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1. RESUMO 

O Triciclo Ecológico Urbano (TEU) é um projeto que vem sendo desenvolvido 

pela faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Anhembi Morumbi.  O 

projeto TEU é um veículo de três rodas consciente, com sua configuração pensada 

para atender a necessidade real de uma média de 2 pessoas/veículo nas grandes 

cidades. Idealizado para atender a frota de transportes coletivos, funcionaria como 

um veículo de aluguel, o qual seria retirado em uma base de locação e devolvido a 

outra, estrategicamente posicionadas pela cidade, assim como realizado pelo 

Projeto “Bike Sampa”, patrocinado pelo Banco Itaú. 

 A iniciativa, ainda, propõe reunir o maior número de soluções ecológicas, 

principalmente, trazer à realidade das grandes metrópoles um veículo elétrico, que 

necessita de toda uma estrutura para ser consolidado: bases de abastecimento 

(alocadas nas próprias bases de locação), incentivo e subsídio do governo (no caso, 

seria uma transporte público, para sobreviver à indústria automobilística privada), 

além de que a carroceria do veículo e componentes internos deverão conter o maior 

número possível, senão sua totalidade, de materiais recicláveis. (a ser estudado, a 

fim de propor a melhor solução em termos de projeto (desenho) e fabricação). 

No entanto, a temática desta Iniciação Científica contempla, dentro da área de 

projeto do produto, o estudo e desenvolvimento da plataforma/chassi desse veículo 

a fim de se encontrar a melhor resolução em termos de eficiência estrutural. 

2. INTRODUÇÃO 

A tendência de veículos ficarem cada vez menores é perceptível através de 

novos lançamentos como o “Smart for Two”. Dados fornecidos pelo DETRAN e 

projeções populacionais realizadas pela Fundação Seade indicam que, hoje, a 

relação de pessoas/carro na metrópole é de 2,03. 

Viabilizar uma solução alternativa de um meio de transporte no contexto das 

grandes cidades envolve, assim como todo novo projeto, dentro de seu específico 

nicho de atuação, a viabilização dentro dos parâmetros de inserção consideram 

estudos de melhoria, custo e fabricação para que o produto possa ser competitivo no 

mercado.  

 



3. OBJETIVOS 

Como objetivos gerais, este projeto propõe o estudo da plataforma de veículos já 

existentes da categoria, - quadriciclo de cabine fechada, dois passageiros, dispostos 

em tandem – levantamento de concorrentes diretos e indiretos, como referência de 

projeto, a fim de embasar a proposta de plataforma do TEU em soluções 

estruturalmente bem resolvidas dentro dos padrões de segurança exigidos pela 

categoria do veículo. Mais especificamente, contempla o estudo de 

dimensionamento total das vistas do veículo, estudo ergonômico e aplicações 

técnicas do package e desenvolvimento da sua plataforma (chassi) em si, bem como 

sua modelagem e análise estrutural em software de simulação numérica por 

elementos finitos (FEA – Finite Element Analysis). 

4. METODOLOGIA 

Este projeto de Iniciação Científica considera as seguintes etapas como 

metodologia de projeto (Norton, 2013, p.8): Definição do problema; Declaração dos 

dados; Elaboração de hipóteses apropriadas; Decisões preliminares do Projeto; 

Croquis do Projeto; Modelos Matemáticos; Análise do Projeto; Avaliação; 

Documentação de resultados. 

A análise estrutural do projeto será feita através de modelagens tridimensionais 

do(s) desenho(s)/ conceito(s) do chassi, utilizando de softwares como Inventor ou 

Solid Works (que já possuem uma plataforma de análise simplificada por FEA), a fim 

de exportar o modelo para o software Structural Analysis Solutions - ANSYS – 

fornecido pela Anhembi Morumbi – para uma simulação mais detalhada da estrutura. 
 

5. DESENVOLVIMENTO e RESULTADOS PRELIMINARES 

1º Definição do problema: necessidade de implementação de veículos sustentáveis 

nas grandes metrópoles. 

2º Declaração dos dados: O trabalho de Figueira (2009) aponta que, se não houver 

ações da municipalidade que favoreçam reavaliações no transporte, em 2024 o 

transporte individual estará ocupando um espaço 10 vezes maior do que aquele 

ocupado para transportar o mesmo número de pessoas. 

3º Elaboração de hipóteses apropriadas: constatação da tendência (dados 

estatísticos). 

http://www.ansys.com/Products/Simulation+Technology/Structural+Analysis


 

4º Decisões preliminares do Projeto: Configuração do package, vista lateral. 

 

 

 

 

 

 

Abaixo exemplo real de estrutura da mesma categoria/similar (plataforma do super-

mini Twizi, da Renault (à esquerda) e análise computacional (à direita) de estrutura 

por elementos finitos, que serão estudadas nesta iniciação, ilustrando as etapas que 

se seguem nesta proposta: 
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