir no projeto. Depois que começamos 
a gerar alternativas que solucionassem estas pro-
blemáticas nos veio uma grande satisfação, pois 
estávamos no caminho certo, projetando um produ-
to com foco total no usuário. Foi muito gratifi cante 
trabalhar com este grupo, pois cada um tinha uma 
habilidade em determinada área projetual, o que fez 
o projeto enriquecer e tomar forma, saindo do papel 
até o protótipo fi nal.

Projetar o Moovah! não foi tarefa fácil, porém, foi 
muito divertida. Os membros do grupo imergiram no 
tema e cada um foi atrás de soluções, informações, 
e começou a ter suas próprias ideias para projetar.  
É sempre interessante poder compartilhar e discu-
tir ideias e soluções diante de problemáticas e de-
safi os de um projeto de produto. Essa experiência 
projetual (em termos de grupo e tema proposto) foi 
muito enriquecedora,  pois mostrou o quanto somos 
capazes de buscar soluções e executá-las.

Lidar com as diferenças foi um crescimento, pois 
aprendemos a ter um olhar mais humano paras as 
pessoas com difi culdades motoras e de locomoção. 
O ato de “mudar o mundo” pode partir da gente, se a 
maioria tiver um olhar próximo das pessoas que tem 
limitações, o mundo fi ca mais acessível pra todos, 
com menos barreiras. O design possibilita solucio-
nar e facilitar a vida das pessoas, só precisa fazer 
acontecer, e o Moovah! vem pra auxiliar as pessoas 
e facilitar suas vidas. O Moovah! é o primeiro passo 
dessa mudança. Não deixa de ser uma forma de 
começar a mudar o mundo! 
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Anexos

O PDF do documento do andador semelhante encontrado nas pesquisas do INPI pode ser acessado atra-
vés do link: http://goo.gl/U4EuMx.



51



52

Apêndice
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