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1-Resumo 
 A palavra triciclo vem do grego, onde tri (treia) significa três e ciclo (kyklos) 
significa círculo ou roda. Os primeiros automóveis eram triciclos, movidos a vapor e 
ao longo do tempo foram modificados, chegando até os dias de hoje, com motores à 
combustão (Gasolina /Diesel/Alcool / GLP / Biosidese).  Apesar das modificações a 
característica mais importante, se mantém, sendo um veículo de três rodas, 
classificados em: Industrial (podendo ser usado para carga com baú / carretas); e 
Passageiros: Utilizados para o uso comum podendo ser até dois lugares. Neste 
projeto construímos um triciclo o qual será para uso de transportes de materiais e 
matérias primas em empresas independentemente do segmento e de construção civil. 
Este equipamento agilizará a coleta e transporte com o menor custo de mão de obra, 
potencializando a utilização dos recursos em menor tempo visando principalmente a 
conservação do meio ambiente e uma melhor limpeza dessas áreas. 
2-Introdução 

Atualmente o ramo industrial esta sempre em busca de inovação para ter 
(Produtos / Serviços) diferenciados no mercado, com uma melhor e mais ágil produção 
para atender e ou superar a expectativa do consumidor.  Visando tal progresso, o 
projeto apresentado procura suprir as necessidades de uma empresa, com transporte 
de materiais ou resíduos, objetivando a melhoria do ambiente e também do 
empregado, consequentemente pode ser implantado em um Sistema de Produção em 
“U”, para a melhoria dos processos e da produção. Após o transporte de materiais e 
resíduos nas dependências da empresa, serão descartados em lugares apropriados 
e servirá também para potencializar a mão de obra. 
3-Objetivo  
 Desenvolver um Triciclo para o transporte de materiais e matérias primas em 
áreas industriais, onde pode atuar no Sistema de Produção em “U”. Construindo de 
maneira artesanal com peças já disponíveis no mercado e posteriormente colocadas 
no triciclo: o motor, guidão, pneu, entre outras peças. 
4-Metodologia  
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 O triciclo desenvolvido se locomove com um peso total de 150 à 200kg 
(incluindo o motorista) e utilizando motor de partida. Portanto para a produção do 
triciclo houve estudos embasados no conhecimento de física e mecânica e a mão de 
obra foi artesanal, necessitando também de um conhecimento para a construção do 
mesmo.  
 Para a estrutura foi utilizado compostos de metalon por ser um material de baixo 
custo, com uma durabilidade de cerca de 10 anos, com um manuseio simples, sendo 
leve, anticorrosivo e antioxidante. Com o uso do metalon, o qual é um material 
resistente para cortá-lo usou-se disco de “Flap” e disco de “Corte”. Na estrutura 
colocou-se um motor elétrico de Corrente Contínua (CC), alimentado por baterias de 
40A; fez-se o uso deste motor, por ser versátil e acessível ao mercado. Para as três 
rodas foram utilizadas as de aro 185x18 da moto CG 125, pneus aro 18 e uma parte 
da frente de uma moto de CG 125, consequinte freios a tambor, sendo um dianteiro e 
um traseiro com varão.  
 Para se construir este triciclo, além do que citado a cima, fez-se o uso também 
de màquinas como: esmerilhadeira, furadeira e policorte; para soldar Solda Migi e na 
pintura foi utilizado tinta esmalte, onde na carroceria as chapas de aço foram cortadas, 
lixadas e após limpar, a tinta de esmalte sintético passada foi na cor verde escuro e 
nas rodas uma tinta spray na cor cromado. 
 
 
 
 
 
  
5-Desenvolvimento 
 O triciclo continuará sendo trabalhado, consequentemente para as próximas 
modificações pretende-se implantar um motor que será movido a hidrogênio, onde se 
misturará com a gasolina, onde ambos vão se tornar combustíveis. Com isso irá 

Figura 1 – Construção do Triciclo 
Fonte: Própria Figura 2 – Triciclo Finalizado 

Fonte: Própria 
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melhorar o ar dentro das empresas, diminuindo a quantidade de dióxido de carbono; 
será também diminuído em alguns centímetros e irá ter equipamentos como cintos de 
segurança e outros, disposto para o motorista. 
6-Resultados Preliminares 
 Com a grande necessidade por melhorias e inovações tecnológicas, 
descobrimos com muito estudo que o mercado nacional ainda há uma grande 
escassez comparada com países desenvolvidos como Estados Unidos, Alemanha e 
Suíça. Um estudo do ano de 2003 realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas) mostra que 82,2% das empresas tinham intensidade 
tecnológica baixa e média no Brasil, por investir muito pouco no setor industrial e 
também na parte de desenvolvimento e pesquisa.  

Visando isso o triciclo fora confeccionado de maneira artesanal, a partir de 
materiais já existentes, outros foram adaptados e soldados. Suportará uma pessoa 
com qualquer peso menor ou igual a 100 kg, o peso total será de 200kg, atingirá de 
10 à 30km e tem 2,5m de comprimento. E como já dito, pode ser utilizado em um 
sistema de produção transportando matérias primas e coletando resíduos. Para haver 
mais eficiência, aperfeiçoaremos ele ao longo do curso.  
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