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1. RESUMO 

O trabalho desenvolvido tem o propósito de projetar e desenvolver um sistema de 

propulsão a ar comprimido como fonte de energia alternativa e avaliar a viabilidade 

técnica e econômica do produto. Este sistema será adaptado para uma bicicleta que 

terá como possibilidade, a locomoção através do ar comprimido.  

Para justificar a escolha do tema, este projeto foi comparado com um produto já 

existente no mercado: a bicicleta elétrica. Será desenvolvida uma análise do ciclo de 

vida (ACV) de ambas as bicicletas com o intuito de provar que os componentes 

utilizados para o desenvolvimento do sistema a ar comprimido agride menos o meio 

ambiente do que o elétrico. 

2. INTRODUÇÃO 

A escolha deste projeto foi baseada na crescente demanda de bicicletas no mercado 

brasileiro; no aumento de cicl ovias criadas pelo Governo; na atual dificuldade de 

locomoção com este meio transporte e nos benefícios à saúde. 

Atualmente as bicicletas não são utilizadas com tanta frequência em São Paulo 

devido aos relevos desfavoráveis, ausência de segurança, estacionamento para 

bicicletas, falta de sinalização nas ruas e uma forte legislação que regule este tipo 

de transporte. 

Segundo MARTINELLI, 2009, a cidade de São Paulo está repleta de relevos 

irregulares e obstáculos. Este fator faz com que as bicicletas sejam a última opção 

como meio de transporte devido ao alto desgaste físico. A utilização da bicicleta com 

um motor a ar comprimido tem o objetivo de minimizar os esforços necessários para 

o deslocamento nas grandes cidades. Desta forma, a intenção deste projeto é tornar 

a bicicleta um meio de transporte mais utilizado, pois além de não poluir o meio 

ambiente é totalmente saudável para os usuários. 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem o objetivo de contribuir com: 

a) Projetar e adaptar um sistema de armazenagem de ar comprimido para minimizar 

o esforço do ciclista em relevos desfavoráveis; 



b) Estudar a viabilidade econômica do produto (aceitação, custo e potencial de 

venda). 

4. METODOLOGIA 

Estudando-se os conceitos de pesquisa, ela pode ser classificada em relação: ao 

objeto, aos objetivos, à forma de abordagem e ao delineamento. 

Quanto à classificação da pesquisa com relação ao objeto o trabalho em questão se 

classifica como uma pesquisa tecnológica, pois com base nos conhecimentos 

fornecidos por Jung, esta tem como objetivo alcançar a inovação em um produto ou 

processo, frente a uma demanda ou necessidade preestabelecida. 

Em relação ao objetivo trata-se de uma pesquisa exploratória, pois a mesma tem 

como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. 

Assim, o desenvolvimento do protótipo teve como bases estudos de bicicletas 

movidas a outros tipos de tecnologias, se moldando a essa teoria. 

Quanto à classificação da pesquisa com relação à forma de abordagem, o trabalho 

possui caráter qualitativo. 

Por fim, para classificar quanto ao delineamento foram estudadas as explicações 

citadas por Jung, as quais definem que pesquisa experimental destina-se a 

obtenção por experimentações de novos sistemas, produtos ou processos. Assim 

este trabalho engloba-se dentro deste quesito, visto que para a definição dos 

componentes do projeto foram utilizados fórmulas, por exemplo, com o intuito de 

definirmos o motor adequado considerando a autonomia desejada. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente, foram realizadas entrevistas informais e não estruturadas nas fábricas 

de compressores e de motores pneumáticos.  

Nas fábricas de motores foram abordados assuntos que ofereceram informações de 

características técnicas para a melhor escolha do motor pneumático do protótipo. 

Foi utilizado o software EES, o qual foi desenvolvido para resolver problemas onde 

apenas um parâmetro deve ser descoberto e tem a finalidade de facilitar o cálculo de 

equações, pois ele apresenta uma vasta gama de funções matemáticas. 



O SimaPro 7 será utilizado com o intuito de se obter a avaliação do ciclo de vida do 

produto (ACV). Nesta etapa, é comparado o ciclo de vida do protótipo em estudo 

com o de uma bicicleta elétrica para se estudar os impactos para o meio ambiente 

que cada uma oferece. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados obtidos foram comparados, com o que hoje seria o principal 

concorrente da bicicleta movida a ar comprimido: a elétrica. 

Foram analisados fatores como preço, autonomia, peso, velocidade final e 

recarregamento conforme Tabela I. 

Tabela I – Comparativo Elétrica x Ar Comprimido. 

 Ar Comprimido Elétrica 

Peso do sistema (kg) 13 10 

Preço (R$) 1200 2000 

Autonomia (km) 3,5 30 

Velocidade Final 25 40 

Recarregamento (min) 22 640 

Além disto pode-se analisar também o Ciclo de Vida do Produto (AVC), onde a 

bicicleta elétrica é composta por componentes que não agridem o meio ambiente 

como os da elétrica. Este tópico encontra-se em desenvolvimento. 
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