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Resumo 

 

 Nesta dissertação pretende-se desenvolver uma tricicleta elétrica, em colaboração com a 

empresa ARSPLUS, Lda. Para isso, a estrutura do quadro será projetada tendo em consideração as 

medidas antropométricas médias do ser humano e também algumas vontades e necessidades do 

consumidor (criando, para essa finalidade, um formulário online onde serão colocadas diversas 

questões aos potenciais consumidores. As respostas obtidas ajudarão a tomar determinadas decisões 

ligadas à seleção e escolha dos componentes a integrar no veículo). 

 Tendo em conta as características do motor elétrico escolhido e com base em algumas 

considerações acerca da força criada pelo ser humano, o carregamento presente no arranque será 

estimado já que, à partida, esta será uma situação onde os esforços aplicados ao quadro serão 

maiores, tornando esta uma das situações críticas. Também serão analisados os efeitos provocados à 

estrutura devido a irregularidades na via (buracos na estrada, subidas/descidas de passeios, entre 

outros) e, finalmente, será analisada a situação em que existe um impacto horizontal na tricicleta 

elétrica. 

 Para analisar a estrutura aos três casos de carregamento enunciados previamente recorreu-se 

ao Método dos Elementos Finitos, de forma a obter a resposta estrutural do quadro (isto é, as 

deformações totais e as tensões desenvolvidas no mesmo) para os dois materiais estudados (aço 

Reynolds 531 e liga de alumínio 6061 – T6).  

O coeficiente de segurança do projeto será também calculado utilizando para isso o Método de 

Pugsley e, como critério de dimensionamento será usado o critério da Tensão Máxima Admissível. Com 

base no valor da tensão máxima para cada material analisado, serão efetuadas sucessivas iterações 

às dimensões dos tubos da geometria do quadro até que as condições de segurança sejam verificadas 

em toda a estrutura e para todos os carregamentos a analisar. 

 Por fim, será realizada uma análise modal à estrutura de forma a encontrar as frequências 

naturais do quadro e, seguidamente, serão comparados os resultados obtidos com as excitações 

provenientes da estrada e da rotação das rodas e motor, com o objetivo de analisar a possibilidade de 

existir ou não ressonância na estrutura. 

 No processo de modelação dos componentes associados à tricicleta elétrica foi utilizado o 

software de CAD SolidWorks 2016. Já no processo de análise estrutural e modal, o software de CAE 

utilizado foi o Ansys Workbench 16.0. 

 

Palavras-chave: Quadro, Método dos Elementos Finitos, Análise estrutural, Análise Modal, CAD, CAE. 
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Abstract 

 

 In this dissertation we intend to develop an electric tricycle, in collaboration with the company 

ARSPLUS, Lda. With that in mind, the chassis will be designed considering the average anthropometric 

measures of the human being as well as some consumers’ wants and needs (creating for this purpose 

an online form where several questions will be asked to the potential consumers and their answers will 

help us to make certain decisions related to the selection and choice of the components that will be 

integrated in the vehicle). 

Considering the chosen electric motor and based on some considerations about the force 

created by the human being the load situation at the start will be estimated, since in this case, the efforts 

applied to the frame are higher, making this a critical situation. We will also analyze the effects caused 

to the structure due to road irregularities (such as holes in the road, climbs/descents of sidewalks, 

among others) and finally it will be analyzed the situation in which there is a horizontal impact on the 

electric tricycle. 

To study the structure when subjected to the three load cases previously mentioned, the Finite 

Element Method was used to obtain the structural response of the frame (i.e. the total deformations and 

the tensions developed) for the two materials analyzed (Reynolds 531 and aluminum alloy 6061 - T6). 

The safety factor of the project will also be estimated using for that purpose the Pugsley’s 

Method and the design criteria utilized will be the Maximum Allowable Stress criteria. With the maximum 

stress defined for each material, successive iterations will be made to obtain the tubes’ dimensions of 

the frame until the safety conditions are verified throughout the structure (for all the loading cases). 

Finally, a modal analysis will be performed on the structure to find the natural frequencies of the 

frame and then the results obtained will be compared with the excitations from the road and the rotation 

of the wheels and engine. The objective of comparing these values is to verify whether resonance exists 

or not in the chassis. 

In the process of modeling the components associated to the electric tricycle, the CAD software 

SolidWorks 2016 was used. In the process of structural and modal analysis, the CAE software used 

was the Ansys Workbench 16.0. 

 

Keywords: Chassis, Finite Element Method, Structural Analysis, Modal Analysis, CAD, CAE. 
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1. Introdução 

Neste capítulo apresenta-se a motivação para o desenvolvimento desta Dissertação de 

Mestrado com o título “Desenvolvimento e Projeto Mecânico de uma Tricicleta” e, seguidamente, será 

feito um breve enquadramento sobre o tema. Por fim, serão explicados os objetivos e a estrutura do 

documento. 

 

1.1. Motivação 

Nos últimos anos, a consciencialização e preocupação para os problemas criados ao meio 

ambiente pelas emissões excessivas de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera têm vindo a 

aumentar significativamente, pelo que a procura, pesquisa e desenvolvimento de meios de transporte 

alternativos aos mais comuns (movidos a combustíveis fósseis) e que tenham um menor impacto na 

sustentabilidade ambiental, tem sido constante [1], [2]. Outro motivo pelo qual os países desenvolvidos 

estão a apostar fortemente em projetos de veículos elétricos é pela previsível escassez de petróleo que 

se fará sentir no futuro [3]. 

Uma alternativa possível são, por exemplo, os veículos elétricos já que estes não emitem CO2 

na sua utilização direta. Um dos vários tipos de veículos elétricos existentes e, possivelmente, onde 

mais se investe atualmente são os carros elétricos. Contudo, estes têm a desvantagem de ser a escolha 

mais cara e, por vezes, uma opção utilizada de forma pouco eficiente, pois é comum que carros elétricos 

de 4 ou 5 passageiros sejam utilizados apenas pelo condutor. Também, à semelhança dos carros 

movidos a combustíveis fósseis, é necessário contabilizar algumas despesas adicionais como o seguro, 

impostos de circulação e/ou parqueamento em grandes cidades. Igualmente relevante é o tempo 

despendido no trânsito e nos congestionamentos, provocados pelo crescimento do número de carros 

em circulação [2], [4].  

Assim, procura-se com este trabalho e dentro deste contexto olhar para outros exemplos de 

escolhas que têm vindo a ser feitas pelos consumidores, as bicicletas e tricicletas elétricas (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1 - Exemplo de bicicleta elétrica (A) [5] e de tricicleta elétrica (B) [6]. 
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As bicicletas elétricas têm vindo a ganhar uma grande popularidade no mercado europeu 

(Tabela 1.1), pois, ao contrário dos carros elétricos, não obrigam ao condutor a obtenção de um seguro, 

ao pagamento de impostos nem, na maioria dos países, como é o caso de Portugal, à necessidade de 

possuir uma licença para poder utilizar este tipo de veículos, desde que a legislação aplicada aos 

mesmos seja respeitada. Têm ainda a vantagem de serem mais facilmente estacionados dentro das 

grandes cidades e de serem mais eficientes isto porque, habitualmente, este tipo de veículos é para 

uso singular (apesar de existirem tricicletas/bicicletas cuja capacidade possa ser superior) [2], [7]. 

Tabela 1.1 - Número de bicicletas elétricas vendidas em 6 países europeus, entre 2010 e 2012 [8]. 

País 2010 2011 2012 

Alemanha 200,000 310,000 380,000 

Holanda 166,000 178,000 171,000 

Suíça 35,000 50,000 52,900 

França 38,000 40,000 46,100 

Itália 40,000 45,000 48,200 

Áustria 20,000 32,000 40,000 

Total 499,000 655,000 738,200 
 

Outro benefício que provém da utilização de bicicletas ou tricicletas elétricas, pela 

obrigatoriedade de estas terem pedais, é tornarem-se num meio de transporte que requer algum 

esforço por parte do condutor, o que irá proporcionar atividade física, atenuando ou evitando deste 

modo, problemas de saúde muito comuns na nossa sociedade associados à falta de exercício físico. A 

Tabela 1.2 contém os potenciais aspetos favoráveis da utilização deste tipo de veículos. 

Tabela 1.2 - Benefícios da utilização de bicicletas ou tricicletas assistidas eletricamente [9], [10], [11]. 

Custos energéticos (em média) Carro económico (gasolina): 5.1 litros / 100 km  7 € / 100 km  
Bicicleta/Tricicleta elétrica: 0.09 € / 100 km 

Outros custos Geralmente não é preciso seguro, licença/carta de condução 
nem um local próprio para estacionar o veículo. 

Trânsito Normalmente, um veículo elétrico deste tipo pode transitar nas 
ciclovias, pelo que evita filas de trânsito. 

Ambiente Zero emissões. 

Saúde Incorporação de exercício físico nas deslocações do quotidiano. 

Arrumação Arrumação das mesmas é prática. 

 

1.2. Enquadramento do tema 

Nesta secção será realizado um breve enquadramento histórico da tricicleta, desde o seu 

aparecimento à sua evolução ao longo do tempo e, seguidamente, serão abordados os tipos de 

configurações existentes e quais as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Será também feita 

uma referência à estabilidade lateral e à estabilidade a nível do capotamento (roll-over). 

Por fim, serão caracterizadas quais as posições de condução usualmente adotadas e serão 

ainda abordadas e descritas as ferramentas computacionais que foram utilizadas neste estudo.  
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1.2.1. Enquadramento histórico 

Em 1680, Stephan Farffler, um relojoeiro alemão com deficiências motoras nos membros 

inferiores, inventou a primeira tricicleta de que há registo. Devido à sua condição física, o mecanismo 

de propulsão que utilizou foram pedais acionados pelas mãos conseguindo, dessa forma, assegurar a 

sua mobilidade [12]. Relativamente à configuração da tricicleta, Stephan Farffler optou por colocar duas 

rodas atrás e uma à frente, Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 - Primeira tricicleta desenvolvida por Stephan Farffler, em 1680 [13]. 

 

Em 1789, dois inventores franceses desenvolveram a primeira tricicleta movida a pedais (para 

os pés) e foram os mesmos que deram a este mecanismo o nome de “tricicleta”, sendo esse o nome 

que até hoje é utilizado para designar este tipo de veículos [12]. 

No fim do século XIX, James Starley liderou a grande expansão da produção de tricicletas em 

Inglaterra, existindo até documentos que comprovam que vinte fabricantes ingleses de tricicletas 

produziam mais de cento e vinte modelos, com o intuito de satisfazer o mercado e as necessidades 

dos primeiros condutores de tricicletas [12]. 

 

1.2.2. Tipos de configurações 

Uma tricicleta é um veículo com três rodas pelo que, a disposição das mesmas pode recair 

sobre uma de duas configurações possíveis. A primeira configuração, e mais comum, seriam duas 

rodas atrás e uma roda à frente – configuração Delta, Figura 1.3A. A segunda configuração possível, 

seria apenas uma roda atrás e duas rodas à frente, tendo a designação de Tadpole – Figura 1.3B. 

 

Figura 1.3 - Exemplos de tricicletas com configuração Delta (A) [14] e Tadpole (B) [15]. 
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• Vantagens e desvantagens da configuração Delta 

Relativamente às vantagens, e tendo em consideração a Figura 1.3A, é visível que o design de 

uma tricicleta com configuração Delta é simples, já que o conceito envolvido no mesmo se assemelha 

muito ao conceito de uma bicicleta comum. Relativamente ao custo, e uma vez que é possível utilizar 

alguns componentes standard das bicicletas, é previsível que acabe por ser menor quando comparado 

com uma tricicleta com configuração Tadpole [16]. 

Uma das maiores desvantagens que uma tricicleta com configuração Delta apresenta é na 

capacidade de travagem. Isto deve-se ao facto de, aquando de uma travagem, haver uma transferência 

de peso para a frente do veículo. Assim, a roda frontal da tricicleta será responsável pela maioria da 

força de travagem total (entre 60% a 70%), logo, devido ao facto desta configuração possuir apenas 

uma roda à frente a travagem estará mais condicionada, quando comparada com a configuração 

Tadpole [7], [16]. Na Tabela 1.3 encontram-se resumidas as vantagens e desvantagens da configuração 

Delta. 

Tabela 1.3 – Resumo das vantagens e desvantagens da configuração Delta [7], [16]. 

Vantagens Desvantagens 

- Design simples. 

- Utilização de componentes standard de bicicletas. 

- Baixo custo de fabrico. 

- Capacidade de travagem. 

 

• Vantagens e desvantagens da configuração Tadpole 

Em relação às vantagens, e tendo em consideração a Figura 1.3B, é visível que, devido ao 

facto de uma tricicleta do tipo Tadpole possuir duas rodas à frente, a travagem será mais eficaz, quando 

comparada com a configuração Delta. Ainda, dada à sua configuração, este tipo de tricicleta é a mais 

indicada para descrever curvas acentuadas (pois possui um travão independente para cada roda, o 

que possibilita ao condutor adequar a velocidade de cada roda à curva que irá fazer)  [16], [17]. 

No que diz respeito às desvantagens, a configuração Tadpole complica o design da tricicleta, 

pois há mais variáveis e restrições a ter em consideração (nomeadamente, posição do condutor e 

ergonomia e tamanho das rodas a utilizar). Em relação ao sistema de direção, é percetível na Figura 

1.3B que se trata de um mecanismo mais complexo que o utilizado numa tricicleta Delta [7]. Devido à 

complexidade do sistema de direção utilizado nesta configuração, o custo do veículo irá aumentar pois 

torna-se necessário utilizar peças desenhadas e fabricadas especificamente para um veículo deste 

tipo. Na Tabela 1.4 encontram-se sintetizadas as vantagens e desvantagens da configuração Tadpole. 

Tabela 1.4 – Resumo das vantagens e desvantagens da configuração Tadpole [7], [16], [17]. 

Vantagens Desvantagens 

- Capacidade de travagem. 

- Capacidade de curvar e manobrabilidade. 

- Design complicado. 

- Sistemas de direção complexo. 

- Elevado custo de fabrico. 
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1.2.3. Estabilidade lateral e roll-over 

A estabilidade lateral é definida como sendo a estabilidade de um veículo em circulação, 

segundo um eixo perpendicular à direção desse mesmo movimento. Por outras palavras, refere-se à 

tendência que um veículo em movimento tem de voltar à direção original, após esta ter sido perturbada 

(como por exemplo, durante uma curva ou outra manobra que envolva mudança de direção).  

Regra geral, os parâmetros que influenciam a estabilidade lateral de um veículo são a 

aderência dos pneus à estrada, o coeficiente de atrito entre a estrada e o pneu, a magnitude e a 

localização da perturbação, o ângulo de deslizamento lateral e as vibrações laterais. Outro parâmetro 

que pode intervir na estabilidade de um veículo é a vibração vertical, pois esta pode afetar o ângulo de 

deslizamento lateral, a velocidade de guinada, a aceleração e o desvio laterais. Também, dependendo 

do valor do coeficiente de subviragem, um veículo pode ser estável a qualquer velocidade ou pode 

tornar-se instável a partir de uma velocidade limite ou crítica [18], [19].  

A subviragem pode ser definida como sendo a perda momentânea do controlo da direção do 

veículo, por parte do condutor. Nestas situações, o veículo tende a seguir em frente ao invés de 

descrever a trajetória da curva, o que pode originar uma colisão. Este fenómeno é mais significativo em 

veículos de tração dianteira (pois nesse caso as rodas dianteiras são responsáveis por virar e acelerar 

ao mesmo tempo) e pode surgir devido a uma velocidade excessiva aquando da entrada numa curva 

e/ou devido às condições do piso – baixa aderência [20]. 

Por exemplo, de forma a assegurar a estabilidade lateral de uma tricicleta, numa situação de 

velocidade constante, é recomendado que esta seja projetada de forma a que o centro de massa se 

localize no primeiro terço do veículo (em altura) [18]. 

 No que diz respeito à estabilidade a nível do capotamento (roll-over), esta pode ser 

caracterizada como sendo uma medida para a tendência que um veículo tem de capotar quando uma 

força lateral lhe é aplicada, por exemplo, ao descrever uma curva. Uma forma de aumentar esta 

estabilidade numa tricicleta é aproximando o centro de massa do veículo ao eixo das duas rodas [18]. 

 

1.2.4. Distância entre eixos e largura 

De forma de aumentar a estabilidade geral da tricicleta, a distância entre eixos (wheelbase) 

deve ser tão grande quanto possível, porém, se o veículo for excessivamente comprido irá apresentar 

pouca manobrabilidade. Relativamente à largura (track), quanto maior for, menor será a suscetibilidade 

que o veículo terá de capotar ao descrever uma curva. No entanto, se o veículo for muito largo, deixa 

de ser possível utilizá-lo em ciclovias ou outros locais mais apertados, Figura 1.4 [21]. 
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Figura 1.4 - Wheelbase e track de uma tricicleta. 

 

1.2.5. Posições de condução 

No que diz respeito à posição de condução, existem duas posições que são geralmente 

adotadas. São o caso da posição Upright, que se trata de uma posição mais vertical e direita, onde o 

banco se situa ligeiramente atrás do eixo dos pedais – Figura 1.5 – e também o caso da posição 

Recumbent, que trata-se de uma posição mais recostada e reclinada, possibilitando ao ciclista exercer 

uma força no banco, com as costas, o que lhe irá permitir aumentar a sua potência máxima de pedalada, 

Figura 1.6 [22]. 

 

Figura 1.5 - Exemplo de tricicleta Upright Delta (A) [23] e tricicleta Upright Tadpole (B) [24]. 

 

Figura 1.6 - Exemplo de tricicleta Recumbent Tadpole (A) [25] e tricicleta Recumbent Delta (B) [26]. 

 

Em termos genéricos, a posição Upright permite uma melhor visibilidade quer para o condutor, 

quer para os outros utentes da via. Já a posição Recumbent, quando comparado com a posição Upright, 

permite uma melhor distribuição do peso do condutor e proporciona também que o centro de gravidade 

esteja mais próximo da estrada. 
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1.2.6. Ferramentas computacionais 

Atualmente, determinados problemas ligados à área da engenharia requerem, devido à sua 

crescente complexidade, a utilização de softwares que permitam auxiliar o engenheiro nos cálculos 

e/ou simulações que tem de realizar de forma a poder projetar novas estruturas. Este tipo de engenharia 

é denominada por Computer Aided Engineering, ou simplesmente CAE. Exemplos de ferramentas de 

CAE são os softwares de CAD (Computer Aided Design) ou FEA (Finite Element Analysis) [27], [28]. 

 O CAD pode ser definido como a utilização de um computador com o intuito de auxiliar o 

utilizador a desenvolver, planear, criar e/ou modificar o design de um projeto, sem ter de desenvolver 

modelos reais com elevados custos. As vantagens deste tipo de programas são: possibilitar o cálculo 

preciso e rápido de diversas propriedades geométricas, cinemáticas e dinâmicas da estrutura projetada, 

como por exemplo, a massa, o centro de gravidade e os momentos de inércia. Também permite que o 

utilizador edite e aceda aos seus designs quando pretender. Exemplos de programas de CAD são o 

SolidWorks, AutoCAD e ProEngineer e estes também oferecem a possibilidade de transferir os ficheiros 

criados nos mesmos para outros softwares de análise numérica (pelo Método dos Elementos Finitos, 

FEA) e aí estudar os esforços, vibrações ou transferências de calor envolvidas, dependendo do 

problema em estudo [27]–[29]. 

 O Método dos Elementos Finitos, FEM (Finite Element Method), ou Análise de Elementos 

Finitos, FEA, é um método numérico muito utilizado para estudar problemas de engenharia onde a 

solução analítica não é de fácil obtenção ou quando não é mesmo possível obtê-la. A solução analítica 

requer a solução das equações diferenciais (ordinárias ou parciais) que regem o problema, contudo, 

quando a geometria, as cargas e as propriedades do material são complexas, a melhor, e por vezes 

única opção, é recorrer ao método numérico de elementos finitos. Este método tem como base a divisão 

do corpo em estudo em elementos finitos. Estes elementos são ligados por nós numa estrutura 

designada por malha. A definição da malha é um dos passos mais importantes neste método, já que 

esta tem uma grande influência na precisão dos resultados, portanto, deve ser criteriosamente 

escolhida. Uma maneira de avaliar a validade dos resultados, uma vez que não é possível compará-

los com a solução analítica (devido à sua inexistência), é realizando uma análise de convergência, isto 

é, várias malhas devem ser testadas (iniciando o processo com malhas mais grosseiras e finalizando 

com malhas cada vez mais refinadas), calculando o erro relativo entre análises, até que se atinja um 

valor aceitável para o mesmo [27], [30]. 

Geralmente, uma malha mais refinada deverá conduzir a resultados mais precisos, no entanto, 

conduz a um aumento do tempo computacional necessário e, por consequência, aumenta o custo da 

análise. Outro problema que pode surgir com o sucessivo refinamento da malha é a propagação de 

erros numéricos, isto porque o número de cálculos a realizar aumenta significativamente [27]. 
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1.3. Objetivos 

O objetivo principal desta Dissertação de Mestrado é projetar uma tricicleta elétrica. Para isso, 

este desenvolvimento deverá ter em consideração diversos requisitos e necessidades apontadas pelo 

consumidor, isto é, terá de ser proposta uma solução que vá de encontro ao que o público alvo procura 

num veículo deste género. Assim sendo, os objetivos desta dissertação passam por: 

• Estudar os materiais mais utilizados no fabrico e construção de quadros de bicicletas/tricicletas; 

• Projetar uma geometria baseada nos requisitos do consumidor e garantir a ergonomia da 

mesma; 

• Pesquisar e selecionar os componentes mais adequados para incorporar na tricicleta elétrica 

(motor elétrico, bateria, sistema de mudanças e assento); 

• Estimar os carregamentos a aplicar à estrutura para posterior análise e dimensionamento, 

garantindo que o fator de segurança de projeto é verificado; 

• Efetuar uma estimativa de custos relativamente a todos os elementos da tricicleta elétrica. 

 

1.4. Estrutura da tese 

Primeiramente, começar-se-á por fazer uma descrição breve das variantes relacionadas com 

os diferentes tipos de quadros, os tipos de motores elétricos existentes, os sistemas de mudanças que 

podem ser utilizados e as baterias presentes no mercado. 

Em segundo lugar, e tendo em consideração um formulário online que foi criado de maneira a 

entender as necessidades e desejos de uma amostra da população, irá proceder-se à escolha dos 

componentes a integrar na tricicleta elétrica e será apresentada uma proposta de solução para a 

geometria do quadro da mesma. 

De seguida, o problema deverá ser modelado tanto a nível de carregamentos e fator de 

segurança, como a nível das propriedades dos materiais que podem ser utilizados na construção do 

chassi da tricicleta.  

Após a modelação do problema, serão realizadas análises à convergência do Método dos 

Elementos Finitos, de maneira a definir a geometria final do chassi da tricicleta (para cada um dos 

materiais estudados). Será também efetuada uma análise modal de forma a verificar a possibilidade de 

ocorrência de ressonância no quadro do veículo. 

Por fim, irá ser feita uma estimativa dos diversos custos associados ao veículo elétrico e será 

selecionado qual o quadro que melhor cumpre com os requisitos dos consumidores.  
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2. Revisão bibliográfica 

 

2.1. Quadro 

O quadro é o componente mais importante de uma tricicleta, pois acaba por ser a estrutura que 

interliga todos os componentes que estão associados a este veículo. Aquando do projeto de um quadro, 

os objetivos principais são: minimizar o peso, maximizar a resistência e a rigidez, manter um nível 

elevado de conforto e os custos baixos. 

 O design e, principalmente, os materiais utilizados são cruciais para atingir os requisitos acima 

descritos. Atualmente, os materiais mais utilizados pelos fabricantes para a construção do quadro são 

o aço, alumínio, titânio e compósitos com fibra de carbono, uma vez que são estes materiais os que  

apresentam as melhores propriedades mecânicas para esta finalidade. A seleção do material do quadro 

tem sido uma das áreas mais estudadas no que diz respeito à indústria de bicicletas/tricicletas [31]. 

 

2.1.1. Design/Geometria 

Como foi anteriormente abordado, a geometria de um quadro é fundamental em muitos 

aspetos, nomeadamente, no conforto, segurança, robustez e mesmo na componente estética, isto 

porque este ponto acaba por ser, para muitos consumidores, um ponto importante a ter em 

consideração aquando da compra de um veículo deste tipo. 

 Hoje em dia são utilizados três tipos de quadros em tricicletas. Existem os quadros do tipo 

Step-through e são tanto utilizados em tricicletas do tipo Tadpole, Figura 2.1A, ou Delta, Figura 2.1B.  

 

Figura 2.1 - Exemplos de tricicletas do tipo Step-through Tadpole (A) [32] e Delta (B) [33]. 

 

Existem, também, os quadros do tipo Diamond, que podem ser igualmente utilizados em 

tricletas com configuração Delta, Figura 2.2A ou Tadpole, Figura 2.2B. Finalmente, existem as tricicletas 

cujo quadro é do tipo Recumbent e as tricicletas deste tipo também podem ser do tipo Delta, Figura 

2.3A ou Tadpole, Figura 2.3B. 



10 
 

 

Figura 2.2 - Exemplos de tricicletas com quadro do tipo Diamond Delta (A) [34] e Tadpole (B) [35]. 

 

Figura 2.3 - Exemplos de tricicletas com quadro do tipo Recumbent Delta (A) [36] e Tadpole (B) [37].  

 

 O quadro Step-through tem a característica de ter uma distância entre o quadro e o solo mais 

pequena, facilitando assim o acesso à tricicleta. Já o quadro do tipo Diamond, apresenta bastantes 

semelhanças ao quadro de uma bicicleta comum, pelo que o seu design é simples. Por fim, o quadro 

Recumbent é um quadro mais confortável, dada a sua posição de condução, contudo, nem todas as 

pessoas se adaptam (visualmente, por exemplo) a este design, Figura 2.3B. 

 

2.1.2. Materiais 

Os materiais utilizados na construção de uma estrutura são um fator fundamental em qualquer 

projeto, já que estes intervêm diretamente no peso, rigidez, custo e geometria do produto/peça final. 

Assim, este devem ser bem estudados e analisados e a sua escolha deve ser criteriosa. 

 Como dito anteriormente, os materiais mais utilizados na indústria das bicicletas e tricicletas 

são o aço, a liga de alumínio, a liga de titânio e compósitos de carbono e estes serão caracterizados 

seguidamente. 

 

2.1.2.1. Liga de aço 

Os quadros fabricados na liga de aço são os mais tradicionais, isto porque, normalmente, este 

é o material com menor custo de entre os enumerados previamente e é fácil de trabalhar (tanto na 

construção do quadro, como na sua reparação – por exemplo, em caso de rotura, pode ser facilmente 
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reparado através de técnicas de soldadura. Outros pontos positivos são a durabilidade e a resistência 

que os quadros construídos neste material apresentam [38], [39]. 

 Na verdade, os quadros feitos em liga de aço contém pequenas quantidades de outros metais. 

Por exemplo, o aço de alta resistência contém mais carbono, tornando o material mais resistente. Outro 

exemplo é o caso de uma liga de aço utilizada no fabrico de quadros, denominada “Chromoly steel”, 

que consiste numa liga de aço com crómio (este elemento torna o aço inoxidável) e molibdénio, o que 

faz com que o material fique mais resistente, porém, mais caro [39]. 

Relativamente à densidade, não é possível generalizar e garantir que um quadro construído 

em aço seja mais pesado que outro feito num outro material menos denso, pois é possível utilizar 

algumas técnicas para contrariar essa tendência, como por exemplo, o Butting, Figura 2.4. Esta técnica 

consiste em utilizar uma espessura variável num tubo de aço, isto é, apesar do diâmetro externo se 

manter constante, o diâmetro interno pode sofrer variações de maneira a aumentar ou diminuir 

localmente a resistência da estrutura. Isto permite aos projetistas tirar partido das propriedades dos 

materiais sem comprometer a resistência mecânica da estrutura [31], [39]. 

 

Figura 2.4 - Exemplos da técnica de Butting [40]. 

 

No que concerne à fadiga, o aço é, teoricamente, imune à falha provocada por fadiga, uma vez 

que, se a tensão de limite de fadiga não for ultrapassada, a estrutura terá vida infinita à fadiga. Ainda 

assim, se existirem pequenos defeitos nos tubos ou se houverem pontos fracos na soldadura, é 

possível que a estrutura falhe [39]. Um controlo de qualidade apertado poderá ser necessário de forma 

a evitar este problema. 

 

Aço Reynolds 531 

 Em 1953 a empresa Reynolds criou o aço Reynolds 531 para ser utilizado em bicicletas. Esta 

liga de aço é ainda hoje utilizada em quadros de bicicleta e as suas características principais 

encontram-se na Tabela 2.1 [39]. 

Tabela 2.1 – Composição química e propriedades mecânicas da liga de aço Reynolds 531 [41]. 

Elementos de liga no aço Reynolds 531 [%] 

Fe C Si Mn S P Mo 

Balanço 0.23 – 0.29 0.15 – 0.35 1.25 – 1.45 0.045 máx 0.045 máx 0.15 – 0.25 

Principais propriedades mecânicas 

ρ [kg/m3] E [GPa] ν σe [MPa] σr [MPa] ε [%] 

7800 210 0.29 540 770 10 
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Analisando a Tabela 2.1, é visível que esta liga não contempla o elemento químico crómio, o 

que pode tornar este aço mais suscetível ao aparecimento de corrosão. Todavia, devido à presença do 

molibdénio, e com a utilização de alguns tratamentos superficiais que visem combater o aparecimento 

de corrosão, é possível aumentar a resistência da estrutura a fenómenos deste tipo [41]. 

 

2.1.2.2. Liga de alumínio 

A liga de alumínio é, à semelhança do aço, amplamente utilizado em quadros de 

bicicletas/tricicletas. Isto deve-se à sua menor densidade quando comparada com a liga de aço e ao 

facto de, usualmente, apresentar uma resistência específica (rácio resistência/peso) superior, o que 

permite criar estruturas mais leves e resistentes [39].  

Devido à sua menor resistência, quando comparado com o aço, os quadros de alumínio são 

geralmente feitos com tubos de maior espessura [41]. Outra solução usada para contrariar a baixa 

resistência do alumínio é a através da utilização das ligas especiais de alumínio (alumínio ligado com 

outros elementos de forma a melhorar as propriedades do material, como por exemplo, a resistência à 

corrosão, soldabilidade e/ou custo do material). A utilização destas ligas de alumínio tem vindo a crescer 

e, atualmente, são muito utilizadas em quadros de bicicletas/tricicletas que podem ir desde os modelos 

mais acessíveis até os mais dispendiosos. Uma das ligas de alumínio mais comuns na indústria das 

bicicletas/tricicletas é a liga de alumínio AISI 6061 [31], [38], [39]. 

À semelhança dos quadros feitos em liga de aço, também os quadros feitos em liga de alumínio 

podem ser projetados utilizando a técnica de “Butting”, Figura 2.4. No entanto, é mais comum a 

utilização de tubos de perfil reto [39]. 

As vantagens da utilização de ligas de alumínio em quadros de bicicletas e tricicletas são: 

permitir a construção de quadros leves e resistentes a danos superficiais (oxidação) e também o facto 

de esta ser uma matéria-prima leve e fácil de maquinar [31]. 

Relativamente ao custo da liga de alumínio, esta apresenta um preço ligeiramente superior ao 

da liga de aço. Ainda assim, com o aumento da utilização deste material, os preços têm vindo a diminuir 

e, atualmente, os quadros em alumínio estão situados entre os quadros tradicionais de aço e os 

quadros topo de gama (high-tech), feitos de materiais mais dispendiosos como compósitos de fibra de 

carbono ou o titânio [38]. 

No que diz respeito às desvantagens, um quadro em alumínio apresenta uma maior 

suscetibilidade a falhas por fadiga, uma maior propensão a danos devido a impactos e é uma estrutura 

cuja reparação é mais complicada, ainda que dure (usualmente) cerca de 20 mil km sem necessidade 

de grande manutenção [41]. Outro aspeto negativo em quadros deste material é a necessidade de o 

condutor ter de fazer, regularmente, uma inspeção ao quadro de forma a tentar encontrar pequenas 

fissuras que possam comprometer a integridade do mesmo [31], [39], [41]. 
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Liga de alumínio – AISI 6061 

A liga de alumínio 6061 é um material amplamente utilizado na construção em série de quadros 

e contém na sua composição magnésio (Mg) e silício (Si), Tabela 2.2 [31]. Apesar de todas as ligas de 

alumínio 6061 terem a mesma densidade e rigidez (Módulo de Young, E = 69 GPa), dependendo do 

tratamento térmico utilizado e dos elementos de liga escolhidos, a resistência varia. Existem três 

têmperas mais comuns na liga de alumínio AISI 6061, que serão em seguida descritas [39]. 

Primeiramente, vem a liga de alumínio 6061-O. Esta é uma liga recozida e a resistência da 

mesma acaba por ser muito baixa (𝜎𝑒 = 55 𝑀𝑃𝑎, @ 25𝑜𝐶) para ser utilizada numa estrutura/quadro de 

uma bicicleta/tricicleta [39], [42]. 

Existe, também, a liga de alumínio 6061-T4, que é uma liga com um tratamento térmico de 

envelhecimento natural, e a sua resistência é, aproximadamente, 2.6 vezes superior à resistência da 

liga 6061-O (𝜎𝑒 = 145 𝑀𝑃𝑎, @ 25𝑜𝐶) [39], [42]. 

Finalmente, temos a liga de alumínio 6061-T6. Esta liga tem um tratamento térmico de 

envelhecimento artificial e a sua resistência, quando comparada com a liga 6061-O, é cerca de 5 vezes 

superior (𝜎𝑒 = 278 𝑀𝑃𝑎, @ 25𝑜𝐶) [42]. Este material é o mais utilizado quando o objetivo é projetar um 

quadro e é também bastante utilizado no fabrico de outros componentes relacionados com esta 

indústria, como por exemplo: desviadores, guiadores, pedais e espigões de selim [39]. 

A Tabela 2.2 contém as propriedades químicas e mecânicas da liga de alumínio 6061 – T6. 

Tabela 2.2 - Propriedades químicas e mecânicas da liga de alumínio 6061 - T6 [43]. 

Composição química do alumínio 6061 – T6 

Al Si Fe Cu Mg Mn Ti Zn Cr 

Balanço 0.62 0.33 0.28 0.90 0.06 0.02 0.02 0.17 

Propriedades mecânicas 

Densidade, ρ [kg/m3] Tensão de cedência, σe Tensão de rotura, σr Alongamento, ε  

2700 278 MPa 309 MPa 13% 

 

2.1.2.3. Liga de titânio 

As ligas de titânio são, com grande margem, os materiais mais caros de entre os materiais mais 

utilizados em quadros. Isto deve-se ao facto de a liga de titânio ser um material de difícil manipulação 

(dobragem e corte) e de difícil soldadura, pelo que é necessária mão-de-obra especializada e máquinas 

próprias para a manufatura. Para além da desvantagem relacionada com o custo, o titânio não é tão 

rígido como o aço, porém, este ponto negativo pode ser atenuado com a utilização de um design 

apropriado [38], [41]. 

 Como vantagens, este material oferece uma resistência específica elevada, possibilitando o 

fabrico de estruturas leves, já que podem ser utilizados tubos com espessura reduzida (como exemplo 

temos a bicicleta de estrada da marca Ghisallo, cujo quadro tem apenas 770 gramas de massa [41]). 
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Também tem a vantagem de não sofrer oxidação/corrosão, logo, acaba por não ser necessário aplicar 

nenhum tipo de proteção superficial [38]. Em termos de flexibilidade, é capaz de absorver as vibrações 

criadas por algumas irregularidades presentes na estrada, traduzindo-se num aumento do conforto [41]. 

A liga de titânio, por ter uma boa resistência à fadiga, é frequentemente utilizado em alguns dos 

componentes mais críticos, como é o caso de parafusos, pedaleiras, cassetes, forquetas, espigões de 

selim, avanços, guiadores, raios e correntes [39], [41]. 

 A liga de titânio mais utilizada em quadros é o Ti-3Al-2.5V, e as suas propriedades mecânicas 

e composição química são descritas na Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 - Composição química e propriedades mecânicas da liga de titânio Ti-3Al-2.5V [41]. 

Elementos de liga do titânio Ti-3Al-2.5V [%] 

Ti Al V C H Fe  N O 

Balanço 2.5 – 3.5 2.0 – 3.0 0.05 0.015 0.30 0.02 0.12 

Principais propriedades mecânicas 

ρ [kg/m3] E [GPa] ν σe [MPa] σr [MPa] ε [%] 

4500 110 0.30 724 860 15 

 

2.1.2.4. Compósitos 

Os materiais compósitos também podem ser utilizados na construção de quadros de bicicletas, 

nomeadamente os compósitos com reforço de fibra de carbono e matriz epoxy. Estes materiais 

consistem em reforços (fibras, tecidos, etc.) envolvidos numa matriz de resina que tanto pode ser 

termoplástica ou termoendurecível [31]. São caracterizados pela sua extrema leveza, contudo, podem 

tornar-se muito dispendiosos, e têm um processo de manufatura específico, lento e muito cuidado. A 

qualidade dos mesmos apenas pode ser testada após todo o processo de transformação da matéria-

prima na peça final, o que acaba por ser um ponto negativo [31]. 

Geralmente, as fibras de carbono são mais utilizadas nas estruturas de compósitos de alto 

desempenho uma vez que, as suas principais vantagens são: baixa densidade e elevada resistência 

mecânica, pelo que é possível obter estruturas com um excelente rácio resistência mecânica/peso, ou 

seja, quadros leves, mas muito resistentes (ideal para esta aplicação). Também apresentam boa 

fiabilidade relativamente à fadiga e à corrosão, e podem ser modeladas estruturas com variadas formas, 

mais simples ou mais complexas [39], [41], [44], [45]. Outra grande vantagem é que as fibras de carbono 

podem ser bastante diversificadas, pois, com combinações diferentes da orientação das fibras no 

processo de moldagem, é possível obter propriedades diferentes, ou seja, o quadro pode ser rígido ou 

maleável e pode ter resistência à torção (lateral, longitudinal ou radial) [39]. 

A maior desvantagem, para além do elevado custo de produção, é a baixa resistência e baixo 

módulo de elasticidade deste material a carregamentos aplicados em direções diferentes daquelas em 

que as fibras foram dispostas, ou seja, a resistência deste material depende muito da direção da fibra, 

pois apresenta resistência máxima ao longo do comprimento das fibras. São, por isso, usados 

empilhamentos de camadas em várias orientações. [39], [44], [46], [47].  
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Nos quadros, os maiores esforços encontram-se, normalmente, nas juntas. Por este motivo, 

muitos fabricantes decidiram diminuir/eliminar o número de uniões. Assim, é possível fazer um quadro 

como uma peça única (construção monocoque ou monobloco), porém, este processo é ainda mais 

dispendioso pois requer o investimento em moldes de elevada qualidade [44]. 

As vantagens e desvantagens da fibra de carbono encontram-se sumarizadas na Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 – Resumo das vantagens e desvantagens da fibra de carbono [48]. 

Vantagens Desvantagens 

- Elevada resistência à tração e elevado módulo de 
elasticidade longitudinal; 

- Baixa massa específica; 

- Elevada condutibilidade elétrica e baixo coeficiente de 
dilatação térmica; 

- Elevada estabilidade dimensional; 

- Bom comportamento a elevadas temperaturas de serviço; 

- Inércia química exceto em ambientes fortemente oxidantes; 

- Reduzida resistência ao impacto; 

- Elevada condutibilidade térmica; 

- Fratura frágil; 

- Baixa deformação antes da fratura; 

- Baixa resistência à compressão; 

- Custo elevado; 

- Reparação extremamente difícil.  

 

2.2. Baterias 

O desenvolvimento de veículos elétricos é um assunto muito importante pois é uma maneira 

de proteger o ambiente e é uma alternativa aos veículos movidos por combustíveis fósseis [3]. Um 

veículo elétrico necessita de ter uma fonte própria de energia elétrica, isto é, uma bateria. Assim, a 

bateria deve, então, ser considerada um dos componentes principais nos veículos elétricos. 

 As baterias podem ser classificadas como primárias ou secundárias, sendo que, o primeiro 

conceito está relacionado com as baterias que são desenvolvidas com o objetivo de fornecer energia 

elétrica apenas uma vez (baterias de lítio usadas em relógios ou calculadoras). Já as baterias 

secundárias são fabricadas de forma a poderem ser recarregadas. Apesar de ambos os tipos de 

baterias poderem ser recicladas, as baterias secundárias acabam por ser preferíveis pois, por poderem 

ser recarregadas, têm um menor impacto ambiental [4], [49]. 

Os tipos de baterias mais comuns e que podem ser utilizadas em bicicletas/tricicletas elétricas 

são as baterias de chumbo-ácido, as baterias de níquel (níquel-cádmio e níquel-metal-hidreto) e as 

baterias de iões de lítio. Cada uma destas baterias difere, basicamente, na sua constituição química, 

possuindo cada uma as suas vantagens e desvantagens. 

 

2.2.1. Bateria de chumbo-ácido 

A bateria de chumbo-ácido tem sido a escolha mais popular de baterias e é a opção principal 

em aplicações onde o baixo custo e a robustez são fundamentais. A primeira bateria de chumbo-ácido 

recarregável foi produzida no início do ano 1859, pelo físico francês Gaston Planté, pelo que já é uma 
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tecnologia bem desenvolvida. No início da década de 80, mais de 100,000,000 de baterias de chumbo-

ácido eram produzidas anualmente [4]. 

Estas baterias podem ser projetadas para ter uma potência elevada e, por haver uma grande 

disponibilidade de matéria-prima (chumbo e enxofre), são fiáveis e têm um custo relativamente baixo, 

por serem de fabrico fácil. Em contrapartida, têm uma energia específica baixa, quando comparadas 

com outras tecnologias de baterias e são pesadas (três vezes o peso de uma bateria de lítio para a 

mesma capacidade, a título de exemplo), pelo que a sua aplicação é limitada em sistemas portáteis e 

leves. Para além disso, não são uma tecnologia ecológica, têm um mau desempenho em baixas 

temperaturas e têm um período/ciclo de vida curto (as reações químicas que ocorrem na bateria 

corroem o chumbo das placas) [4], [49], [50]. 

 

2.2.2. Bateria de níquel-cádmio (Ni-Cd) 

As baterias de níquel-cádmio são amplamente utilizadas em diversas aplicações e, em 1992, 

representavam quase 100% do mercado mundial de baterias [51]. Contudo, devido à grande expansão 

das baterias de lítio, as baterias de Ni-Cd começaram a ser cada vez menos competitivas e, em 1999, 

representavam apenas 49% do mercado [49], [51].  

Na bateria de níquel-cádmio é utilizado um elétrodo positivo de óxido de níquel e um elétrodo 

negativo de cádmio metálico [4], [49]. 

A energia específica das baterias de níquel-cádmio é semelhante à energia específica das 

baterias chumbo-ácido, porém as baterias Ni-Cd apresentam um melhor desempenho a baixas 

temperaturas. Outras vantagens são: longa durabilidade (mais de 1000 ciclos), normalmente são 

resistentes a cargas e descargas rápidas (desde que sejam respeitadas as recomendações dos 

fabricantes), apresentam uma excelente fiabilidade e manutenção baixa [4], [49], [52]. 

Nesta tecnologia, o “efeito memória” é um problema, contudo, pode ser minimizado. Para isso, 

é fundamental que estas baterias sejam descarregadas completamente, caso contrário, a bateria 

guarda a tensão que tem aos seus terminais como sendo a tensão mínima e, numa descarga posterior, 

a bateria em vez de ter a tensão mínima nominal, vai ter sim uma tensão mínima correspondente ao 

valor guardado anteriormente. Por outras palavras, se ocorrer sucessivamente uma descarga parcial 

e, logo de seguida, uma recarga completa, a capacidade da bateria ficará limitada à parte que foi 

consumida previamente [49], [52]. 

As maiores desvantagens destas baterias são a elevada auto-descarga (o que leva a ter de 

recarregar a bateria após um período de armazenamento, sem a utilizar) e a elevada toxicidade do 

cádmio. Apesar dos problemas ambientais que este tipo de baterias pode causar poderem ser 

superados com o desenvolvimento de processos de reciclagem mais eficientes, a energia insuficiente 

fornecida pelas mesmas levou a que fossem desenvolvidas as baterias de níquel-metal hidreto (NiMH) 

[4], [50]. 
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2.2.3. Bateria de níquel-hidreto metálico (Ni-MH) 

As baterias de níquel-hidreto metálico são uma tecnologia recente que tem como objetivo 

substituir as baterias de Ni-Cd e concorrer com as baterias de lítio [49]. 

Nas baterias de níquel-hidreto metálico, o elétrodo positivo, à semelhança das baterias Ni-Cd, 

é um óxido de níquel, enquanto o elétrodo negativo é um hidreto metálico onde o hidrogénio é 

armazenado. Assim, as baterias Ni-MH, devido à utilização de hidrogénio em vez de cádmio, são uma 

tecnologia mais sustentável para o ambiente e é possível fazer a reciclagem das mesmas [3], [17]. À 

semelhança das baterias de Ni-Cd, estas também sofrem o “efeito memória”, no entanto, quando são 

carregadas e descarregadas tendo em consideração as indicações fornecidas pelo fabricante, este 

efeito pode ser desprezado [49]. 

 Como vantagens, este tipo de baterias apresentam uma grande energia específica, quando 

comparada com as baterias Ni-Cd. Têm, também, um ciclo de vida muito mais longo do que as baterias 

chumbo-ácido (porém, inferior ao ciclo de vida das baterias de Ni-Cd – 300 a 500 ciclos), são seguras 

e de fácil manutenção [3], [49], [52]. 

 Como desvantagens, estas baterias apresentam um custo relativamente alto, uma elevada 

auto-descarga e, a elevadas temperaturas, uma má eficiência e capacidade de carga [17], [50]. 

 

2.2.4. Baterias de iões de lítio (Li) 

As baterias de lítio estão, cada vez mais, a ganhar popularidade sobre as baterias de níquel 

pois apresentam características únicas, apesar do custo elevado – cerca de 40% superior ao custo das 

baterias de Ni-Cd. O lítio é o elemento químico mais leve de entre os usados em baterias e apresenta 

a melhor relação energia/peso. Devido às suas características, são o tipo de baterias mais utilizado em 

tricicletas elétricas [49], [50], [52]. 

De maneira geral, as vantagens das baterias de iões de lítio são: tensão elevada, já que a 

bateria de lítio é o acumulador de energia que possui tensão mais elevada. Também possuem uma 

elevada energia específica (duas vezes superior à bateria NiMH e quatro vezes superior à bateria 

chumbo-ácido) e permitem um elevado número de ciclos de carga e de descarga. Ao contrário das 

baterias de níquel, as baterias de lítio não têm “efeito de memória”, pelo que não necessitam de ser 

descarregadas totalmente antes de voltar a ser recarregadas e o efeito de auto-descarga é muito baixo. 

Por não possuírem materiais tóxicos como o chumbo, cádmio ou mercúrio, têm um menor impacto 

ambiental [1], [4]. Por fim, não requerem manutenção e têm a capacidade de ser carregadas 

rapidamente [50]. 

 Como desvantagens, esta tecnologia apresenta uma baixa tolerância à utilização incorreta, isto 

porque, a sobrecarga e a subcarga afetam fortemente o ciclo de vida deste tipo de baterias. Pior ainda, 

dependendo do cátodo, a sobrecarga pode causar o sobreaquecimento da bateria, roturas ou mesmo 

explosões. Devido a este problema, deve ser sempre implementado um circuito eletrónico de 
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monitorização – BMS (Battery Management System), de maneira a evitar os diversos fatores de risco 

enunciados (sobrecarga, subcarga, sobreaquecimento ou curto-circuito externo).  Se um dos limites for 

ultrapassado, o sistema desabilita a bateria por prevenção [1]. 

 

2.2.5. Comparação entre os diversos tipos de baterias 

Na Tabela 2.5 é estabelecida uma comparação a nível da capacidade, peso, densidade 

energética e preço, entre os diferentes tipos de baterias descritas ao longo da secção 2.2. 

Tabela 2.5 - Comparação entre os diferentes tipos de baterias. 

 Chumbo-ácido Ni-Cd Ni-MH Li 

Capacidade 480-600 W.h ~500 W.h 400 – 600 W.h 400 – 600 W.h 

Peso 15 – 18 kg ~12 kg 7 – 12 kg 2.3 – 3 kg 

Densidade energética ~27 – 40 W.h/kg ~42 W.h/kg ~33 – 86 W.h/kg ~133 – 261 W.h/kg 

Preço 77 – 118 € ~360 € 410 – 550 € 450 – 730 € 

 

2.3. Motores elétricos 

O motor é um componente essencial num veículo assistido eletricamente, já que este intervém 

ativamente no sistema de propulsão e, atualmente, existem três tipos de motores elétricos que podem 

ser utilizados na indústria das bicicletas/tricicletas elétricas. Designam-se por “hub motors”, “friction-

drive motors” e “mid-drive motors”. As características, vantagens e desvantagens destes motores serão 

descritas adiante. 

 

2.3.1. Hub motor 

Os “hub motors”, Figura 2.5, são motores que são incorporados diretamente no eixo da roda e 

tanto podem ser instalados na roda traseira ou na roda frontal, pois são independentes do sistema de 

transmissão do veículo. Apesar dos motores do tipo hub terem sido os primeiros a ser patenteados, em 

1895, por Ogden Bolton, são amplamente utilizados nos dias de hoje [8]. 

 

Figura 2.5 - Exemplo de motor hub, na roda frontal [53]. 



19 
 

As vantagens e desvantagens dos hub motors encontram-se descritas na Tabela 2.6. 

Tabela 2.6 - Vantagens e desvantagens dos motores do tipo hub [8], [46]. 

Vantagens Desvantagens 

- Fácil manutenção (pois tem muito poucos 

componentes) e instalação; 

- Baixo custo e baixo peso, quando 

comparados com o mid-drive motor; 

- Silenciosos e de fácil utilização; 

- Ampla gama de potências e torques de saída; 

- Não causam desgaste no sistema de 

transmissão e são capazes de operar 

independentemente da existência ou não de 

corrente, caso tenha sido instalado o throttle 

mode (descrito na secção 2.3.6). 

- Existência de um peso adicional em rotação 

numa das rodas, o que causa um balanço 

diferente do usual, pelo que é necessário um 

maior esforço para manter a bicicleta numa 

certa direção; 

- Por serem montados numa das rodas, criam 

esforços adicionais na mesma e isto poderá 

aumentar a probabilidade de ocorrer uma falha 

neste elemento; 

- Menor eficiência, pois muita energia é 

despendida na iniciação da marcha. 

 

Hub motor frontal 

 O hub motor frontal é um motor elétrico instalado diretamente no eixo da roda frontal e dá a 

sensação de que a tricicleta está a ser “puxada” pelo motor.  As vantagens e desvantagens deste tipo 

de motores encontram-se descritos na Tabela 2.7. 

Tabela 2.7 - Vantagens e desvantagens dos hub motor frontal [9], [50]. 

Vantagens Desvantagens 

- Fácil instalação, comparativamente ao hub motor 

traseiro, pois o sistema de transmissão não 

necessita de ser alterado. 

- Boa distribuição de peso, caso a bateria seja 

instalada na parte traseira do quadro. 

- Acaba por ter, praticamente, tração nos dois eixos. 

- Como a roda da frente é a responsável por 

dar a direção (isto é, curvar), o efeito do motor 

pode aumentar significativamente a amplitude 

da curva a descrever. 

- Maiores tensões na roda frontal. 

 

Hub motor traseiro 

O hub motor traseiro é um motor elétrico que, como o nome indica, é instalado numa roda 

traseira e, à semelhança dos carros de tração traseira, dá a sensação ao condutor que este está a ser 

“empurrado”. As vantagens e desvantagens deste tipo de motores estão descritas na Tabela 2.8. 

Tabela 2.8 - Vantagens e desvantagens dos hub motor frontal [9], [50]. 

Vantagens Desvantagens 

- Em geral, melhor para veículos leves 

pois melhora a tração; 

- Instalação complexa, relativamente ao hub motor frontal; 

- Maiores tensões na roda traseira e má distribuição de 

peso, principalmente se a bateria for montada na parte 

traseira do quadro; 
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É de referir que existe também a possibilidade de instalar num veículo elétrico dois hub motors, 

um na roda da frente e outro na roda de trás. Tendo dois motores, um em cada roda, algumas das 

desvantagens referidas anteriormente iriam ser compensadas, como por exemplo a distribuição de 

peso, contudo, o custo iria aumentar significativamente [8]. 

 

2.3.2. Mid-drive motor 

Os “mid-drive motors” são motores cuja instalação é feita no eixo da pedaleira e este tipo de 

motores tem a particularidade de tanto poderem ser desenhados de forma a ser diretamente acoplados 

em qualquer quadro ou podem requerer o desenvolvimento de um quadro específico para que possa 

ser feita a fixação do motor elétrico ao mesmo [50]. Na Figura 2.6 encontram-se exemplificados dois 

designs distintos de motores elétricos centrais e na  

 

Tabela 2.9 encontram-se as vantagens e desvantagens do motor mid-drive. 

 

Figura 2.6 - Exemplos de designs de motores elétricos centrais [54], [55]. 

 

Tabela 2.9 - Vantagens e desvantagens dos motores elétricos mid-drive [50]. 

Vantagens Desvantagens 

- Utiliza o sistema de transmissão comum de 

uma bicicleta/tricicleta e permite ao condutor 

adequar o nível de assistência que o motor 

fornece (regulando assim a autonomia da 

bateria); 

- Devido à sua localização (eixo pedaleiro), 

faz com que a distribuição de peso fique 

centralizada e contribui para que o centro de 

gravidade do veículo fique mais baixo; 

- São mais eficientes que os hub motors e 

não é acrescentado peso extra nas rodas; 

- Melhor desempenho em subidas e é um 

sistema mais natural para o condutor. 

- É um sistema complexo e tem um custo mais 

elevado que os demais motores elétricos; 

- O design do quadro pode ter de ser criado com base 

no motor elétrico que vai ser utilizado o que encarece 

o preço final do veículo; 

- Têm a tendência de continuar a rodar mesmo depois 

de desligados o que faz com que os pedais se movam 

quando não o é desejado; 

- A fiabilidade não é muito elevada devido à 

quantidade de componentes do sistema; 

- Devido à sua localização e funcionamento, as 

tensões criadas na corrente serão elevadas podendo 

até ocorrer a fratura da mesma, porém, este problema 

só se apresenta em motores de elevada potência. 
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2.3.3. Friction-drive motor 

Os friction drive motors, Figura 2.7, são motores por fricção, isto é, o motor elétrico é montado 

na parte superior de uma roda traseira ou dianteira e, por contacto com o pneu, é feito o auxílio ao 

condutor. Quando não está a ser utilizado, o motor pode ser virado para cima de maneira a quebrar o 

contacto com o pneu, anulando, assim, a assistência fornecida ao condutor. 

Relativamente às vantagens, este é um motor leve, simples e de fácil instalação/remoção. 

Quanto às desvantagens, estes sistemas são pouco eficientes e não funcionam adequadamente caso 

os pneus estejam molhados ou tenham um perfil “muito trabalhado” (por exemplo, pneus off-road), pois 

o atrito entre o motor e o pneu diminui significativamente. 

 

Figura 2.7 - Exemplo de motor do tipo friction-drive [56]. 

 

2.3.4. Potência e velocidade máximas do motor elétrico 

Em Portugal, segundo o artigo 112º do código da estrada, as bicicletas elétricas são veículos 

que estão equipados com um motor elétrico que pode ser utilizado pelo condutor como auxiliar de 

potência, no entanto, são veículos de tração humana.  

A ajuda dada pelo motor elétrico só é permitida após o arranque e este deve ser efetuado 

apenas com potência humana. A potência máxima que o motor elétrico pode debitar são 250 Watt e o 

seu efeito deve ser reduzido linearmente com o aumento da velocidade e deve ser desligado quando 

a velocidade máxima for atingida (25 km/h) ou sempre que o condutor pare de pedalar [2], [57]–[59]. 

Caso seja incorporado ao veículo um motor com maior potência, torna-se necessário reclassificar o 

mesmo e passa a ser necessário possuir uma licença para circular na via pública. 

 

2.3.5. Pedelec (ou PAS – Pedal Assisted System) 

Tendo em consideração a legislação europeia, o sistema de auxílio ao movimento tem de ser 

do tipo “Pedelec” ou “PAS – Pedal Assisted System”. Este sistema assegura que o condutor contribui 

para o movimento do veículo, pois o motor só fornece potência quando o ciclista está a pedalar, isto é, 

a locomoção ocorre devido à combinação da potência humana com a ajuda do motor [2], [57], [60]. 
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Segundo este sistema, o motor, quando ligado, deve atuar um certo tempo depois dos pedais 

serem atuados (por exemplo, após uma revolução dos pedais). Outra condição é que o motor deve 

deixar de dar assistência um tempo após o condutor deixar de atuar os pedais (como por exemplo, o 

equivalente a um quarto de rotação, à velocidade original) [2]. 

 De maneira a poder ser feita a regulação da assistência fornecida ao condutor, esta tecnologia 

necessita da incorporação de sensores e podem ser utilizados sensores de torque, sensores de 

cadência e sensores de velocidade. Só assim é possível quantificar o esforço que o ciclista está a ter 

e, com essa informação, controlar e regular a quantidade de assistência que deve ser dada [58]. 

 

2.3.5.1. Sensor de torque 

Os sensores de torque, Figura 2.8A são mais utilizados em bicicletas e/ou tricicletas mais 

dispendiosas, pois são os que permitem ao condutor ter uma melhor experiência de condução e uma 

sensação mais natural do auxilio prestado pelo motor elétrico [50]. Este tipo de sensores contabilizam 

o quão difícil está a ser para o condutor pedalar e transmitem essa mensagem ao motor, por forma a 

este controlar a potência que deve ser enviada para os pedais. Assim, quando o condutor estiver a 

pedalar de forma fluida e rápida, o motor irá enviar pouca potência para os pedais. Já quando, pelo 

contrário, o ciclista estiver a pedalar lentamente e com esforço, o motor irá fornecer uma ajuda maior. 

Estes sensor têm a vantagem de fazer com que a potência seja debitada de forma controlada e suave 

[50]. 

 

2.3.5.2. Sensor de cadência e sensor de velocidade 

Os sensores de cadência, Figura 2.8B, têm a capacidade de detetar, em qualquer momento, 

se o ciclista está a pedalar ou não. No entanto, estes não são a melhor solução a nível de sensores, 

nem são os mais intuitivos, uma vez que, um dos seus pontos negativos é que quando o ciclista se 

encontra a percorrer um trajeto inclinado, a cadência diminui devido à dificuldade que este sente e o 

sinal que o sensor passa ao motor é para enviar menos potência, o que é o contrário do que seria 

desejado [50]. Com um funcionamento semelhante ao sensor de cadência, existe o sensor de 

velocidade, Figura 2.8C, cuja função principal é medir a velocidade a que o veículo se está a deslocar 

e, assim, adequar o auxílio que deve ser dado pelo motor elétrico. 

 

Figura 2.8 – Sensor de torque (A), sensor de cadência (B) e sensor de velocidade (C) [46]. 
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2.3.6. Acelerador manual – Throttle mode 

Outro sistema de auxílio com acelerador manual, designado de “throttle mode”, pode ser 

implementado e utilizado em alguns países. Este é um sistema semelhante ao utilizado em motas ou 

scooters, porém, esta tecnologia não é permitida em todos os países (quando aplicada em 

bicicletas/tricicletas elétricas). Quando o acelerador é atuado, o motor debita potência e é possível 

movimentar o veículo sem que se tenha de recorrer aos pedais, contrariamente ao que sucede quando 

é utilizado o sistema “PAS” [60]. 

Existem três tipos de sistemas, Tabela 2.10, com este mecanismo de funcionamento: “Half grip 

twist throttle” – acelerador de punho, semelhante ao utilizado em motas ou scooters; “Thumb throttle” – 

consiste em empurrar com o polegar uma patilha para a frente; “Push button throttle” – é, simplesmente, 

um botão on/off e não permite regular a potência debitada pelo motor.  

Na Tabela 2.10 é possível encontrar as vantagens e desvantagens dos sistemas de Throttle. 

Tabela 2.10 - Vantagens e desvantagens do método de auxílio throttle [9]. 

 Twist throttle Thumb throttle Push button throttle 

Vantagens 
- Semelhante aos 

motociclos. 

- Menor risco de acelerar em 

demasia, por acidente. 
- Baixo custo. 

Desvantagens 

- O throttle pode 

ser atuado por 

acidente. 

- Menos confortável que os 

outros tipos. 

- Necessidade de pressionar o 

botão repetitivamente, de forma 

a ter mais controlo e precisão. 

 

2.3.7. Comparação entre as duas tecnologias “Pedelec” vs. “Throttle mode” 

O sistema “Pedelec” é mais intuitivo para o condutor de uma bicicleta ou tricicleta elétricas, pois 

este não tem de se preocupar em manter o “throttle” numa determinada posição, de forma a regular a 

ajuda dada pelo motor. Também, como com o sistema “pedelec” o condutor tem de pedalar para ter o 

auxílio do motor, a autonomia de um veículo que incorpore este sistema será, geralmente, superior. 

 

2.4. Sistemas de mudanças 

Atualmente, são utilizados dois grandes tipos de sistemas de mudanças em tricicletas e 

bicicletas. Estes podem ser classificados em sistemas de mudanças externos ou sistemas de 

mudanças internos. Dentro dos sistemas de mudanças externos existem os de relação única, “single-

speed gears” e os de múltiplas mudanças, “multi-speed gears”. Existem também veículos que não 

possuem qualquer tipo de sistema de mudanças, isto é, utilizam o sistema fixed gear. 
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2.4.1. Sistemas de relação fixa – Fixed gears 

O sistema fixed gear é o mecanismo mais simples e leve que pode ser utilizado. Como o próprio 

nome indica, é um mecanismo fixo, ou seja, os pedais encontram-se diretamente ligados à corrente. 

Assim, o condutor nunca pode deixar de pedalar, já que, devido à ausência de uma roda livre, sempre 

que há movimento, os pedais rodam [61]. Outra característica deste sistema é permitir ao condutor 

travar o veículo atuando os pedais no sentido contrário [61]. 

Na Tabela 2.11 encontram-se descritas as vantagens e desvantagens de um sistema fixed gear. 

Tabela 2.11 - Vantagens e desvantagens do sistema fixed gear [61]. 

Vantagens Desvantagens 

- Sistema simples (é constituído por poucos 

componentes e pouco complexos), leve, barato 

e de fácil manutenção; 

- A velocidade do veículo é estritamente 

controlada pelos pedais, o que oferece um 

elevado grau de controlo ao ciclista. 

- Impossibilidade de o condutor deixar de pedalar, 

correndo o risco de se magoar caso o faça; 

- Exige um certo nível de habilidade, ou seja, não 

é o mais indicado para iniciantes; 

- Não é o sistema mais apropriado para trajetos 

com grandes inclinações. 

 

2.4.2. Sistemas de mudanças externos 

O sistema de mudanças externo é, como a própria designação indica, um sistema que está 

exposto. Dentro deste tipo de sistemas de mudanças existem os sistemas “single-speed gears” e os 

“multi-speed gears”. 

 

2.4.2.1. Sistemas com uma única relação – Single-speed gear 

Um veículo com um sistema de mudanças single-speed tem apenas uma única relação de 

transmissão. Assim, este acaba por ser o sistema mais simples que permite que haja freewheel, isto é, 

permite que o condutor possa deixar de pedalar enquanto está em movimento (exemplo: em descidas 

ou em estradas planas), ao contrário dos veículos com sistema fixed gear.  

Na Tabela 2.12 encontram-se as vantagens e desvantagens dos sistemas single-speed gear. 

Tabela 2.12 - Vantagens e desvantagens dos sistemas de mudanças single-speed gear [46], [62]. 

Vantagens Desvantagens 

- Sistema leve, simples e 
compacto. 

- Baixo custo. 

- Menos versáteis e dificultam a pedalada em subidas mais 
inclinadas (têm apenas uma relação de transmissão). 

- Limitam a velocidade máxima atingível; 

- Ruído e existência de muitas peças expostas. 
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2.4.2.2. Sistemas de múltiplas mudanças – Multi-speed gears 

O sistema multi-speed gears, Figura 2.9, é semelhante ao sistema single-speed gear, no 

entanto, tem a vantagem de ter mais mudanças, o que permite adequar a relação de transmissão às 

condições da estrada (por exemplo, inclinação) e à capacidade do condutor. Inevitavelmente, este 

sistema torna-se mais dispendioso que os sistemas mais simples, anteriormente descritos, pois exige 

um mecanismo de troca de mudanças. 

 

Figura 2.9 - Exemplo de um sistema multi-speed gear numa tricicleta [63]. 

 

2.4.3. Sistemas de mudanças internos –  Internal gears 

O sistema de mudanças interno (no cubo da roda) ou “internal gears”, Figura 2.10A, acaba por 

ser também um mecanismo multi-speed, porém, com a variante de ser um mecanismo interno, isto é, 

todo o mecanismo encontra-se inserido no interior de uma “caixa”, protegido de impactos, da água e 

de outros agentes que o podem desgastar, pelo que a manutenção é reduzida. Outra grande vantagem 

que este sistema apresenta relativamente aos outros, é a possibilidade de se alterar a mudança mesmo 

com o veículo imobilizado [46], [62]. Isto torna-se muito importante no caso dos utilizadores que 

pretendem usar a tricicleta em estrada.  

Relativamente às desvantagens, este é um sistema mais complexo e, uma vez que os 

componentes se encontram todos inseridos dentro do cubo (hub), Figura 2.10B, em caso de falha é, 

usualmente, necessário trocar todo o mecanismo, o que envolve custos elevados . 

 

Figura 2.10 - Exemplo de um sistema de mudanças interno (A) [64] e componentes de uma internal 
gear (B) [65]. 
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2.5. Critérios de dimensionamento 

No presente trabalho será utilizado o critério da Tensão Máxima Admissível, para dimensionar 

a estrutura [41]. Assim, será fundamental definir um coeficiente de segurança para o projeto e este fator 

deve ser respeitado para que o quadro projetado seja aceite. A tensão máxima admissível nas análises, 

𝜎𝑎𝑑𝑚, será calculada a partir da tensão de cedência do material, 𝜎𝑒,  usado para construir o quadro e 

do coeficiente de segurança, 𝑛, definido, utilizando a equação (2.1). 

e

adm
n


 =

               (2.1) 

 É de salientar que, ao adotar este critério para o dimensionamento do quadro, não estão a ser 

considerados efeitos que podem surgir pela utilização de soldadura para unir os diversos tubos da 

estrutura (como por exemplo, fissuras, cavidades, inclusões sólidas ou a própria zona afetada pelo 

calor que tende a alterar as propriedades do material) [41]. 

 Outro ponto que deverá ser verificado nas análises numéricas são as deformações totais do 

quadro. Isto deve-se ao facto de que, cada vez que o ciclista exerce uma força sobre o pedal, este 

imprime na estrutura esforços de torção (uma vez que, devido à localização da corrente, surgem forças 

“laterais” desalinhadas, ou side-to-side, relativamente ao quadro). Assim, a deformação do quadro 

nessa direção acaba por traduzir-se numa absorção de energia por parte do mesmo, energia essa que 

deveria ser utilizada na propulsão do veículo. Esta perda de energia, por sua vez, faz diminuir a 

eficiência da pedalada o que é algo indesejável em veículos deste tipo [66]. 

 Uma maneira de aumentar a rigidez lateral de um quadro é através do aumento do diâmetro 

dos tubos do mesmo. Porém, ao adotar este método, a rigidez vertical é igualmente aumentada, o que 

irá comprometer o conforto do ciclista (isto porque, devido ao aumento da rigidez vertical, irão passar 

para o condutor vibrações verticais provenientes de, por exemplo, irregularidades na estrada).  Deve 

então atingir-se um equilíbrio entre a rigidez lateral (de maneira a ter uma boa eficiência de pedalada) 

e a rigidez vertical (de forma a manter um nível de conforto satisfatório) [66].  
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3. Escolha dos componentes 

De maneira a entender melhor as necessidades e vontades dos consumidores, aquando da 

compra de uma tricicleta elétrica, foi elaborado um formulário online (através de uma aplicação da 

Google) onde foram colocadas algumas questões que permitiram quantificar determinadas variáveis 

de projeto e escolher, de forma ponderada, os componentes a incorporar no veículo. A descrição do 

formulário e o tratamento estatístico dos resultados obtidos (368 respostas) são apresentados a seguir. 

 

3.1. Formulário online 

No formulário começou por fazer-se uma breve descrição, a título informativo, do conceito de 

uma tricicleta elétrica, quais as suas principais vantagens e desvantagens e os componentes 

associados a um veículo deste tipo. 

Seguidamente, foi perguntado ao inquirido em que gama de valores se inseria a sua idade, 

qual o seu género e qual seria a quantidade de quilómetros que este iria percorrer com a tricicleta 

elétrica no seu quotidiano e no fim-de-semana. Estas respostas possibilitaram definir qual a autonomia 

mais indicada para o veículo.  

Posteriormente, questionou-se à pessoa sobre o percurso onde iria utilizar mais 

frequentemente a tricicleta (ciclovias, ruas urbanas ou estrada) e também sobre as características do 

mesmo (percurso com subidas e descidas ou plano). 

Finalmente, perguntou-se qual seria o montante que o utilizador estaria disposto a pagar para 

adquirir o veículo elétrico e quais as características que este achava fundamentais numa tricicleta 

(como por exemplo, conforto, segurança, estabilidade, baixo peso, portabilidade, entre outras).  

 

Idade 

A população que respondeu em maior número ao formulário online inseriu-se na categoria entre 

os 19 e os 24 anos – Tabela 3.1. Isto deve-se ao facto de ser esta população que mais utiliza as redes 

sociais, meio esse utilizado para a divulgação do formulário criado. 

Tabela 3.1 - Distribuição detalhada das idades das pessoas que responderam ao questionário. 

Idade (anos) Nº de respostas % 

< 18 11 3.0 

19 – 24 234 63.6 

25 – 29 31 8.4 

30 – 40 39 10.6 

40 – 50 33 9.0 

> 50 20 5.4 
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Género 

As respostas obtidas ao formulário online foram maioritariamente realizadas por indivíduos do 

sexo masculino, como está presente na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 - Distribuição detalhada do género das pessoas que responderam ao formulário. 

Género Nº de respostas % 

Masculino 235 63.9 

Feminino 133 36.1 

 

Distância, em km, a percorrer no dia-a-dia 

Com base na Tabela 3.3 é possível verificar que a maioria dos potenciais consumidores que 

responderam ao questionário online responderam que necessitariam de percorrer, no seu dia-a-dia, até 

30 km. Este valor foi útil de maneira a selecionar corretamente a capacidade da bateria a implementar. 

Tabela 3.3 - Distribuição das respostas consoante o n.º de km percorridos, no dia-a-dia. 

Distância dia-a-dia (km) Nº de respostas % 

< 20 123 33.4 

20 – 30 161 43.8 

30 – 40 39 10.6 

40 – 50 28 7.6 

Outros 17 4.6 

 

Distância, em km, a percorrer no fim-de-semana (lazer) 

É possível verificar na Tabela 3.4 que a maior parte dos potenciais consumidores responderam 

que necessitariam de percorrer, no fim-de-semana, até 20 km. 

Tabela 3.4 - Distribuição das respostas consoante o n.º de km percorridos, no fim-de-semana. 

Distância fim-de-semana (km) Nº de respostas % 

< 20 169 45.9 

20 – 30  53 14.4 

30 – 40  42 11.4 

40 – 50  34 9.2 

> 50 43 11.7 

Outros 27 7.4 

 

Percurso 

Foi perguntado o tipo de percurso por onde as pessoas necessitariam de andar no seu 

quotidiano, uma vez que isto iria afetar, de algum modo, a robustez do quadro da tricicleta, assim como 

as rodas a utilizar. Segundo a Tabela 3.5, é visível que a maioria das pessoas pensa utilizar o veículo 

elétrico maioritariamente na estrada ou em ruas urbanas, percursos esses que, normalmente, 

apresentam uma estrada com boas condições, o que não deverá criar esforços incomuns na estrutura. 

Porém, para segurança do ciclista, seria importante utilizar rodas grandes, de maneira a tornar o veículo 

mais alto e aumentar a visibilidade do mesmo para os demais utentes da via. 
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Tabela 3.5 - Respostas dadas consoante o percurso onde os utilizadores pensam utilizar o veículo. 

Percurso Nº de respostas % 
Estrada 150 40.8 

Ruas Urbanas 137 37.2 
Ciclovia 74 20.1 

Outro 7 1.9 

 

Tipo de percurso 

É notório que, a nível do tipo de percurso, isto é, as características do trajeto que as pessoas 

têm percorrer no seu dia-a-dia, a opção mais selecionada foram “subidas e descidas”, Tabela 3.6. Esta 

variável irá influenciar a escolha do motor elétrico. 

Tabela 3.6 - Descrição das respostas consoante o tipo de percurso onde será usada a tricicleta. 

Tipo de percurso Nº respostas % 

Subidas e descidas 264 71.7 

Plano 102 27.7 

Outros 2 0.5 

 

Características que o consumidor procura numa tricicleta elétrica 

 Nesta questão, a característica mais apreciada pela população estudada foi a segurança. 

Também o conforto, a estabilidade (quando comparada com uma bicicleta) e o baixo peso foram 

características bastante selecionadas – Tabela 3.7. Outro fator referido foi a vantagem que seria 

incorporar um cesto ao veículo para guardar objetos pessoais ou sacos de compras e também foi 

sugerido que o veículo tivesse uma baixa manutenção. 

Tabela 3.7 - Descrição das características procuradas numa tricicleta elétrica. 

Característica procurada Nº de respostas % 

Segurança 233 63.3 

Conforto 230 62.5 

Estabilidade 202 54.92 

Portabilidade 175 47.6 

Baixo peso 165 44.8 

Velocidade 132 35.9 

Outro 7 1.9 

 

Preço 

 Relativamente ao preço, foram dadas diversas opções. Estas opções variavam entre os 1000€ 

e os 4000€, como é visível na Tabela 3.8. A maioria das respostas recaiu sobre a opção “< 1000€”. 

Tabela 3.8 - Respostas dadas sobre o preço máximo a pagar pela tricicleta elétrica. 

Preço (€) Nº de respostas % 

< 1000 272 73.9 

1000 – 2000 76 20.7 

2000 – 3000 19 5.2 

3000 – 4000 1 0.3 
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3.2. Seleção dos componentes 

Com base nas respostas dadas ao formulário online divulgado, foi possível então entender 

alguns dos requisitos apontados pelo consumidor, nomeadamente: 

• Autonomia: 30 km; 

• Utilização: estradas e ruas urbanas; 

• Tipo de percurso: com subidas e descidas; 

• Características: conforto, segurança, estabilidade e baixa manutenção. 

 

3.2.1. Motor 

No que diz respeito ao motor elétrico a incorporar na tricicleta elétrica, foi obrigatório respeitar 

a legislação portuguesa. Assim, optou-se pela capacidade máxima permitida por lei, 250 Watt, de forma 

a oferecer ao utilizador o motor mais potente possível. 

Posteriormente, foi necessário definir qual o tipo de motor a utilizar de entre os motores elétricos 

existentes (motores mid-drive ou os hub motors frontais ou traseiros). Para cumprir com o requisito 

relacionado com o tipo de percurso que seria maioritariamente efetuado (subidas e descidas), o motor 

ideal seria o motor mid-drive devido às suas diversas vantagens face aos outros motores, secção 2.3.2. 

Após alguma análise a nível do mercado de motores elétricos, recorrendo para isso a sites na 

web relacionados com compra e venda de artigos, procedeu-se à comparação de diversos modelos 

para escolher aquele cuja relação preço/qualidade fosse mais favorável. Encontraram-se três modelos 

de motor mid-drive, Figura 3.1, de marcas conceituadas (Shimano, Yamaha e Bosch), que se 

enquadravam dentro do valor de potência máxima. Contudo, estes modelos necessitariam do 

desenvolvimento de um quadro próprio para poderem ser utilizados e, para além disso, estes motores, 

por serem desenvolvidos por marcas de renome, têm a tendência a ser mais dispendiosos.  

 

Figura 3.1 - Motor Shimano STEPS City (A) [55], motor Yamaha PW Series (B) [67] e motor Bosch 
Active Line Plus (C) [68]. 

 

Considerou-se também um motor elétrico da marca Bafang 8Fun, Figura 3.2, cuja potência 

encontra-se igualmente dentro dos parâmetros definidos por lei. Este motor, ao contrário dos anteriores, 

pode ser acoplado a qualquer quadro comum, sendo um ponto positivo em questões de custo. 
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Figura 3.2 - Exemplo de motor mid-drive (Bafang 8Fun - 250 Watt) [54]. 

  

Na Tabela 3.9 é feita uma breve comparação sobre os modelos de motores elétricos mid-drive 

representados na Figura 3.1 e na Figura 3.2. 

Tabela 3.9 – Comparação entre os motores elétricos analisados. 

 Potência Peso Torque máx. Cadência máx. Preço 

Shimano [55] 250 Watt 3.2 kg 50 N.m n.d. 665.76 € 

Yamaha [67] 250 Watt 3.5 kg 70 N.m 100 rpm n.d. 

Bosch [68] 250 Watt 3.2 kg 50 N.m 105 rpm n.d. 

Bafang 8Fun [54] 250 Watt 3.8 kg 80 N.m 70 rpm 360€ 

 

Tendo por base a comparação realizada na Tabela 3.9, o motor elétrico escolhido foi o Bafang 

8Fun 250 Watt pois é aquele que, para além de apresentar o torque máximo mais elevado, apresenta 

o preço mais competitivo e permite situar o custo da tricicleta elétrica o mais baixo possível (tendo em 

conta o requisito de preço desejado, “<1000€”). De referir ainda que alguns valores estão em falta na 

Tabela 3.9, dado que não foi possível a obtenção de toda a informação, pois as marcas nem sempre 

publicam as informações completas dos seus produtos, incluindo os preços. 

 

3.2.2. Bateria 

No que diz respeito à bateria, foi necessário respeitar a autonomia desejada pela maioria da 

população que respondeu ao questionário online. Assim, definiu-se como requisito 30 km de autonomia. 

As características mais relevante numa bateria são [69], [70]: 

• Elevada densidade de energia e potência de saída; 

• Elevada eficiência na carga e descarga, baixo efeito de auto-descarga; 

• Mínimo efeito de memória, carregamento rápido e ampla gama de temperaturas de utilização;  

• Elevado nível de segurança e fiabilidade, baixo custo e reciclabilidade. 

Tendo em consideração os pontos fundamentais, acima descritos, aquando da escolha de um 

dos diversos tipos de baterias existentes no mercado foi decidido optar pelas baterias de iões de lítio, 

pois estas apresentam elevada energia específica, não apresentam “efeito de memória” e têm um efeito 

de auto-descarga baixo. Não requerem manutenção, têm uma elevada eficiência no carregamento (o 

que possibilita um carregamento rápido) e, por não possuírem materiais tóxicos, apresentam um baixo 

impacto ambiental (secção 2.2.4). 
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Seguidamente, foi necessário procurar qual a capacidade indicada para assegurar a autonomia 

desejada. Para isso, procedeu-se a uma pesquisa na web, de forma a encontrar uma tabela genérica 

onde fosse feita a conversão de capacidade da bateria para autonomia, tendo em consideração a 

potência do motor. A Tabela 3.10 resume a informação encontrada, para valores médios. 

Tabela 3.10 - Autonomia das baterias consoante a sua capacidade e potência do motor elétrico 
(método de auxílio PAS) [71]. 

Motor  

mid-drive 

Bateria  

8 A.h 

Bateria  

10 A.h 

Bateria  

12 A.h 

Bateria  

15 A.h 

Bateria  

20 A.h 

200 Watt, 36V 45 km 63 km 75 km 95.5 km 129.6 km 

250 Watt, 36V 45 km 63 km 75 km 95.5 km 129.6 km 

350 Watt, 36V 45 km 57.6 km 68.4 km 86.4 km 115.2 km 

 

Assim, é possível verificar que, para um motor elétrico mid-drive de 36 Volts e 250 Watt, que é 

o caso do motor escolhido anteriormente, uma bateria com capacidade de 8 A.h deveria ser suficiente 

para atingir o valor de autonomia definido previamente. 

Outro método para estimar a capacidade que a bateria deve ter, de maneira a atingir a 

autonomia desejada (30 km), pode ser através de cálculos. Sabendo que o motor elétrico tem 36 Volts 

e 250 Watt e, estimando uma velocidade média de 20 km/h, é possível chegar ao seguinte resultado: 

30 [𝑘𝑚] = 20 [
𝑘𝑚

ℎ
] × 𝑥 [ℎ] ; 𝑥 = 1.5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠                                     (3.1) 

𝑦 [𝑊. ℎ] = 250 [𝑊] × 1.5 [ℎ] = 375 𝑊. ℎ                                      (3.2) 

375 [𝑊. ℎ] / 36 [𝑉] = 10.42 𝐴. ℎ                                             (3.3) 

O resultado obtido corresponde a uma bateria com 10.42 A.h, ou 375 W.h, de capacidade. Em 

comparação com o valor consultado na Tabela 3.10, é possível verificar que esta acaba por ser uma 

escolha mais conservadora pois, como visto anteriormente, uma bateria de 8 A.h deveria ser suficiente. 

Uma vez definida a capacidade da bateria a usar foi, uma vez mais, feita uma pesquisa online de 

maneira a encontrar a escolha ideal para incorporar no projeto, ou seja, a bateria que apresentava 

melhor rácio custo/qualidade. Encontraram-se baterias de diferentes marcas, numa gama de preços 

igualmente variada. A Figura 3.3 demonstra os modelos compatíveis com os requisitos de projeto e a 

Tabela 3.11 compara as capacidades e os preços das baterias analisadas. 

 

Figura 3.3 - Bateria Yamaha (A) [72], Bateria Bosch PowerPack Active Line (B) [73], Bateria Shimano 

STEPS (C) [74], Bateria Bottle Samsung cells (D) [75]. 
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Tabela 3.11 - Comparação entre as capacidades e preços das baterias presentes na Figura 3.3. 

Bateria Capacidade Preço 

Yamaha [72] 500 W.h / 13.8 A.h 619.91€ 

Bosch [73] 400 W.h / 11.1 A.h 686.79€ 

Shimano [74] 500 W.h / 14 A.h 581.60€ 

Bottle Samsung cells [75] 385 W.h / 10.4 A.h 221.24€ 

 

De maneira a tomar uma decisão sobre qual a bateria a escolher, utilizou-se o mesmo critério 

que se usou para decidir sobre qual o motor elétrico a selecionar, o custo. Assim, a bateria a ser 

implementada será a bateria do tipo Bottle, com células da Samsung, pois apresenta um custo muito 

inferior do que as concorrentes, não deixando de cumprir o requisito a nível de capacidade (10.4 A.h). 

A Tabela 3.12 contém algumas características da bateria selecionada. 

Tabela 3.12 - Características da bateria do tipo Bottle, com células Samsung [75]. 

Tensão 36 V Peso 2.6 kg 

Capacidade 10.4 A.h Dimensões 91 x 99 x 329 mm 

 

Outro aspeto importante recai sobre a local ideal onde bateria deve ser instalada. Um dos locais 

possíveis seria ao longo de um dos tubos do quadro, posição 1 ou 2 da Figura 3.4, ou então acoplada 

sob o cesto da tricicleta, posição 3 da Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 - Possíveis localizações da bateria selecionada. 

 

Optou-se pela posição 3 (acoplada ao cesto), Figura 3.4, isto porque é uma localização mais 

resguardada (tanto da chuva, como de possíveis contactos devido à entrada e saída do ciclista do 

veículo ou mesmo durante a pedalada) e mantém o centro de gravidade baixo e mais próximo do eixo 

traseiro (ou seja, próximo do eixo das duas rodas), o que irá melhorar a estabilidade da tricicleta, como 

referido na secção 1.2.3. 
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3.2.3. Sistema de mudanças 

Em relação ao sistema de mudanças, foi importante escolher um mecanismo que auxiliasse 

devidamente o ciclista nas subidas e que tivesse uma baixa manutenção. Assim sendo, uma tricicleta 

elétrica fixed gear foi, à partida, uma hipótese excluída, ficando a restar os sistemas de mudanças 

externos e internos. Tendo em conta as vantagens que um sistema do tipo internal gear apresenta 

comparativamente aos sistemas externos, secção 2.4.3, optou-se por escolher este sistema. 

 Após tomada a decisão sobre qual o sistema a utilizar, foi importante encontrar um que fosse 

capaz de ser incorporado a uma tricicleta. Sendo assim, encontrou-se o sistema de mudanças da marca 

Sturmey Archer, Figura 3.5, cujo modelo foi desenvolvido para ser utilizado em tricicletas, pois inclui 

duas rodas dentadas extra, de forma a possibilitar a transmissão para o eixo das rodas traseiras. O 

custo deste sistema é 139.55€ [76] e as especificações do mesmo encontram-se na Tabela 3.13. 

 

Figura 3.5 - Sistema internal gear da marca Sturmey Archer, próprio para tricicletas [76]. 

Tabela 3.13 - Especificações técnicas do internal gear hub Sturmey Archer [76], [77]. 

Modelo TS – RC3 Peso 1.360 kg 

Gear 
ratio 

1 0.75 
Nº de dentes 

Frontal 21 
2 Direto Transferência 24 
3 1.33 Traseira 22 

 

3.2.4. Assento 

O conforto, como dito na Tabela 3.7, foi uma das características mais selecionadas no 

formulário online. Uma das formas de dar ao consumidor uma melhor sensação de conforto e de bem-

estar, durante a condução da tricicleta, é através da instalação de um banco com apoio lombar, Figura 

3.6. O preço deste banco é de 50€ [78]. 

 

Figura 3.6 - Banco da marca Sunlite com apoio lombar [78]. 
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4. Design 

 

4.1. Antropometria 

A antropometria é a ciência que estuda as medidas corporais e outras caraterísticas que 

definem a geometria física, como por exemplo, a massa [79]. As medidas antropométricas foram 

utilizadas no projeto com o intuito de garantir que as diversas medidas do quadro, retiradas do software 

de modelação – SolidWorks, estavam conforme as dimensões médias de um ser humano.  A Figura 

4.1 mostra algumas das dimensões antropométricas médias do ser humano.  

 

Figura 4.1 – Dimensões antropométricas do ser humano, para adultos norte-americanos entre os 19 e 
60 anos de idade [80]. 

 

De entre as dimensões descritas na  Figura 4.1, as mais importantes para a verificação da 

ergonomia do quadro da tricicleta são a “Altura dos quadris (5)”, a “Altura dos ombros, sujeito sentado 

(10)” e o “Comprimento do ombro-pega (25)”. A Tabela 4.1 apresenta a média dos valores 5, 10 e 25, 

para homens e mulheres. 

Tabela 4.1 - Medidas antropométricas médias (entre homens e mulheres) [80]. 

Dimensões médias (mm) 

5 974 

10 625 

25 693 
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4.2. Design do quadro 

O quadro, como abordado na secção 2.1, é um componente com uma grande importância no 

desenvolvimento de um projeto relacionado com bicicletas ou tricicletas. Este componente, para além 

de ser o elo de ligação de todos os outros mecanismos e elementos, é responsável por conferir à 

estrutura a maior parte da sua resistência. Para além disso, é fulcral que, em termos de design e 

geometria, o quadro seja desenhado de maneira a ser confortável e de fácil acesso para o utilizador. 

Assim, e tendo em consideração a possibilidade de a tricicleta ser utilizada, por exemplo, por 

pessoas idosas (pois, por ter três rodas, acaba por atenuar possíveis desequilíbrios), optou-se por 

desenvolver um quadro do tipo step-through de forma a facilitar a entrada e saída do condutor. Decidiu-

se também por um quadro com configuração Delta e Semi-Recumbent já que, um quadro com estas 

características e, para fins de condução em estrada, proporciona ao condutor uma maior altura e 

confere uma maior visibilidade (tanto para ele como para os restantes utentes da estrada). Proporciona 

também ao ciclista um maior conforto e, em termos visuais, torna-se mais apelativo a um público alvo 

maior, dado que está mais dentro dos modelos comuns e recorrentes [22]. A Figura 4.2 contém as 

dimensões do quadro modelado em SolidWorks. 

 

Figura 4.2 – Dimensões do quadro modelado em SolidWorks. 

 

4.3. Distância do guiador 

É fundamental garantir que o condutor seja capaz de atingir o guiador, caso necessite de 

realizar uma manobra onde seja necessário ter o guiador virado na sua amplitude máxima. Assim, 

recorreu-se ao software SolidWorks, de maneira a simular esta mesma situação, Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 - Situação de curva com amplitude máxima do guiador. 



37 
 

Para fazer as medições optou-se por dividir a situação no caso em que o banco se encontra na 

sua posição mais recolhida, Figura 4.4 A e B, e no caso em que o mesmo se encontra na posição mais 

levantada. Assim, é possível analisar os dois casos extremos e assumir que os restantes valores se 

encontram dentro do intervalo de medidas obtido. 

 

Figura 4.4 - Representação do comprimento mínimo do braço até ao punho mais próximo do guiador 
(A) e até ao punho mais afastado do guiador (B); Banco completamente rebaixado. 

 

 Repetiu-se o mesmo procedimento para o caso em que o assento se encontra na posição mais 

elevada e na Tabela 4.2 estão resumidas as distâncias para os dois casos. 

Tabela 4.2 - Comprimento mínimo do braço para a situação em que o banco está elevado e 
rebaixado. 

 Punho mais próximo Punho mais afastado 

Banco rebaixado 483 mm 632 mm 

Banco levantado 643 mm 666 mm 

 

Com base na Tabela 4.1, a medida antropométrica média (entre homens e mulheres) para o 

“Comprimento do ombro-pega (25)” é, em média, de 693 mm. Como nenhum dos valores da Tabela 4.2 

ultrapassa essa medida, concluiu-se que um condutor com dimensões médias é capaz de descrever 

uma curva com o guiador virado na sua amplitude máxima, sem dificuldades. 

 

4.4. Distância aos pedais 

A distância máxima aos pedais é outro ponto importante a ter em consideração. Assim, 

recorreu-se novamente ao SolidWorks, de maneira a simular esta mesma distância para o caso em que 

o banco se encontra totalmente rebaixado, Figura 4.5A, e para o caso em que o banco se encontra 

totalmente levantado, Figura 4.5B. Na Tabela 4.3 estão representadas as distâncias presentes na 

Figura 4.5 A e B. 
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Figura 4.5 - Representação do comprimento mínimo da perna, até ao pedal, para o caso em que o 
banco está totalmente rebaixado (A) e para o caso em que o banco está totalmente subido (B). 

Tabela 4.3 - Comprimento mínimo da perna, até ao pedal, para as situações representadas na Figura 
4.5 A e B. 

 Banco rebaixado Banco elevado 

Distância máxima (mm) 900 1025 

  

É possível verificar na Tabela 4.3 que, para a situação onde o banco está elevado, a distância 

máxima é de 1025 mm, sendo este valor superior ao valor médio (“Altura dos quadris (5)” é de 974 mm, 

Tabela 4.1). Contudo, esta discrepância não é significativa, pois o assento pode ser regulado em altura 

e a elevação máxima do mesmo constitui uma vantagem para o caso de condutores com estaturas 

superiores à média (pois os valores presentes na Tabela 4.1 consistem na média entre homens e 

mulheres). 

 

4.5. Dimensões gerais da tricicleta elétrica 

Na Figura 4.6 encontram-se representadas as dimensões gerais da tricicleta elétrica 

desenvolvida. 

 

Figura 4.6 - Dimensões gerais da tricicleta elétrica. 
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5. Velocidade máxima e carregamentos 

aplicados 

Neste capítulo será analisada a velocidade máxima que a tricicleta consegue atingir em terreno 

plano, secção 5.1, e serão também analisados três carregamentos usuais no estudo deste tipo de 

veículos (arranque, secção 5.2, via com irregularidades, secção 5.3, e impacto horizontal, secção 5.4). 

 

5.1. Velocidade máxima 

Nesta secção determinou-se a velocidade máxima alcançável pela tricicleta elétrica, tendo em 

consideração o tamanho das rodas utilizadas e a cadência máxima que um condutor comum consegue 

atingir. A Figura 5.1 representa as posições das diversas rodas dentadas incorporadas no quadro da 

tricicleta, bem como a numeração das mesmas de forma a poder diferenciá-las ao longo dos cálculos. 

Encontram-se também representadas, na Figura 5.1, a localização do motor elétrico (que tem influência 

direta na roda dentada 4) e do sistema de mudanças (que atua entre as rodas dentadas 2 e 3). 

 

Figura 5.1 - Rodas dentadas no mecanismo de transmissão e localização do motor e do sistema de 
mudanças. 

 

Uma vez que, quer o motor elétrico escolhido (Bafang 8Fun 250 Watt, mid-drive motor), quer o 

sistema de mudanças (Sturmey Archer, 3 speed internal gear) já vêm com rodas dentadas incluídas – 

Tabela 5.1 – não será necessário fazer estimativas para o tamanho das mesmas. 

Tabela 5.1 – Número de dentes das rodas dentadas. 

 Nº de dentes da roda dentada 

Bafang 8Fun 250w mid-drive motor (Z4) 46 

Sturmey Archer 3 speed Internal Gear (Z3) 21 

Sturmey Archer 3 speed Internal Gear (Z2) 24 

Sturmey Archer 3 speed Internal Gear (Z1) 22 
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De maneira a saber qual a velocidade máxima atingida pela tricicleta em plano, foi necessário 

utilizar algumas condições iniciais, por forma a poder realizar alguns cálculos. Assim, as condições 

iniciais estabelecidas foram as seguintes: 

1. Diâmetro das rodas utilizadas: 28” (requisito de projeto especificado pelo fabricante); 

2. Cadência máxima: 90 rpm; foi utilizado o valor médio da cadência atingida por ciclistas 

profissionais durante a pedalada em terreno plano [81]. 

Com base nas condições cinemáticas descritas anteriormente, temos que: 

• 𝐷𝑟𝑜𝑑𝑎 = 28" ≅ 711.2 𝑚𝑚 

• 𝜔4 =
90

60
× 2𝜋 ≅ 9.43 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Iniciando a análise com a velocidade angular da roda dentada 4, Figura 5.1 e Tabela 5.1, é 

necessário partir dos seguintes dados: 

• 𝜔4 ≅ 9.43 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

• 𝑍4 = 46 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

O passo nas rodas dentadas/correntes das bicicletas é, frequentemente, 12.7 mm (ou ½’’) [82]. 

Já o módulo, deve ser normalizado e há certos valores que devem ser evitados. Assim, utilizando a 

equação (5.1), foi possível calcular o valor do módulo, M (esta variável relaciona o diâmetro das rodas 

dentadas com o número de dentes das mesmas). 

• 𝑀 − 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 ; 𝑝 − 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 ; 𝐷 − 𝑑𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 ;  𝑍 −  𝑛º 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 

𝑀 =
𝑝


=

𝐷

𝑍
    [83]           (5.1) 

𝑀 =
12.7

𝜋
= 4.04                                                          (5.2) 

Após o cálculo do módulo, M, foi necessário normalizar o valor obtido. Um dos valores 

preferenciais para este parâmetro é o 4 e foi esse o valor utilizado [83]. Sabendo o valor do módulo e 

o número de dentes da roda dentada 4, Z4, foi possível descobrir o diâmetro da roda dentada 4, 𝐷4. 

Para isso, foi utilizada a equação (5.1). 

𝐷4 = 184 𝑚𝑚; 𝑟4 = 92 𝑚𝑚                                                    (5.3) 

A equação (5.4) relaciona a velocidade linear, 𝑣, com a velocidade angular, 𝜔, e com o raio, 𝑟, 

[84]. Assim, foi possível calcular a velocidade da corrente frontal, equação (5.5). 

𝑣 =  × 𝑟                                                               (5.4) 

𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 𝜔4 × 𝑟4 = 0.87 𝑚/𝑠                                              (5.5) 

Como a corrente frontal liga as rodas 4 e 3, Figura 5.1, podemos considerar que a velocidade 

da corrente frontal é igual nas duas rodas, pois é uma velocidade linear.  
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Com esta igualdade e sabendo que a roda dentada 3 tem 21 dentes, é possível repetir os 

cálculos anteriores de maneira a obter primeiramente o diâmetro da roda dentada 3 e, posteriormente, 

a velocidade angular da mesma.  

• 𝑍3 = 21 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠;  𝑀 = 4 𝑚𝑚 

Logo, utilizando novamente a equação (5.1) e a equação (5.4), temos, 

𝐷3 = 𝑀 × 𝑍3 = 84 𝑚𝑚; 𝑟3 = 42 𝑚𝑚                                                       (5.6) 

𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 𝜔3 × 𝑟3;  𝜔3 = 20.65 𝑟𝑎𝑑/𝑠                                    (5.7) 

Entre as rodas 3 e 2, encontra-se instalado o sistema de mudanças (Sturmey Archer, 3 speed 

internal gear), Figura 5.1. Assim, torna-se essencial conhecer as relações de transmissão do mesmo, 

de maneira a poder prosseguir com os cálculos. De acordo com o catálogo do sistema de mudanças 

escolhido, sabemos que os “Gear ratio” (ou relações de transmissão) são os seguintes: 

• 1ª mudança: 0.75 

• 2ª mudança: 1 (direto) 

• 3ª mudança: 1.33 

O “Gear ratio”, 𝑒, pode ser definido através da seguinte expressão [83], 

𝑒 =
𝑠𝑎í𝑑𝑎

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
=

𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑇𝑠𝑎í𝑑𝑎
                                                     (5.8) 

podemos concluir que, em termos de velocidade angular, a primeira mudança é “redutora”, já que 𝑒 <

1 (ou seja, a velocidade angular de saída é inferior à velocidade angular de entrada) e que a terceira 

mudança é “multiplicadora”, pois 𝑒 > 1 (ou seja, a velocidade angular de saída é superior à velocidade 

angular de entrada). Em termos de torque, a 1ª mudança será aquela que oferece maior torque e a 3ª 

mudança será aquela que oferece menor torque. 

Com base na equação (5.8), é possível saber a velocidade angular da roda 2 com base na 

velocidade angular da roda 3. Para isso, será utilizada a 3ª mudança pois esta, por ser “multiplicadora”, 

é a que permite chegar a velocidades angulares mais elevadas. Então, 

𝑒 =
𝜔2

𝜔3
= 1.33; 𝜔2 = 27.46 𝑟𝑎𝑑/𝑠                                                   (5.9) 

Repetindo o processo para a roda dentada 2, cujo número de dentes é 24, Tabela 5.1, e 

utilizando a equação (5.1) e a equação (5.4) vem que, 

• 𝑍2 = 24 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ;  𝜔2 = 27.46 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝑀 =
𝐷2

𝑍2
 ;  𝐷2 = 4 × 24 = 96 𝑚𝑚; 𝑟2 = 48 𝑚𝑚                                    (5.10) 

𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑖𝑟𝑎 = 𝜔2 × 𝑟2 = 1.32 𝑚/𝑠                                         (5.11) 
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Novamente, a corrente traseira liga as rodas 2 e 1, Figura 5.1, e, por isso, a velocidade da 

corrente traseira será igual nas mesmas, já que se trata de uma velocidade linear. Assim sendo, com 

base na equação (5.4), é possível definir a expressão para o cálculo da velocidade da corrente traseira, 

equação (5.12), 

𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑖𝑟𝑎 = 1 × 𝑟1                                                                   (5.12) 

Uma vez mais, sabendo que o número de dentes da roda dentada 1 é 22, Tabela 5.1, é possível 

calcular o diâmetro da mesma, pela equação (5.1) e assim determinar a sua velocidade angular, através  

da equação (5.12). Então,  

• 𝑍1 = 22 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑀 =
𝐷1

𝑍1
 ;  𝐷1 = 4 × 22 = 88 𝑚𝑚; 𝑟1 = 44 𝑚𝑚                                        (5.13) 

𝜔1 =
𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑖𝑟𝑎

𝑟1
= 29.95 𝑟𝑎𝑑/𝑠                                             (5.14) 

A velocidade angular 1, 𝜔1, anteriormente calculada, será igual à velocidade angular das rodas 

motoras da tricicleta (as traseiras), já que, a roda dentada 1 encontra-se ligada diretamente ao veio que 

transmite a potência às mesmas. Então,  

𝜔1 = 𝜔𝑟𝑜𝑑𝑎                                                               (5.15) 

Como o tamanho das rodas a utilizar é conhecido e, tendo em conta a velocidade angular da 

roda, 𝜔𝑟𝑜𝑑𝑎 , é possível calcular a velocidade linear máxima, 𝑣𝑚á𝑥, atingida pelo veículo nestas 

circunstâncias, usando a equação (5.4). Assim,  

𝑣𝑚á𝑥 = 𝜔𝑟𝑜𝑑𝑎 × 𝑟𝑟𝑜𝑑𝑎 = 10.65 
𝑚

𝑠
≅ 38 𝑘𝑚/ℎ                                   (5.16) 

É de notar que é possível andar a velocidades mais elevadas, por efeitos da gravidade ou por 

uma capacidade de pedalada do condutor maior que aquela considerada nos cálculos. 

 

5.2. Carregamento aplicado 1 – arranque  

O carregamento 1 consiste na situação inicial de arranque (pedal direito), onde o ciclista, de 

massa 100 kg (𝑃𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 ≅ 981 𝑁) se encontra sentado e tem no cesto 50 kg de carga, 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ≅ 490.5 𝑁.  

Para poder estimar as forças aplicadas na estrutura é necessário partir de duas condições que, 

à partida, são conhecidas. Estas são: 

• Binário máximo do motor elétrico – 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 . 

• Força máxima que o condutor pode exercer com a sua perna, no pedal – 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎. 

Foi considerado que o binário máximo, num motor elétrico, era atingido desde o instante inicial, 

ou seja, desde as 0 rpm, Figura 5.2.  
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Figura 5.2 - Gráfico da variação do torque com a cadência para o caso de dois motores elétricos 
centrais da Yamaha [85]. 

 

O carregamento aplicado foi dividido em 8 subsecções, seguidamente nomeadas, de maneira 

a estruturar de forma mais clara todos os pontos analisados no carregamento em causa.   

• Força do motor elétrico; 

• Força exercida no pedal;  

• Reação à força exercida no pedal; 

• Reações no eixo da pedaleira; 

• Sistema de mudanças (internal gear) – roda 3 para roda 2;  

• Reações na secção média;  

• Reações no eixo traseiro;  

• Forças no guiador. 

 

5.2.1. Força do motor elétrico 

No que diz respeito ao binário máximo do motor elétrico, foi necessário consultar as 

especificações técnicas do mesmo. A Tabela 5.2 contém as características do motor central escolhido. 

Tabela 5.2 – Especificações técnicas do motor elétrico mid-drive Bafang 8Fun 250 Watt [54]. 

Velocidade máxima 25 km/h 

Peso 3.8 kg 

Nº de dentes 46 dentes 

Valores sem carga Valores nominais Valores máximos 

Corrente  Cadência Potência  Velocidade Eficiência  Torque  Corrente  
Torque 
máx.  

Eficiência 
máx.  

≤ 1.0 A 
83 ± 5 
rpm 

250 
Watt 

78 ± 5 
rpm 

≥ 80 % 
≥ 30 
N.m 

≤ 9 A 
≥ 80 
N.m 

≥ 80 % 
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Partindo da primeira condição (binário máximo do motor) e sabendo as dimensões da roda 

dentada 4, temos que, 

• 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 80 𝑁. 𝑚 

• 𝐷4 = 184 𝑚𝑚; 𝑟4 = 92 𝑚𝑚 

• Força do motor – 𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 × 𝑟4;  𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 870 𝑁                                           (5.17) 

 

5.2.2. Força exercida no pedal 

À força do motor, 𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟, foi necessário adicionar a força máxima, criada pelo ciclista, no pedal, 

𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎. Para tal, foi essencial encontrar qual seria a força máxima que um condutor conseguia aplicar 

no pedal. Assim, tendo em consideração o gráfico extraído do estudo realizado por A. Scott Gardner et 

al. [86], Figura 5.3, foi possível verificar que, para um conjunto de ciclistas profissionais, o torque 

máximo atingido, em média, foi de 266 N.m, 𝑇𝑚á𝑥,   𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 .  

 

Figura 5.3 – Gráficos da variação do torque (1) e da potência (2) em função da pedalada [86]. 

 

Sabendo que os ciclistas tinham de massa 86.2 ± 6.3 kg, e assumindo um comprimento do 

pedal, 𝐿𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙 de 170 mm (standard), é possível calcular a força máxima que estes aplicaram no pedal, 

𝐹𝑚á𝑥,   𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎. Então, 

𝑇𝑚á𝑥,   𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 = 𝐹𝑚á𝑥,   𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 × 𝐿𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙                                                   (5.18) 

𝐹𝑚á𝑥,   𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 = 1565 𝑁                                                            (5.19) 

Analisando o resultado obtido para a força máxima atingida pelo ciclista, 1565 N, é possível 

verificar que este valor é cerca de 1.85 vezes superior ao seu peso corporal. Uma vez que esta foi a 

força alcançada por ciclistas de topo, considerou-se que este seria o valor máximo para a força criada 

pela perna, para fins de estimativa do carregamento presente no arranque. Assim, 

𝑇𝑚á𝑥,   𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 = 𝑇𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎 = 266 𝑁. 𝑚 ;  𝐹𝑚á𝑥,   𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 = 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎 = 1565 𝑁                    (5.20) 
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Este é o momento sentido no eixo dos pedais, porém, de maneira a poder contabilizar quer o 

esforço criado pela perna, quer a força criada pelo motor elétrico, é necessário situar as forças no 

mesmo local. Logo, 

𝑇𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎 = 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 4 × 𝑟4;  𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 4 = 2891 𝑁                  (5.21) 

Somando a força máxima desenvolvida pelo motor elétrico com a força que a perna cria na 

roda dentada 4, temos o caso crítico existente nesta zona. Então, 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 4 = 𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 4 = 3761 𝑁                     (5.22) 

Uma vez que as rodas 4 e 3 estão ligadas pela corrente frontal, temos que, 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 4 = 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 3                                       (5.23) 

Na Figura 5.4 é possível ver os sentidos das forças anteriormente calculadas e, temos que a 

força presente na roda dentada 4 é igual à força presente na roda denta 3, com sentido contrário, o que 

permite concluir que, devido à corrente, o quadro é comprimido. 

 

Figura 5.4 - Representação das forças sentidas devido ao sistema de transmissão frontal, quadro da 
tricicleta. 

 

5.2.3. Reação à força exercida no pedal 

O condutor, devido à força que exerce com a perna no pedal, irá criar uma força com a mesma 

direção, porém, com sentido contrário. Esta força, por simplificação, será aplicada no tubo da estrutura 

que serve de apoio ao banco e, neste mesmo local, estará presente o peso do condutor. A perna do 

utilizador será aproximada a uma barra e encontra-se representada na Figura 5.5. 

 

Figura 5.5 - Representação da força e respetiva reação devido à 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎. 
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Resta então definir qual o ângulo ɵ a utilizar nos cálculos. É visível que o caso mais crítico seria 

quando o ângulo ɵ fosse 0o, porém, esse caso não pode ser contabilizado porque não é um caso real. 

Na Figura 5.6A encontrasse representado o caso em que o banco se encontra na sua posição 

mais baixa, isto é, quando o banco está na sua posição rebaixada. Já na Figura 5.6B está representada 

a situação em que o banco se encontra na sua posição mais elevada. 

 

Figura 5.6 - Ângulo ɵ para o caso em que o banco está na posição rebaixada (A) e ângulo ɵ para o 
caso em que o banco está na posição elevada (B). 

 

Com base na Figura 5.6 A e B, temos que o ângulo ɵ irá variar entre 25.8º, para o caso em que 

o banco se encontra rebaixado, e 33.7º, para a situação em que este está totalmente elevado. Devido 

a esta variação, assumiu-se um valor intermédio, de forma a poder realizar os cálculos da reação 

existente no tubo que serve de apoio à estrutura do assento. Assim,  

• ɵ ≅ 30𝑜 

Como é possível ver na legenda da Figura 5.6 (A e B), a medida “Center Dist” – distância a 

preto, não ultrapassa o valor médio da medida 5 “Altura dos quadris” (974 mm), presente na Tabela 4.1. 

Uma vez definido o ângulo ɵ, estamos agora em condições de calcular, com base na Figura 

5.5, as componentes da força exercida pela perna do ciclista segundo os eixos xx e yy, 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑧 e 

𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑦, respetivamente. 

• 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑧 = 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎 × cos(ɵ) = 1355 𝑁 

• 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑦 = 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎 × sen(ɵ) = 782 𝑁 

 

Na Figura 5.7 estão representadas as forças existentes no tubo que serve de apoio ao banco 

do condutor. 
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Figura 5.7 - Representação das forças existentes no tubo que serve de apoio ao assento. 

 

5.2.4. Reações no eixo da pedaleira 

Devido à força exercida no pedal por parte do condutor, irão surgir reações no eixo da pedaleira. 

De maneira a contabilizar esses esforços, foi necessário conhecer a distância entre a força aplicada no 

pedal e o eixo pedaleiro, 𝐿𝑒𝑖𝑥𝑜−𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙 e a distância entre a força total aplicada na roda dentada 4 e o eixo 

pedaleiro, 𝐿𝑒𝑖𝑥𝑜−𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎, Figura 5.8 A e B, respetivamente.  

 

Figura 5.8 – Distância entre o ponto de aplicação da força no pedal e o eixo do quadro (A) e distância 
entre o eixo do quadro e a roda dentada (B). 

 

As distâncias presentes na Figura 5.8 A e B são:  

• 𝐿𝑒𝑖𝑥𝑜−𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙 = 135.5 𝑚𝑚  

•  𝐿𝑒𝑖𝑥𝑜−𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 = 54 𝑚𝑚 

De seguida, calcularam-se os momentos sentidos na estrutura, devido às forças 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑧, 

𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑦 e 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 4 de maneira a criar um sistema equivalente, isto é, passar de uma força 

num determinado ponto, para um sistema equivalente (forças e momentos) num outro ponto. Como as 

magnitudes das forças 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑧,  𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑦 e 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 4  já eram previamente conhecidas, o 

cálculo dos momentos criados pelas mesmas foi direto.  



48 
 

Assim, e tendo em consideração o referencial da Figura 5.9, temos que, 

 

Figura 5.9 – Eixos coordenados utilizados para o cálculo dos momentos (x, y, z) 

 

• 𝑀𝑧,   𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑦 × 𝐿𝑒𝑖𝑥𝑜−𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙 = 106 𝑁. 𝑚 (sentido positivo) 

• 𝑀𝑦,   𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 1 = 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑧 × 𝐿𝑒𝑖𝑥𝑜−𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙 = 184 𝑁. 𝑚 (sentido positivo) 

• 𝑀𝑦,   𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 2 = 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 4 × 𝐿𝑒𝑖𝑥𝑜−𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 = 203 𝑁. 𝑚 (sentido negativo) 

 

5.2.5. Sistema de mudanças (internal gear) – roda 3 para roda 2 

De forma a saber as forças presentes nas restantes rodas dentadas (2 e 1), foi necessário 

transformar as forças em momentos, pois só assim se consegue utilizar a relação de transmissão (“gear 

ratio”), 𝑒, do sistema de mudanças. Admitindo que, 

• Momento na roda dentada 2 e 3 – T2 e 𝑇3 

• 𝐺𝑒𝑎𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜, 𝑒 = 0.75 (1ª mudança, pois é a que permite um maior torque) 

Da equação (5.8), temos que, 

𝑒 =
𝑇3

𝑇2
= 0.75                                                          (5.24) 

Sabendo que,  

𝑇3 = 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 3 × 𝑟3;  𝑟3 = 42 𝑚𝑚; 𝑇3 = 158 𝑁. 𝑚                          (5.25) 

Então, da equação (5.24), vem que, 

𝑇2 = 211 𝑁. 𝑚                                                            (5.26) 

Como, 

𝑇2 = 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 2 × 𝑟2; 𝑟2 = 48 𝑚𝑚                                     (5.27) 

Foi possível calcular a força que está presente na roda dentada 2. Temos que, 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 2 = 4388 𝑁                                                (5.28) 
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Novamente, como as rodas dentadas 2 e 1 estão ligadas por uma corrente, sabemos que, 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 2 = 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 1                                      (5.29) 

 

5.2.6. Reações na secção média 

Analisando a secção média, Figura 5.10, é possível obter as reações nos apoios (RA 𝑒 𝑅𝐵).  

 

Figura 5.10 - Representação dos esforços na secção média do quadro da tricicleta. 

 

Para poder calcular as reações 𝑅𝐴 𝑒 𝑅𝐵, é necessário conhecer a localização do ponto de 

aplicação das forças presentes na Figura 5.10. Assim sendo, na Figura 5.11 encontram-se 

representadas as distâncias do ponto de aplicação das diversas forças, em relação ao ponto A. 

 

Figura 5.11 - Representação das distâncias entre os pontos de aplicação das diversas forças em 
relação ao ponto A. 

 

As distâncias presentes na Figura 5.11 são: 

• 𝐿3 = 104.3 𝑚𝑚 ; 𝐿2 = 116.3 𝑚𝑚 ; 𝐿𝐵 = 119.3 𝑚𝑚 

Tendo as forças e as distâncias, é possível calcular a reação no apoio B (𝑅𝐵) fazendo um 

equilíbrio de momentos em relação ao ponto A, equação (5.30). Assim, e considerando que os 

momentos são positivos quando no sentido contra horário, 

∑ 𝑀𝐴 = 0 ; 𝑅𝐵 × 𝐿𝐵 − 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 2 × 𝐿2 + 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 3 × 𝐿3 = 0; 𝑅𝐵 =  989 𝑁   (5.30) 
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Agora, de maneira a descobrir a reação no apoio A (𝑅𝐴), foi preciso fazer um equilíbrio estático 

das forças presentes nesta secção, equação (5.31). Então,  

𝑅𝐴 + 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 2 = 𝑅𝐵 + 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 3;  𝑅𝐴 = 362 𝑁                   (5.31) 

 

5.2.7. Reações no eixo traseiro 

Tendo agora em consideração o eixo traseiro – Figura 5.12 – é possível calcular as reações C 

e D (𝑅𝐶  𝑒 𝑅𝐷), uma vez que a força na roda dentada 1 é conhecida e é igual à força na roda dentada 2. 

É também possível concluir, uma vez mais, que a corrente tem um efeito compressivo sobre o quadro 

da tricicleta – Figura 5.13. 

 

Figura 5.12 - Forças e reações no eixo traseiro do quadro da tricicleta. 

 

 

Figura 5.13 - Efeito compressivo no quadro da tricicleta devido ao efeito da corrente traseira. 

 

De maneira a poder calcular as reações nos apoios C e D, será necessário conhecer a 

localização dos pontos de aplicação das forças representadas na Figura 5.12. Na Figura 5.14 

encontram-se representadas essas mesmas distâncias, em relação ao ponto C. 
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Figura 5.14 - Representação das distâncias entre os pontos de aplicação das diversas forças em 
relação ao ponto C. 

 

As distâncias existentes na Figura 5.14 são: 

• L1 = 242.8 𝑚𝑚 e 𝐿𝐷 = 353.6 𝑚𝑚 

Uma vez mais, fazendo um equilíbrio de momentos em relação ao ponto C é possível calcular 

a reação no apoio D (𝑅𝐷). Considerando que os momentos são positivos quando no sentido contra 

horário, vem 

∑ 𝑀𝐶 = 0 ; −𝑅𝐷 × 𝐿𝐷 + 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 1 × 𝐿1 = 0 ; 𝑅𝐷 = 3013 𝑁          (5.32) 

Em seguida, de maneira a obter a reação no apoio 3 (𝑅3), é preciso fazer um equilíbrio estático 

das forças presentes nesta secção. Então,  

𝑅𝐶 + 𝑅𝐷 = 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 1;  𝑅𝐶 = 1375 𝑁                               (5.33) 

 

5.2.8. Forças no guiador 

Relativamente às forças que o condutor aplica no guiador, por impossibilidade de criar uma 

estimativa que mais se aproximasse do caso real, aplicaram-se diretamente os carregamentos exemplo 

da Figura 5.15. Como no caso desta mesma figura estamos perante uma análise a um quadro de 

bicicleta [87], devido à posição de condução, considerou-se que, na tricicleta, as forças aplicadas não 

seriam, normalmente, superiores às representadas na Figura 5.15 (a nível de intensidade), porém, a 

direção deveria ser adaptada ao caso em análise. 

 

Figura 5.15 - Forças para o caso de um condutor de 80 kg sentado e a pedalar com o pé direito [87]. 
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Para adaptar a direção das forças presentes no guiador foi necessário recorrer uma vez mais 

ao software de CAD SolidWorks 2016 de maneira a poder estimar o ângulo apropriado para as forças 

acima referidas. Também foi necessário, novamente, recorrer às medidas antropométricas do ser 

humano (mulheres e homens) de maneira a verificar se a ergonomia do quadro permitia uma posição 

cómoda para o condutor, Tabela 4.1. A Figura 5.16A representa o caso em que o banco se encontra na 

posição rebaixada e a Figura 5.16B ilustra a situação em que o banco se encontra na posição elevada. 

 

Figura 5.16 - Representação do ângulo formado pelos braços do condutor e a horizontal – posição 
rebaixada (A) e posição elevada (B). Nota: 625 mm representa a medida antropométrica do tronco do 

condutor – Tabela 4.1;  

 

Uma vez mais é possível verificar na Figura 5.16 (A e B) que a medida correspondente ao 

comprimento mínimo do braço (561.11 mm, para o caso A, e 660.50 mm para o caso B) não ultrapassa 

o valor médio da medida 25, 693 mm, presente na Tabela 4.1. 

Com base nas duas figuras anteriores,  Figura 5.16 A e B, vemos que o ângulo formado entre 

o braço do condutor e a horizontal varia entre 24.3𝑜, quando o banco se encontra na sua posição mais 

rebaixada e 34.7𝑜, quando o assento se encontra na sua posição mais subida. 

À semelhança da aproximação realizada aquando do estudo do ângulo que a perna do condutor 

faz com a horizontal, também aqui foi utilizado um ângulo médio, por forma a poder aplicar este 

carregamento no software de elementos finitos utilizado, Ansys Workbench 16.0. Assim, 

Â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 ≅ 30𝑜 

Portanto, tendo por base Figura 5.16, para o caso A da Figura 5.15, termos que: 

• 𝐹𝑚ã𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎 = 159 𝑁 (𝑡ração, a 30𝑜  com a horizontal) 

• 𝐹𝑚ã𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎,   ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 159 × cos(30𝑜) = 138  𝑁 

• 𝐹𝑚ã𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎,   𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = 159 × sen(30𝑜) = 79.5  𝑁 

• 𝐹𝑚ã𝑜 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 = 115 𝑁 (compressão, a 30𝑜  com a horizontal) 

• 𝐹𝑚ã𝑜 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎,   ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 115 × cos(30𝑜) = 100  𝑁 

• 𝐹𝑚ã𝑜 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎,   𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = 115 × sen(30𝑜) = 57.5  𝑁 
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A Tabela 5.3, a Tabela 5.4, a Figura 5.17 e a Figura 5.18 sumarizam os esforços calculados 
anteriormente. 

  

Figura 5.17 – Forças presentes na estrutura da tricicleta elétrica (guiador, pedal, rodas dentadas, 
cesto e assento). 

 

 

Figura 5.18 – Forças de reação presentes nas secções média e traseira (A) e força da mão esquerda 
no guiador (B). 

 

Tabela 5.3 – Esforços presentes no guiador. 

Localização dos esforços Esforços Magnitude dos esforços 

Guiador 

𝐹𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎 [N] 159 

𝐹𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎,   ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 [N] 138 

𝐹𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎,   𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 [N] 79.5 

𝐹𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎  [N] 115 

𝐹𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎,   ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 [N] 100 

𝐹𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎,   𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 [N] 57.5 
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Tabela 5.4 - Esforços presentes no quadro. 

Localização dos esforços Esforços Magnitude dos esforços 

Eixo frontal 

𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 [N] 870 

𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎 [N] 1565 

𝑀𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎  [N.m] 266 

𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 4 [N] 2891 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 4 [N] 3761 

     𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑧 [N] 1355 

 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑦 [N] 782 

𝑀𝑧,   𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒  [N.m] 106 

𝑀𝑦,   𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 1 [N.m] 184 

𝑀𝑦,   𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 2 [N.m] 203 

Eixo médio 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 3 [N] 3761 

𝑇3 [N.m] 158 

𝑇2 [N.m] 211 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 2 [N] 4388 

Tubo do banco 

𝑃𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 [N] 981 

𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑧 [N] 1355 

𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑦 [N] 782 

Eixo traseiro 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 1 [N] 4388 

𝑅𝐴 [N] 362 

𝑅𝐵 [N] 989 

𝑅𝐶 [N] 1375 

𝑅𝐷 [N] 3013 

 

5.3. Carregamento aplicado 2 – via com irregularidades 

O segundo carregamento que se decidiu aplicar na estrutura foi um carregamento que 

simulasse irregularidades na estrada, “Road irregularity”. Este carregamento, como a Figura 5.19 

mostra, consiste numa força vertical, de magnitude 2400 N, aplicada no banco da bicicleta e simula os 

efeitos devido a irregularidades na via, como por exemplo, buracos na estrada, subidas/descidas de 

passeios, entre outros [87].  

 

Figura 5.19 - Carregamento aplicado numa bicicleta para contabilizar o efeito das irregularidades da 
estrada [87]. 
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5.4. Carregamento aplicado 3 – impacto horizontal 

O terceiro carregamento que se decidiu analisar consiste num impacto horizontal. Este 

carregamento é simulado pela aplicação de uma força horizontal, de magnitude 1000N, na forqueta da 

tricicleta (o efeito pode ser comparável à colisão com uma parede ou um passeio, a baixa velocidade) 

[88]. Para isso, é utilizada a função “Remote Force”, do software de elementos finitos e a situação de 

carga encontra-se representada na Figura 5.20. 

 

Figura 5.20 - Carregamento a simular um impacto horizontal na tricicleta. 

 

5.5. Coeficiente de segurança 

O coeficiente de segurança é fundamental em qualquer projeto pois é uma forma de lidar com 

as incertezas e com outro tipo de condições desconhecidas que surgem durante a execução do mesmo. 

Para determinar este fator podem ser utilizados métodos próprios ou então, no caso do projetista ser 

experiente, pode recorrer ao seu conhecimento e prática para determinar um fator de segurança 

adequado para a situação que está a analisar [29]. 

 No presente caso será utilizado o método de Pugsley para determinar o coeficiente de 

segurança de projeto. Este método tem em consideração vários parâmetros desde as propriedades e 

a qualidade do material e dos processos de fabrico, o controlo das cargas aplicadas e a precisão da 

análise realizada à estrutura, a perigosidade e risco para os utilizadores e o impacto económico [29]. 

 A Tabela 5.5 dá o valor do coeficiente 𝑛𝑠𝑥, onde são analisadas as condições A, B e C (abaixo 

descritas) e, para utilizar esta tabela as variáveis devem ser classificadas com very good ou muito bom 

(vg), good ou bom (g), fair ou razoável (f) ou poor ou pobre (p). Já a Tabela 5.6 permite conhecer o 

valor do coeficiente 𝑛𝑠𝑦, e nesta são analisadas as condições D e E (em seguida descritas). Para utilizar 

esta tabela, as variáveis devem ser classificadas com very serious ou muito severo (vs), serious ou 

severo (s), not serious ou não severo (ns). Uma vez conhecendo os valores de 𝑛𝑠𝑥 e 𝑛𝑠𝑦, com a equação 

(5.6) é possível estimar o coeficiente de segurança [29]. 

𝑛𝑠 = 𝑛𝑠𝑥 ×  𝑛𝑠𝑦                              (5.6) 

Relativamente ao parâmetro A (Qualidade dos materiais, manufatura, manutenção e inspeção), 

assumiu-se que os materiais são comprados a fornecedores experientes e que os processos de fabrico 

são realizados por empresas certificadas pelo que, A = vg. 
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No que diz respeito ao parâmetro B (Controlo sobre o carregamento aplicado), o carregamento 

é estimado e considerou-se que era estacionário, ou seja, não se contabilizaram diretamente cargas 

dinâmicas. Assim sendo, considerou-se o caso mais desfavorável, isto é, B = p, de maneira a contribuir 

para um aumento do valor final do coeficiente de segurança pelo motivo anteriormente referido.  

Relativamente à propriedade C (Precisão da análise de tensões, dados experimentais ou 

experiência com componentes semelhantes), será utilizado um programa de análise por elementos 

finitos. Esta é uma das ferramentas mais utilizadas no ramo da engenharia e os seus resultados são 

bastante satisfatórios. Sendo assim, C = vg. 

Consultando a Tabela 5.5 e considerando A = vg, B = p e C = vg, temos que, 𝑛𝑠𝑥 = 1.7. 

Tabela 5.5 - Classificação relativa à qualidade dos materiais, esforços aplicados e análise de tensões 
para determinar o nsx [29]. 

 

Analisando agora o parâmetro D (Nível de perigo para as pessoas) e uma vez que a tricicleta 

elétrica será projetada para ser utilizada em estrada, os perigos associados ao ser humano em caso 

de falha são muito graves (não só para o condutor como também para os demais utentes da estrada/via 

pública), pelo que, será considerado D = vs. 

Por fim, relativamente ao parâmetro E (Impacte económico), considerou-se que não era muito 

grave, isto porque, em caso de falha, o custo do equipamento pode ser considerado relativamente 

baixo, pelo que E = s. 

Consultando a Tabela 5.6 e considerando D = vs e E = s, vem que, 𝑛𝑠𝑦 = 1.5. 

Tabela 5.6 - Classificação relativa ao impacto tanto para as pessoas como para a economia para 
determinar o nsy [29]. 

 

Utilizando a equação (5.6), o coeficiente de segurança 𝑛𝑠 será 2.55. 
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6. Análise Estrutural 

Neste capítulo será estudada a resposta do quadro quando lhe são aplicados os carregamentos 

descritos nas secções 5.2 a 5.4. Para isso, serão feitas as mesmas análises para o caso de o quadro 

ser feito da liga de alumínio 6061 – T6, e para o caso do mesmo ser construído em aço Reynolds 531.  

As propriedades destes materiais encontram-se descritas na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1 – Propriedades dos materiais a utilizar no quadro a ser analisado [41], [43]. 

Material E [GPa] ν σe [MPa] σr [MPa] σadm [MPa] 

Liga Al 6061 – T6 69 0.33 278 309 109 

Aço Reynolds 531 210 0.29 540 770 211 

 

De forma a poder realizar a análise numérica utilizou-se o Método dos Elementos Finitos, e foi 

assim possível dimensionar o quadro de forma a que este tivesse a resistência necessária e respeitasse 

o coeficiente de segurança definido (2.55) na secção 5.5.  

O programa utilizado para fazer as análises estruturais foi o Ansys Workbench 16.0 e, de forma 

a garantir um nível de precisão aceitável para os resultados obtidos, foi efetuada uma análise de 

convergência aos mesmos.  

 

6.1. Análise do carregamento 1 – arranque  

Nesta secção analisou-se o quadro quando sujeito ao carregamento calculado na secção 5.2, 

isto é, na situação inicial de arranque (pedal direito), onde o ciclista se encontra sentado e tem no cesto 

50 kg de carga.  

Para a elaboração das análises foram impostos os esforços previamente calculados para este 

caso, bem como os constrangimentos necessários para definir o problema em estudo. 

 

6.1.1. Esforços  

Na Tabela 6.2 estão representados os esforços aplicados à estrutura, bem como a magnitude 

dos mesmos e a sua majoração para fins de cálculo estrutural. A localização dos esforços encontra-se 

representada desde a Figura 6.1 até à Figura 6.5. 
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Tabela 6.2 – Esforços na estrutura calculados e majorados (carregamento 1 – arranque). 

Localização 
dos esforços 

Esforços 
Magnitude dos 

esforços 
Majoração dos esforços para 

cálculo estrutural (≅ 𝟏𝟎%) 

Eixo da 
pedaleira 

     𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑧 [N] 1355 1490 

 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑦 [N] 782 860 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 4 [N] 3761 4137 

𝑀𝑧,   𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒  [N.m] 106 117 

𝑀𝑦,   𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 1  [N.m] 184 202 

𝑀𝑦,   𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 2  [N.m] 203 223 

Banco 

     𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑧 [N] 1355 1490 

 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑦 [N] 782 860 

𝑃𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 [N] 981 1079 

Eixo médio 
𝑅𝐴 [N] 362 398 

𝑅𝐵 [N] 989 1088 

Guiador 

𝐹𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎,   ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 [N] 138 150 

𝐹𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎,   𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 [N] 79.5 90 

𝐹𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎,   ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 [N] 100 110 

𝐹𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎,   𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 [N] 57.5 65 

Cesto 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 [N] 490.5 550 

 

É de salientar que não foram aplicadas as reações 𝑅𝐶 e 𝑅𝐷, Figura 5.18, pois nesses apoios 

(eixo traseiro) foram aplicados constrangimentos à estrutura. 

 

6.1.2. Localização dos esforços 

No eixo da pedaleira, foram aplicadas as forças 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑧 (𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒), 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑦 (𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒) e 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 4 (Figura 6.1) e os momentos 𝑀𝑧,   𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑀𝑦,   𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 1 e 𝑀𝑦,   𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 2 (Figura 

6.2). 

 

Figura 6.1 - Forças presentes no eixo pedaleiro (A - 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑧 (𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒), B - 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑦 (𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒) e C - 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 4). 
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Figura 6.2 – Momentos presentes no eixo pedaleiro (A - 𝑀𝑧,   𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒, B - 𝑀𝑦,   𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 1, C - 

𝑀𝑦,   𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 2).  

 

Relativamente às reações nos apoios, 𝑅𝐴 e 𝑅𝐵, a Figura 6.3 representa a localização das 

mesmas. 

 

Figura 6.3 - Reações nos apoios (A - 𝑅𝐴 ; B - 𝑅𝐵). 

 

As forças aplicadas no tubo de suporte ao banco e a força relativa à carga transportada no 

cesto encontram-se representadas na Figura 6.4. 

 

Figura 6.4 - Forças no banco (𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑦 , 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎,   𝑧, 𝑃𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎)  e força devido à carga transportada no 

cesto (𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎). 
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Finalmente, restam as forças aplicadas no guiador, 𝐹𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎 e 𝐹𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎  (Figura 6.5). Para estas 

forças utilizou-se a opção “Remote Force”, pois, esta opção é equivalente a aplicar uma força e o 

respetivo momento e pode ser utilizada como alternativa a incluir no modelo o componente onde seria 

aplicada a força. Então, é vantajoso utilizar esta opção já que é possível especificar diretamente a 

localização da força no espaço, sem ter de incluir o guiador na análise. 

 

Figura 6.5 - Forças aplicadas no guiador (𝑟𝑒𝑚𝑜𝑡𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑠). A - 𝐹𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎, B - 𝐹𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 . 

 

6.1.3. Constrangimentos 

Em relação aos constrangimentos aplicou-se a opção “Displacement”. Esta opção permite fixar 

o movimento segundo os eixos cartesianos que o utilizador selecionar. Assim, restringiu-se o 

movimento vertical (yy) nos apoios frontal e traseiro, Figura 6.6 (A e B), por forma a simular o contacto 

das rodas com o chão. Também foi aplicado um constrangimento do mesmo tipo apenas aos apoios 

traseiros, segundo o eixo zz (segundo a direção do movimento), por forma a evitar o movimento de 

corpo rígido aquando da aplicação de um esforço segundo a direção longitudinal, Figura 6.6 (A). 

 

Figura 6.6 - Representação da localização dos constrangimentos vertical e longitudinal no apoio 
traseiro (A) e do constrangimento vertical no apoio frontal (B). 
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6.1.4. Liga de alumínio 6061 – T6 

6.1.4.1. CAD – SolidWorks 

De maneira a poder exportar o quadro para o software de elementos finitos, Ansys Workbench 

16.0, foi necessário modelar a geometria inicial, criada no software de CAD, SolidWorks, a partir da 

qual seriam, então, feitos os ajustes necessários por forma a ajustar a resistência da mesma, de 

maneira a respeitar o coeficiente de segurança de projeto. Assim, a Figura 6.7 contém a numeração 

dos diversos tubos que constituem a estrutura do quadro inicial e a Tabela 6.3 as dimensões dos 

mesmos. 

 

Figura 6.7 – Numeração dos diferentes tubos presentes na estrutura do quadro inicial. 

 

Tabela 6.3 – Dimensões dos tubos (diâmetro exterior x espessura) da geometria inicial na liga de 
alumínio 6061 – T6, representados na Figura 6.7. 

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 

Dimensão [mm] 40x2.5 40x2.5 40x3.35 25x2 23x1.5 40x2 18x1.5 40x2.5 

 

6.1.4.2. FEM – Ansys Workbench 16.0 

Uma vez exportado o quadro inicial, Figura 6.7 e Tabela 6.3, para o programa de elementos 

finitos, o primeiro passo foi definir o material do mesmo. Com isto, foi possível avaliar a massa do 

quadro inicial, 2.8 kg. 

De seguida, definiu-se a malha a aplicar e, posteriormente, fizeram-se sucessivos refinamentos 

de modo a analisar a convergência dos resultados obtidos. O objetivo da análise de convergência foi 

encontrar a malha que levasse a resultados com uma variação relativa entre análises sucessivas 

inferior a 5%. 

Começou-se então por dar um tamanho inicial ao elemento, de 16 mm, Figura 6.8, para que 

depois fosse possível refinar a malha a fim de atingir a convergência dos resultados obtidos.  
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Figura 6.8 - Malha inicial (tamanho do elemento: 16 mm) 

 

Seguidamente, aplicaram-se os esforços majorados, presentes na Tabela 6.2 e mostrados na 

Figura 6.1 à Figura 6.5, bem como os constrangimentos da estrutura, Figura 6.6. 

Após a análise inicial, foram feitos sucessivos refinamentos à malha, com o intuito de verificar 

a convergência dos resultados obtidos nas análises efetuadas.  

Uma vez realizadas as análises acima referidas, chegou-se a um erro relativo de 3.3% na última 

análise, o que se enquadra dentro do parâmetro definido inicialmente (erro relativo inferior a 5%), 

verificando uma convergência dos resultados obtidos. Nesta análise, os resultados foram: 

• Deformação total máxima: 18.9 mm (Figura 6.9) 

• Tensão máxima (equivalente de von-Mises): 239.6 MPa (Figura 6.10) 

 

Figura 6.9 – Deformações totais no quadro de alumínio – carregamento 1. 

 

Figura 6.10 - Tensão máxima sentida pela estrutura de alumínio – carregamento 1. 
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É de notar que, na Figura 6.11A, é possível ver que a tensão máxima sentida no quadro. Já a 

deformação total máxima está localizada no apoio frontal, como está presente na Figura 6.11B. 

 

Figura 6.11 - Tensão máxima (A) e deformação máxima (B) no quadro de alumínio - carregamento 1. 

 

Com base no valor da tensão máxima sentida na estrutura, é possível calcular o coeficiente de 

segurança da estrutura analisada, uma vez que a tensão de cedência do alumínio 6061 – T6 é 

conhecida (σe = 278 MPa). Então,  

𝑛𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑎𝑙𝑢𝑚í𝑛𝑖𝑜) = 1.16 

Como o coeficiente de segurança obtido foi substancialmente inferior ao mínimo desejado para 

o projeto, 2.55, teve então de proceder-se à alteração das dimensões dos tubos presentes na Figura 

6.7 e assim aumentar a resistência global da estrutura, aumentando, por consequência, o coeficiente 

de segurança obtido e o peso da estrutura. 

Após sucessivas iterações e diversas análises, chegou-se às dimensões finais para o quadro, 

para a situação onde era utilizada a liga de alumínio 6061 – T6. Então, as dimensões da estrutura final 

estão presentes na Tabela 6.4. 

Tabela 6.4 – Dimensões finais (diâmetro exterior x espessura) da estrutura na liga de alumínio 6061 – 
T6 (Figura 6.7). 

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 

Dimensão [mm] 44x3.5 44x3.5 44x5.35 18x1 18x1 44x3.5 18x1 44x3.5 

 

Com as dimensões acima descritas (Tabela 6.4), o quadro da tricicleta passou a pesar cerca 

de 4.1 kg, tendo um aumento de aproximadamente 1.3 kg, face à geometria analisada inicialmente. 

 Novamente, a peça foi exportada do programa de CAD para o software de elementos finitos, 

onde foram aplicados os esforços e os constrangimentos descritos anteriormente e fez-se uma análise 

de convergência da malha seguindo o mesmo processo efetuado anteriormente. 



64 
 

Após a realização das diversas análises onde se foi refinando sucessivamente a malha, 

chegou-se a um erro relativo de 5% na última análise o que, à semelhança do caso anterior, se 

enquadra na condição definida inicialmente para este parâmetro. Assim, é possível admitir que os 

resultados obtidos convergiram e os valores da deformação total máxima, Figura 6.12, e da tensão 

máxima, Figura 6.13, foram os seguintes: 

• Deformação total máxima: 13.56 mm 

• Tensão máxima (equivalente de von-Mises): 107.6 MPa 

 

Figura 6.12 – Resultado das deformações sofridas pelo quadro final de alumínio – carregamento 1. 

 

Figura 6.13 - Resultado da tensão máxima sentida pelo quadro final de alumínio – carregamento 1. 

 

À semelhança daquilo que foi feito anteriormente, é possível calcular o coeficiente de 

segurança associado ao quadro analisado. Assim, 𝑛𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑎𝑙𝑢𝑚í𝑛𝑖𝑜) = 2.55. Com as dimensões 

dos tubos escolhidas, chegou-se ao coeficiente de segurança especificado na secção 5.5, cumprindo 

assim com o requisito de projeto. 
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6.1.5. Aço Reynolds 531 

Após encontradas as dimensões finais do quadro, quando o seu material base é a liga de 

alumínio 6061 – T6, o primeiro passo para ter uma ideia do comportamento da estrutura, para o caso 

do aço Reynolds 531, foi fazer uma análise preliminar utilizando as dimensões anteriores e, a partir 

desses resultados, iterar de modo a atingir o coeficiente de segurança desejado. 

Uma vez alterado o material, o peso do quadro passou de 4.1 kg para 11 kg, o que pode ser 

justificado pela variação de densidade entre os dois materiais, já que, o alumínio tem massa específica 

de 2700 kg/m3 e o aço tem 7800 kg/m3 [41], [43]. Os resultados obtidos da análise preliminar efetuada, 

para a deformação total (Figura 6.14) e tensão máximas (Figura 6.15), foram os seguintes: 

• Deformação máxima: 2.76 mm  

• Tensão máxima (equivalente de von-Mises): 105.1 MPa  

 

Figura 6.14 – Deformação máxima obtida na análise preliminar do quadro de aço – carregamento 1. 

 

Figura 6.15 - Tensão máxima obtida na análise preliminar do quadro de aço – carregamento 1. 

 

Com base nos resultados obtidos, é visível que as deformações totais são bastante inferiores, 

quando comparadas com as sentidas no caso da estrutura final em alumínio e a tensão máxima sentida 

na estrutura é semelhante. Isto deve-se ao facto do carregamento aplicado ser o mesmo, porém, o aço, 

quando comparado com o alumínio, e para as mesmas dimensões da estrutura, ser mais resistente. 

 Como a tensão de cedência do aço é conhecida, σe, aço Reynolds 531 = 540 MPa, é possível calcular 

o coeficiente de segurança da geometria inicial. Assim, 

𝑛𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑎ç𝑜) = 5.13. 
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Como seria de esperar, o coeficiente de segurança obtido é bastante superior ao coeficiente 

de segurança de projeto, pelo que as dimensões dos tubos da estrutura devem ser alteradas de forma 

a tentar chegar ao valor desejado para o coeficiente de segurança e diminuir o peso geral da estrutura. 

Uma vez mais, iteraram-se diversas dimensões para os tubos da estrutura (Figura 6.7) e 

chegou-se assim às dimensões finais do quadro, para o caso em que era utilizado o aço Reynolds 531. 

A Tabela 6.5 contém essas mesmas dimensões.  

Tabela 6.5 - Dimensões dos tubos (diâmetro externo x espessura) do quadro final feito em aço 
Reynolds 531 (Figura 6.7). 

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 

Dimensão [mm] 45x2.25 45x2.25 45x5.85 20x0.75 20x0.75 45x2.25 20x0.75 45x2.25 

 

Para as dimensões descritas na Tabela 6.5, a massa da estrutura foi 7.3 kg, aproximadamente 

menos 3.7 kg do que a estrutura estudada na análise preliminar. Os resultados obtidos para a análise 

feita à estrutura cujas dimensões estão presentes na Tabela 6.5, foram os seguintes: 

• Deformação máxima: 5.72 mm (Figura 6.16) 

• Tensão máxima (equivalente de von-Mises): 211.1 MPa (Figura 6.17) 

 

Figura 6.16 - Deformação máxima obtida na análise do quadro final em aço – carregamento 1. 

 

Figura 6.17 - Tensão máxima obtida na análise do quadro final em aço – carregamento 1. 

 

À semelhança do que foi feito anteriormente, é possível calcular o coeficiente de segurança 

associado ao quadro analisado, 𝑛𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑎ç𝑜) = 2.56. Com as dimensões dos tubos escolhidas, 
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chegou-se bastante próximo do coeficiente de segurança especificado na secção 5.5, cumprindo assim 

com o requisito de projeto. 

 

6.2. Análise do carregamento 2 – via com irregularidades 

Nesta secção foi efetuada a análise dos dois quadros finais projetados para o carregamento 1, 

quando sujeitos ao carregamento descrito na secção 5.3, isto é, na situação de irregularidades na via. 

Para a elaboração das análises, um esforço vertical de magnitude 2400 N foi aplicado no tubo 

de apoio ao assento da tricicleta.  

Os constrangimentos aplicados à estrutura foram os mesmos que os utilizados para a análise 

do carregamento 1 (ver secção 6.1.3). 

 

6.2.1. Esforços 

Como dito anteriormente, a única carga que será aplicada à estrutura, neste caso, é a força 

vertical, de cima para baixo, com magnitude 2400 N. A força aplicada nesta situação é localizada no 

tubo de suporte ao banco e encontra-se representada na Figura 6.18. 

 

Figura 6.18 - Localização da força de 2400N aplicada à estrutura, de maneira a simular as 
irregularidades da estrada. 

 

6.2.2. Liga de alumínio 6061 – T6 

Para o caso do quadro feito na liga de alumínio 6061 – T6, os resultados obtidos foram: 

• Deformação máxima: 2.15 mm (Figura 6.19) 

• Tensão máxima (equivalente de von-Mises): 66.7 MPa (Figura 6.20) 
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Figura 6.19 – Deformação máxima obtida para o quadro na liga de alumínio – carregamento 2. 

 

Figura 6.20 - Tensão máxima obtida para o quadro na liga de alumínio – carregamento 2. 

 

Para esta situação de carregamento, o coeficiente de segurança obtido foi 4.2, bastante 

superior ao coeficiente de segurança mínimo de projeto.  

 

6.2.3. Aço Reynolds 531 

Para o caso do quadro feito no aço Reynolds 531, os resultados obtidos foram os seguintes: 

• Deformação máxima: 1.12 mm (Figura 6.21) 

• Tensão máxima (equivalente de von-Mises): 120 MPa (Figura 6.22) 

 

Figura 6.21 – Deformação máxima obtida para o quadro na liga de aço – carregamento 2. 
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Figura 6.22 - Tensão máxima obtida para o quadro na liga de aço – carregamento 2. 

 

Para esta situação de carregamento, o coeficiente de segurança obtido foi 4.5, bastante 

superior ao coeficiente de segurança mínimo de projeto. 

 

6.3. Análise do carregamento 3 – impacto horizontal 

Nesta secção foi feita a análise dos dois quadros finais projetados para o carregamento 3, 

quando sujeitos ao carregamento descrito na secção 5.4, isto é, na situação de impacto horizontal. 

Para a elaboração das análises, foi imposto o esforço horizontal de magnitude 1000 N, aplicado 

virtualmente na forqueta do veículo.  

Nos constrangimentos aplicados à estrutura, o deslocamento vertical e longitudinal será 

restringido nos apoios traseiros, Figura 6.23. 

 

Figura 6.23 – Constrangimento vertical e longitudinal aplicado nos apoios traseiros do quadro. 

 

6.3.1. Esforços 

Como referido anteriormente, a única carga que aplicada à estrutura, neste caso, foi uma força 

horizontal, da esquerda para a direita e de magnitude 1000 N. A força foi aplicada utilizando a função 

“Remote Force“ do software, com o objetivo de situar o ponto de aplicação da força na forqueta da 

tricicleta. Esta situação encontra-se representada na Figura 6.24. 
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Figura 6.24 - Localização da força de 1000N aplicada à estrutura, para simular um impacto horizontal. 

 

6.3.2. Liga de alumínio 6061 – T6 

Para o caso do quadro feito na liga de alumínio 6061 – T6, os resultados obtidos foram: 

• Deformação máxima: 7.3 mm (Figura 6.25) 

• Tensão máxima (equivalente de von-Mises): 172.3 MPa (Figura 6.26) 

 

Figura 6.25 – Deformação máxima obtida para o quadro na liga de alumínio – carregamento 3. 

 

Figura 6.26 – Tensão máxima obtida para o quadro na liga de alumínio, para o carregamento 3. 

 

Para esta situação de carregamento, o coeficiente de segurança obtido foi 1.6. Apesar de ser 

inferior ao coeficiente de segurança de projeto, 2.55, esta situação é crítica, pelo que o único que 

interessa garantir é que a estrutura não falha, ou seja, que o fator de segurança é superior a 1. 
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6.3.3. Aço Reynolds 531 

Para o caso do quadro feito na liga de alumínio 6061 – T6, os resultados foram os seguintes: 

• Deformação máxima: 4.1 mm (Figura 6.27) 

• Tensão máxima (equivalente de von-Mises): 261.7 MPa (Figura 6.28) 

 

Figura 6.27 - Deformação máxima obtida para o quadro na liga de aço – carregamento 3. 

 

Figura 6.28 - Tensão máxima obtida para o quadro na liga de aço – carregamento 3. 

 

Para esta situação de carregamento, o coeficiente de segurança obtido foi 2.06. Apesar de ser 

inferior ao coeficiente de segurança de projeto, 2.55, esta situação é crítica e pontual, pelo que apenas 

interessa garantir que a estrutura não falha, ou seja, que o fator de segurança é superior a 1. 

 

6.4. Análise modal 

As vibrações conduzem muitas vezes a efeitos indesejados, como por exemplo amplitudes de 

movimento superiores às projetadas, excitação de frequências de ressonância da estrutura causando 

situações de instabilidade e, por vezes, desgaste prematuro e rotura de componentes [89]. 

A análise modal é então uma das técnicas mais utilizadas para analisar o modo como o quadro 

irá reagir à vibração e assim entender qual a resposta da estrutura a uma solicitação dinâmica. Estas 

cargas dinâmicas podem ser aleatórias, por exemplo, devido a irregularidades presentes na via. É 

possível afirmar também que a análise modal feita ao quadro permite descrever esta mesma estrutura 

relativamente às suas características naturais, nomeadamente, a frequência, o amortecimento e os 

modos de vibração (propriedades dinâmicas da estrutura) [89]. 
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Finalmente, esta análise é muito importante pois possibilita estimar de antemão qual será o 

comportamento de uma estrutura quando esta sofre uma solicitação, permitindo a realização de 

melhorias à mesma, quando necessário. É de notar também que a frequência natural e os modos de 

vibração dependem da geometria, rigidez e massa da estrutura. 

Na Tabela 6.6 estão representadas os modos de vibração e as frequências naturais, para os 

quadros de alumínio e de aço. Para esta análise modal foram utilizadas condições de fronteira livres, 

uma vez que esta é a abordagem mais frequente neste tipo de veículos [39], [90]. 

Tabela 6.6 - Modos de vibração e frequências naturais dos quadros de alumínio e aço. 

Modos de 
vibração 

Frequências naturais [Hz] 

Alumínio Aço 

1 52.53 54.84 

2 62.14 68.14 

3 119.79 128.5 

4 149.96 128.57 

5 158.35 164.03 

6 210.09 215.67 

7 289.17 238.69 

8 304.22 287.98 

9 393.33 300.83 

10 429.59 310.89 

 

6.4.1. Comentários aos resultados 

Na Tabela 6.6 foram omitidos os seis primeiros modos de vibração (e frequências naturais) 

obtidos através do software de elementos finitos pois, como o quadro foi analisado com condições de 

fronteira livres, os seis primeiros resultados correspondem aos graus de liberdade do quadro.  

Relativamente às excitações provenientes do motor elétrico (e rodas dentadas associadas ao 

mesmo) e da rotação máxima das rodas, temos que a cadência máxima é de 90 rpm, em média [81]. 

Como visto na secção 5.1, a velocidade angular máxima atingida na roda (situação de terreno plano) 

foi de (𝜔1 = 𝜔𝑟𝑜𝑑𝑎 =) 29.95 rad/s, o que corresponde a aproximadamente 286 rpm. Assim, temos que 

a rotação das rodas cria uma frequência na estrutura de (286 rpm / 60 segundos =) 4.77 Hz. Então, é 

possível verificar que a frequência associada à rotação máxima das rodas e motor não irão causar 

ressonância na estrutura, já que esta é bastante inferior às frequências naturais da estrutura. 

Por fim, no que diz respeito às excitações provenientes das irregularidades da via, usualmente, 

estas não ultrapassam os 20 Hz [91] pelo que, em princípio, a estrutura não entrará em ressonância 

devido a estas perturbações, uma vez que o primeiro modo de vibração para ambos os materiais é 

superior a este valor (52.53 Hz para a estrutura em alumínio e 54.84 Hz para o quadro em aço). 
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7. Estimativa de custos 

Nesta secção será realizada uma análise de custos inerentes à construção da tricicleta elétrica 

projetada. Para isso, será inicialmente estimado o custo de fabrico do quadro (para os casos da 

estrutura construída na liga de alumínio 6061 – T6 ou em aço Reynolds 531) e, seguidamente, serão 

contabilizados os preços dos diversos componentes que devem ser acoplados ao mesmo. 

 

7.1. Custo do quadro 

Para estimar o custo do quadro, fez-se a divisão de cada conjunto de tubos consoante as suas 

dimensões (diâmetro externo x espessura) e adicionou-se o comprimento dos tubos iguais. Após ter 

estas informações, foi possível realizar uma estimativa para o custo dos tubos selecionados, consoante 

o material dos mesmos utilizando para isso um website [92]. Assim sendo, na Figura 7.1, estão 

representados com letras iguais os tubos cujo diâmetro externo e espessura são iguais. De seguida, 

na Tabela 7.1, encontram-se as dimensões dos tubos da Figura 7.1, para os dois materiais escolhidos.  

 

Figura 7.1 - Representação dos tubos iguais (em termos diâmetro externo e espessura) com a 
mesma letra alfabética. 

 
Tabela 7.1 – Dimensões dos tubos (diâmetro externo x espessura) presentes na Figura 7.1, por 

categoria (letra), para os dois materiais analisados. 

Letras A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] 

Aço Reynolds 531 45 X 2.25 45 X 2.25 45 X 5.85 20 x 0.75 20 x 
0.75 

20 X 0.75 

Alumínio 6061 – T6 44 X 3.5 44 X 3.5 44 X 5.35 18 X 1 18 x 1 18 X 1 

 

Finalmente, na Tabela 7.2, estão discriminados os comprimentos dos tubos da estrutura do 

quadro, segundo a Figura 7.1, e, na coluna seguinte, estes comprimentos encontram-se majorados (de 

forma a antever possíveis desperdícios). Ainda na Tabela 7.2 é possível encontrar o preço dos tubos 

para cada um dos materiais estudados. 
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Tabela 7.2 – Comprimento dos tubos presentes na Figura 7.1, por categoria (letra) e respetivo preço 
para cada um dos dois materiais analisados [92]. 

Letras 
Comprimento 

[mm] 
Comprimento majorado 

(≅ 𝟑𝟎%) [mm] 
Preço dos tubos 

em aço (€) 
Preço dos tubos 
em alumínio (€) 

A, B 2550 3315 17.10 18.90 

C 68 90 18.30 13.00 

D, E, F 1078 1400 2.40 2.30 

 

Com base na Tabela 7.2, é possível calcular o custo a nível de matéria-prima para construir 

quer o quadro em alumínio, quer o quadro em aço. Assim, o preço total dos tubos na liga de alumínio 

seria de 34.20€. Já o custo total dos tubos no aço seria 37.80€. Com base nos custos totais calculados, 

é possível verificar que a diferença entre as duas matérias-primas, no que ao preço diz respeito, não é 

muito significativa, pelo que acaba por não ser um fator diferenciador. 

 

7.2. Custo dos diversos componentes 

Os custos associados aos diversos elementos a incorporar no quadro da tricicleta já foram 

enunciados na seção 3.2 para alguns dos componentes selecionados, nomeadamente, do motor 

elétrico, da bateria, do sistema de mudanças e do assento. Na Tabela 7.3, encontram-se sintetizados 

os preços desses e dos restantes sistemas, mecanismos e componentes a incorporar no veículo. 

Tabela 7.3 – Estimativa do custo dos diversos componentes a acoplar à tricicleta. 

Componentes Preço 

Motor elétrico (Bafang 8Fun – 250 Watt) [54] 360 € 

Bateria tipo Bottle com células Samsung – 10.4 A.h [75] 220 € 

Sistema de mudanças Sturmey Archer (TS – RC3) [76] 140 € 

Conjunto de travões de disco (dianteiro e traseiro) [93] 90€ 

Assento Sunlite com apoio lombar [78] 50 € 

Espigão para o assento [94] e argola do selim [95] 25 € 

Rodas 28’’ (3) [96] 150 € 

Guiador e avanço [97], [98] 30 € 

Forqueta e eixo traseiro (matéria-prima) [92] 20 € 

Cesto 30 € 

Total 1115€ 

 

Tendo em consideração a Tabela 7.3 é possível calcular o custo total dos diversos componentes 

que devem ser comprados para incorporar na tricicleta. Então, o custo total estimado seria de 1115€. 

Se estimarmos que o quadro, depois de construído, poderia custar cerca de 450€ (por comparação 

com o custo de diversos quadros), a tricicleta elétrica projetada teria um preço base de, 

aproximadamente, 1600€ (antes de serem calculadas as margens de lucro). É de salientar que este 

preço é baseado no custo de componentes vendidos a retalho pelo que seria possível negociar e baixar 

os custos totais através de compras de mais unidades de cada componente. 
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8. Conclusões e trabalhos futuros 

 

8.1. Conclusões 

Nesta dissertação de mestrado, o objetivo principal era o projetar uma tricicleta elétrica.  

Durante o processo foi possível concluir que este meio de transporte, cada vez mais, deverá ser 

encarado com uma alternativa sólida aos veículos tradicionais (como os carros elétricos ou movidos a 

combustíveis fósseis, as motas ou mesmo as bicicletas comuns). Isto deve-se ao facto de uma tricicleta 

elétrica apresentar diversas vantagens face aos concorrentes, como por exemplo: 

• Alternativa sustentável para o ambiente e eletricamente eficiente; 

• Pode ser utilizada por uma ampla gama de faixas etárias, devido às suas características (por 

ter três rodas é mais estável e não requer que o condutor seja dotado de uma grande 

capacidade de equilíbrio); 

• Facilidade de estacionamento em grandes cidades, pois não requer o parqueamento em locais 

próprios; 

• Não obriga o pagamento de seguros ou impostos de circulação, nem é necessário obter uma 

licença para poder circular na via pública; 

Foi possível concluir também que os softwares de CAD são muito úteis aquando do projeto de 

qualquer estrutura, pois permitem editar, alterar e otimizar componentes sem ter que desenvolver 

modelos reais dos mesmos. Também possibilitam obter rapidamente propriedades da estrutura e, 

através da transferência dos ficheiros criados no programa de CAD para um programa de elementos 

finitos, é possível analisar e resolver situações de carregamento aplicadas em geometrias complexas, 

que de outra forma não seria possível obter solução. 

Com o formulário online realizado e divulgado, secção 3, foi possível concluir quais os requisitos 

principais definidos diretamente pelos potenciais clientes e assim selecionar quais os componentes 

(motor elétrico, bateria, sistemas de mudanças e assento) mais apropriados para suprir as suas 

necessidades e vontades. 

Para poder efetuar análises estruturais ao quadro desenhado, começou-se por estimar as 

forças presentes na estrutura durante três casos de carregamento: o arranque, uma situação em que 

a via apresenta irregularidades e um carregamento a simular um impacto horizontal no veículo. Foi 

também necessário definir o coeficiente de segurança do projeto de forma a determinar as tensões 

máximas admissíveis na estrutura, para cada um dos materiais analisados (liga de alumínio 6061 – T6 

e aço Reynolds 531). 

Com a análises estruturais efetuadas na secção 6, através da aplicação dos três carregamentos 

estimados na secção 5 no quadro desenvolvido, foi possível retirar algumas conclusões sobre o 
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comportamento do mesmo, consoante o material utilizado para a sua construção. As principais 

diferenças entre estes materiais que se puderam constatar foram as seguintes: 

• No caso da liga de alumínio, as deformações obtidas para os três casos de carregamento 

foram sempre superiores às obtidas no quadro em aço, porém, a massa do quadro em 

alumínio, 4.1 kg, foi inferior à massa do quadro obtido em aço, 7.3 kg (aproximadamente 3 kg). 

• Relativamente às tensões máximas na estrutura, não se podem tirar grandes elações, uma 

vez que, ambas foram projetadas para respeitar o fator de segurança calculado na secção 5.5. 

Para escolher qual o melhor material para o quadro foi realizada uma estimativa simples do 

custo envolvido nas matérias-primas para a construção das estruturas, porém, como verificado na 

secção 7, não foi possível escolher o material com base neste parâmetro, já que este não era um fator 

diferenciador entre os dois materiais (custo da matéria-prima em alumínio: 34.20€; custo da matéria-

prima em aço: 37.8€). Então, foi necessário contabilizar a influência do material num outro requisito 

muito solicitado pelos potencias consumidores no questionário online, a segurança.  

Tendo em consideração a segurança, o quadro em aço apresenta deformações cerca de 2 

vezes inferiores, quando comparado com o quadro em alumínio (para o mesmo caso de carregamento), 

e é possível dimensionar uma estrutura neste material para que apresente vida infinita. Outro aspeto 

que pesou também a favor da estrutura construída em aço foi a sua facilidade de reparação (visto que 

este material apresenta melhor soldabilidade). 

Apesar da massa do quadro ser cerca de 3 kg mais pesado que o quadro de alumínio, não se 

deu grande relevância a esta diferença, justificando esta decisão com base na massa total do veículo 

elétrico já com todos os componentes incorporados (aproximadamente 30 kg). 

 

8.2. Trabalhos futuros 

Como sugestão para trabalhos futuros, de maneira a dar seguimento ao trabalho já realizado, 

sugere-se que seja realizado um estudo intensivo do quadro à fadiga, isto porque as principais falhas 

que se verificam em quadros de bicicletas e tricicletas são deste tipo o que torna importante contabilizar 

neste, e em qualquer veículo, a sua vida útil. 

Também deveria ser feito um estudo detalhado da ergonomia do veículo tendo por base 

modelos do corpo humano e garantir assim o conforto do veículo. 

Finalmente, de forma a consolidar e confirmar as diversas análises numéricas efetuadas, 

poderia ser construído um quadro protótipo de maneira a elaborar ensaios experimentais reais (por 

exemplo, a nível das vibrações causadas pelo movimento do veículo)  e, assim, comparar os resultados 

obtidos pelos dois métodos. 
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