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Resumo 
 
 

Com uma Sociedade cada vez mais complexa e evolutiva, vários são os 
desafios a que somos postos à prova. Com isto, a população apesar das suas 
dependências e comodismos, tende a procurar novos meios de lazer que se 
envolvam com a natureza e com a prática desportiva. Deste modo, o 
Cicloturismo vai ao encontro destas práticas, tornando-se um mercado em 
evolução, cuja a aderência do número de pessoas tem vindo a crescer, sendo 
um tipo de turismo que acarreta resultados positivos, tais como um estilo de 
vida saudável, bem como a utilização de um meio de transporte de baixo custo 
e com uma pegada ecológica.  
Na mesma linha de pensamento, o presente documento aborda todo o 
processo de execução de um Quadriciclo. O objetivo geral do mesmo, incide 
em satisfazer as necessidades dos praticantes de cicloturismo e incentivar as 
pessoas para o uso da bicicleta como meio de transporte. Para tal, os 
participantes envolvidos foram utilizadores assíduos do uso da bicicleta, não só 
procurando-a para o lazer, mas sim para a prática do Cicloturismo. 
Assim, os utilizadores do veiculo projetado têm o privilégio de ter como painel 
de fundo das suas viagens, o coração da natureza, disfrutando do conforto e 
da segurança que este proporciona, e ainda como resultado das mesmas, um 
estilo de vida mais saudável. 
De forma sequencial e organizada, utilizando como base a Metodologia de 
Ulrich e Eppinger, são notáveis os passos que foram dados para obter o 
produto final. Para além dos fortes conceitos de conforto, estabilidade, 
engenharia e ergonomia, é primordial salientar toda a importância do Design, 
uma vez que influenciou a disposição do veículo de quatro rodas, do início ao 
fim. 
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abstract 
 

With the increasing complexity and evolutive society, there are several 
challenges that are put to the test. With this, the population despite its 
dependencies and self-indulgences, tends to look for new leisure ways to 
engage with nature and sports. Thus, the Cycling meets these practices, 
making it an evolving market, whose grip of the number of people has been 
growing, with a type of tourism that brings positive results, such as a healthy 
lifestyle, the use of a low cost transport and with an ecological footprint. 
In the same line of thinking, this document deals with the whole execution 
process of a Quadricycle. The overall objective focuses on meeting the needs 
of touring practitioners and encourage people to use the bicycle as a means of 
transport. To this end, the participants involved were regular bicycle users, not 
only looking for it for leisure, but for the practice of Bicycle touring. 
Therefore, users of the designed vehicle are privileged to have the bottom 
panel of their travels, the heart of nature, enjoying the comfort and security it 
provides, and also as a result, a healthier lifestyle. 
In a sequential and organized way, using as basis the methodology of Ulrich 
and Eppinger, are remarkable the steps taken to obtain the final product. In 
addition to the strong concepts of comfort, stability, engineering, and 
ergonomics, it is essential to emphasize the importance of design, since it 
influences the arrangement of the four wheel vehicle, from the beginning to the 
end. 
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1. Introdução 

Esta presente dissertação, realizada no âmbito do Mestrado em Engenharia e Design do 

Produto, leccionado na Universidade de Aveiro, tem como objectivo mostrar todo o 

processo da concepção de um quadriciclo capaz de satisfazer as necessidades dos 

praticantes de cicloturismo e incentivar as pessoas ao uso da bicicleta como meio de 

transporte diário. 

Posto isto, toda a revisão da literatura/bibliografia feita e abordada neste presente 

documento, assim como todos os conhecimentos adquiridos ao longo dos meus cinco anos 

de formação académica e que citei, é fundamental para que a leitura do mesmo seja 

perceptível e coerente.  

Desta forma, esta dissertação tenciona demonstrar todo o percurso realizado, analisando de 

uma forma mais concreta a realidade atual, relacionando alguns aspetos teóricos, 

mobilizando conhecimentos adquiridos, dificuldades e constrangimentos que fui 

encontrando ao longo da mesma, como a falta de alguma informação especifica, assim 

como questionar e perspetivar linhas alternativas às dominantes no mercado. É pretendido, 

motivar as pessoas a melhorar a sua pegada ecológica ao encontro de um mundo melhor, 

impondo objetivos a si próprios, pois através destes objetivos, outros serão atingidos, como 

a redução da poluição. 

O cicloturismo é um mercado em evolução, cuja aderência do número de pessoas tem 

vindo a crescer, sendo um tipo de turismo que acarreta resultados positivos, tais como um 

estilo de vida saudável, bem como a utilização de um meio de transporte de baixo custo e 

amigo do ambiente. Neste seguimento, surge a perspetiva apresentada pela Federação 

Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores da Bicicleta (s.d.d.), que refere que o 

“cicloturismo constitui uma atividade lúdica, recreativa e desportiva que contém uma 

filosofia de comunhão com a natureza e de respeito pelo meio ambiente”, sendo que os 

cicloturistas privilegiam o valor paisagístico e cultural. Assim, é possível verificar que, 

quer na primeira definição, quer na segunda, existem elementos fundamentais a ter em 

conta e que vão ao encontro de uma das principais preocupações apresentadas pelos 

cicloturistas, nomeadamente, o respeito pelo meio ambiente, sendo a bicicleta um meio de 



 
2 

transporte sustentável e que garante a preservação do mesmo. Por outro lado, a utilização 

deste meio de deslocação auxilia na adoção de um estilo de vida saudável apresentando-se, 

assim, como um elemento relevante que contribui para o aumento da utilização deste, por 

parte da população. A promoção da utilização da bicicleta como meio de transporte e para 

o turismo tem aumentando ao longo destes últimos anos através das entidades referidas, 

entre outras, conseguindo impor novos ideais às pessoas, melhorando a vida das próprias 

pessoas, bem como as que a rodeiam.  

Esta dissertação aborda vários fatores relacionados com a bicicleta, com o cicloturismo, de 

forma a conseguir compreender todas o processo de desenvolvimento, justificando o 

projeto, bem como o fruto gerado por este. 

Posteriormente, com a conclusão irá ser possível perceber aquilo que aprendi ao longo 

desta etapa, os desafios que fui enfrentando, e, acima de tudo, qual é a sensação de 

desempenhar o papel de um futuro trabalhador na área de Engenheiro e Design de Produto. 
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1.2 - Objetivos e contributo 

Hoje em dia, devido principalmente aos problemas ambientais, há cada vez mais pessoas a 

utilizar a bicicleta como seu transporte no dia-a-dia. Contudo, quando se fala em férias, 

poucas são as pessoas que pensam na bicicleta como opção, devido a vários problemas, 

principalmente devido ao comodismo existente. Assim, é pretendido presentear com este 

projeto, uma alternativa para viajar, praticando cicloturismo de uma forma segura e 

confortável. 

Os valores deste projeto assentam sobre: 

- Transporte ecológico; 

- Maior estabilidade; 

- Maior conforto; 

- Proteção das adversidades climáticas; 

- Capacidade de transportar objetos mais pesados e volumosos; 

Objetivo principal 

Desenvolver um quadriciclo capaz de satisfazer as necessidades dos praticantes de 

cicloturismo e incentivar as pessoas ao uso da bicicleta como meio de transporte. 

Objetivos específicos 

Como objetivo especifico pretende-se solucionar problemas como: 

• Estudar o processo de desenvolvimento de produtos; 

• Recolher dados pertinentes para a elaboração do quadriciclo, como Benchmarking 

e questionários; 

• Elaborar um quadriciclo com um conforto significativamente superior à bicicleta 

tradicionalmente utilizada; 

• Assegurar que o veiculo seja leve esteticamente e funcionalmente, de acordo com o 

Benchmarking; 

• Solucionar problemas como a segurança rodoviária e proteção climatérica; 

• Elaborar a documentação técnica. 
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1.2.1 - Modelo de negócio  

Este esquema representa um modelo de negócio simplificado, com o intuito de garantir que 

o quadriciclo é um veiculo ecológico, ou seja, todo o processo de desenvolvimento tem 

que ser efetuado de forma ecológica, tanto no momento de transportar os materiais para a 

sua produção como no transporte para o utilizador final.  

 

Figura 1 – Modelo veiculo Ecológico 

No esquema são representadas quatro fases: 

Fase 1 – Os componentes utilizados, bem como a produção das diversas partes do 

quadriciclo têm que ser produzidas num raio de 80 km da empresa que a produzirá; 

Fase 2 – Representa os processos e os meios utilizados da empresa para a sua montagem; 

Fase 3 – O quadriciclo ao ser enviado para o seu utilizador final ou lojas, terá que ser 

enviado de forma a obter os mínimos gastos e menos poluição possível, como por 

exemplo, através dos contentores transportados pelos navios, dividindo o contentor com 

outras empresas. 

Fase 4 – Esta fase representa o quadriciclo já no seu utilizador final, em que poderá ter de 

sofrer manutenção (“M” no esquema) ou ser descartado (“S” representa sucata no 

esquema). Caso o quadriciclo seja descartado, este tem que ter materiais possíveis de 

Ecológico

M
S

R R

Expedição

1 2 3 4

80
 km



 
5 

reciclar ou reutilizar (“R” no esquema), podendo voltar a fase 2. 

1.2.2 - Utilização de assento reclinado 

Sendo um dos objetivos do projeto, garantir o maior conforto ao utilizador, um dos pontos 

explorados inicialmente foi a do assento reclinado, sendo também a utilização deste um 

dos objetivos do projeto. Na figura em baixo é apresentada um exemplo de um assento 

reclinado: 

 

Figura 2 – Exemplo Assento reclinado (fonte: reclitech, 2015) 

Importante será ainda saber as vantagens e desvantagens desta mesma posição aplicada 

neste projeto, tornando-a numa decisão fiável. O Engenheiro Werner Stiffel (2014 apud 

Carneiro, 2015), apresenta várias vantagens e desvantagens para esta posição. 

De entre as várias vantagens, as principais observadas assentam em: 

• Remove a “dor e sofrimento” causado pelo selim usado normalmente nas bicicletas 

tradicionais (dores nos pés, parte traseira, costas, pescoço e braços); 

• É possível aplicar mais força na pedalada, pois tem o assento como descanso e 

suporte e na bicicleta tradicional é utilizada o peso do utilizador; 

• Possibilidade de uma travagem mais brusca sem correr o risco de capotamento; 

• Não é necessário exercer tanta força sobre os pedais, diminuindo o risco de 

deslizamento dos pés, que numa bicicleta tradicional pode causar ferimentos na 

canela do utilizador, bem como causar acidentes rodoviários; 

• É possível observar a paisagem de uma forma ampla e permanente, sendo um ponto 

bastante vantajoso neste projeto, melhorando a prática do cicloturismo; 



 
6 

• Existe a possibilidade de conduzir o veiculo com segurança utilizando apenas uma 

mão, pois o guiador não é um ponto de equilíbrio no quadriciclo. Com isto, é 

possível tirar fotos ou filmar em movimento sem grande dificuldade; 

• Protege o utilizador no inverno e no verão, pois este está sempre protegido nas 

costas, apanhando calor ou frio principalmente nas partes expostas, sendo o tronco, 

braços e pernas; 

• O vento contrário torna-se reduzido, devido a posição semi-deitada; 

• Não existe o risco de bater com os pedais no chão nas curvas; 

• É possível transportar mais bagagem, sendo distribuída de forma a explorar o 

melhor espaço exterior ao assento; 

As desvantagens assentam sobre: 

• A visibilidade do veiculo na sua utilização é reduzida, principalmente nas laterais 

dos carros ou próximos dos mesmos; 

• Devido à largura do veiculo torna-se mais complicado efetuar manobras, pois é 

necessário utilizar mais espaço nos cruzamentos e curvas; 

• Não é possível levantar as rodas dianteiras, que facilita a subir passeios ou a passar 

pequenos buracos; 

• É desconfortável olhar para trás; 

• Apresenta um peso bastante superior às bicicletas tradicionais, sendo difícil as 

subidas, também porque não se pode subir “em posição de sprint” sobre os pedais; 

• Não é possível aplicar o impulso inicial com o pé no chão, que facilitaria o 

arranque; 

• Em caso de chuva, o corpo encontra-se mais exposto, sendo mais incomodo; 

• É necessário usar outros músculos, apresentando dificuldades inicialmente ao 

utilizador. É preciso estar atento para prevenir a ocorrência de tendinite, bem como 

outras lesões. 

É pretendido no projeto solucionar e resolver problemas que se encontram como 

desvantagens da utilização do assento reclinado, como por exemplo, a aplicação de 

espelhos, sendo fácil verificar o que se segue atrás do veiculo e a proteção para a chuva, 

protegendo o corpo do utilizador. 
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1.3 - Mercado-alvo 

1.3.1 - Origem da ideia 

Numa primeira fase do projeto, surgiu a ideia do desenvolvimento de um quadriciclo, 

através dos seguintes pensamentos: 

 

 

Figura 3 – Pensamentos iniciais 

• Porque é que houve uma evolução das motos de duas rodas para quatro rodas e as 

bicicletas não acompanharam essa evolução? 

 

• A cada dia que passa vê-se mais carros elétricos ou híbridos nas cidades, para 

poupar ao máximo energia. Porque não apresentar ao mercado um produto que 

poderia ser visto como um carro a pedais? 

 

 

?



 
8 

Através da primeira questão, foi possível colocar a primeira restrição no projeto, o 

desenvolvimento de um veiculo de quatro rodas. Em resposta à segunda questão foi 

imposto um objetivo inicial do veiculo, que era atingir o mercado citadino, sendo um 

veiculo pessoal a ser utilizado nas tarefas diárias, substituindo os automóveis. 

Mais tarde, numa fase de recolha de informação para definir o mercado-alvo, através do 

questionário apresentado no anexo A (a análise encontra-se na fase de desenvolvimento), 

concluiu-se que iria ser uma tarefa difícil alcançar e conquistar o mercado citadino, pois 

um quadriciclo aparentemente apresenta-se como sendo menos prático em relação à oferta 

atual para os espaços citadinos (bicicletas dobráveis), em que, devido ao seu tamanho, 

facilmente se pode utilizar trajetos que também incluam transportes públicos.  

Após uma avaliação de possíveis mercados para um quadriciclo, chegou-se à conclusão 

que seria mais vantajoso centrar o projeto num nicho de mercado, que estaria disposto a 

gastar mais na aquisição do veiculo, pois procuram uma maior qualidade.  

Sendo assim, após alguma pesquisa onde este poderia ser vantajoso, notou-se que havia 

alguns problemas nas bicicletas usadas em cicloturismo, como o conforto e a capacidade 

de transportar cargas em segurança. Ficou definido então, que o quadriciclo seria destinado 

à prática do cicloturismo, mesmo considerando a possibilidade da utilização em meio 

urbano como uma consequência colateral. Também, através do questionário já referido e 

de um estudo apresentado no ponto “Perfil do consumidor de Cicloturismo” (Página 34), 

foi possível definir outros pontos importantes para a definição do mercado-alvo, como o 

sector e a idade. 

Com isto, o quadriciclo vai de encontro a um público jovem/adulto. Um público que gosta 

de seguir as novas tendências, que já utiliza a bicicleta em médias/longas viagens, e se 

preocupa com o ambiente e com o seu próprio bem-estar físico.  

Como público alvo secundário, procura-se direcionar para pessoas que vivem em ambiente 

citadino, em que utilizam a bicicleta para lazer e que gostam de viajar,  de modo a 

incentivar ao inicio da prática do cicloturismo. 
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Mercado-alvo principal é definido pelos seguintes pontos: 

• Sector financeiro médio-alto; 

• Idades compreendidas entre os 21 e os 55 anos; 

• Praticantes do cicloturismo; 

• Interessados pelo ambiente; 

• Interessados pelo bem estar-físico; 

• Interessados pelas novas tendências. 

 

 

Figura 4 – Sócios-estilos do mercado-alvo  

Mercado-alvo secundário: 

• Sector financeiro médio-alto; 

• Idades compreendidas entre os 21 e os 55 anos; 

• Utilizados das bicicletas para lazer; 

• Turistas; 

• Interessados pelo ambiente; 

• Interessados pelo bem estar-físico; 

• Interessados pelas novas tendências. 



 
10 

1.4 - Resultados esperados 

Pretende-se com este projeto atingir as expectativas do mercado-alvo escolhido, seguindo 

os requisitos impostos, através de um método de trabalho rigoroso e focado no utilizador. 

Apresentar um produto, pensando em todos os pormenores, capaz de criar um desejo de 

compra no público a atingir. Também é pretendido que sejam apresentados alguns 

acessórios, de forma a satisfazer os praticantes de cicloturismo da melhor forma. 

1.5 - Motivação pessoal 

Este projeto surgiu de uma vasta ligação ao mundo das bicicletas, pois a minha 

adolescência incidiu muito na utilização da mesma, em que foi o meu meio de transporte 

por vários anos, sendo também a minha companheira das aventuras no meu tempo livre, 

uma vez que já pratiquei downhill. Contudo, gostaria de desenvolver um veículo diferente, 

de forma a explorar uma área nova. De entre as várias possibilidades, surgiu o 

cicloturismo, pois é algo que pouco faço mas é, sem dúvida um objetivo pessoal uma 

maior prática desta modalidade. 

A escolha para esta prática não é muita, e a minha motivação passa muito por ai, 

apresentar um bom veiculo pensando inteiramente neste problema, fornecendo soluções 

que agradem aos praticantes de cicloturismo. 

1.1 - Conteúdo da dissertação 

1. Elaboração do estado da arte: pesquisa de todo o material necessário para 

justificação do tema de dissertação, bem como a realização do Benchmarking; 

 

2. Metodologia utilizada: escolha e explicação de forma genérica a metodologia 

escolhida para a realização do trabalho; 

 

3. Desenvolvimento da proposta: Seguimento da metodologia escolhida, elaborando 

questionários, estabelecendo requisitos, especificações do produto, fazendo análises 

ergonómicas, conceitos e por fim seleção do conceito a desenvolver. Justificar 

todas as etapas realizadas, de forma concisa, apresentando todas as soluções 

geradas; 
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4. Finalização da proposta: Melhoramento da proposta, analisando-a em vários 

aspetos, através do FMEA, seleção de materiais e processos de fabrico e análise de 

elementos finitos, de forma a diferencia-lo no mercado, apresentando acessórios e 

capacidade de adaptação; 

 

5. Elaboração do logomarca: realização de um logótipo diretamente ligado ao 

cicloturismo e, em especial, ao quadriciclo desenvolvido; 

 

6. Apresentação do produto: Apresentação de toda a documentação, 

dimensionamentos e detalhes do produto, mostrando um produto capaz de ser 

produzido e com capacidade para entrar no mercado.  
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2. Estado da Arte 

2.1 - História da bicicleta 

“Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro” – 

Heródoto apud Pinto (2011) 

Esta frase, transmite-nos a ideia no qual devemos apoiar um projeto, pois só 

compreendendo o passado e o presente é possível idealizar um futuro bem-sucedido, 

principalmente na área de desenvolvimento de produto. A figura 5, apresenta a evolução 

histórica e formal da bicicleta e os aspetos de maior relevância na sua evolução, 

apresentando a década em que estas aconteceram. 

 

Figura 5 – História da bicicleta por décadas (fonte: 30tododia, 2014) 

Apesar das várias dúvidas de diversos autores sobre o surgimento das bicicletas, segundo 

Alves (1972), citado por Pequini (2000), destaca-se o Conde Sirvac, aparecendo em 1790 o 

“celerífero”, que significa velocidade, marcha ou cavalo de duas rodas. O “celerífero” é 

composto por um trave comprida em madeira com a cabeça de animal em uma das 

extremidades e por duas rodas de madeira fixas, não 

contendo direção, dificultando a sua movimentação. Este 

veiculo conseguia atingir cerca de 8/9 km/h, em que o 

utilizador apenas tinha de correr. Segundo a definição 

moderna da bicicleta, o “celerífero” não é considerada 

uma bicicleta, devido à falta direção, mas marca o inicio 

da história. 

Figura 6 - celerífero – 1790 (fonte: 
Pequini, 2000) 



 
13 

Mais tarde, o “celerífero” foi aperfeiçoado pelo Barão Karl Drais Von Saurbronn, criando 

a “drasiana”, em 1816. Esta era movimentada da mesma forma, mas apresentava um 

guiador e molas no assento, aumentando significativamente  a mobilidade e o conforto. 

 

Figura 7 - drasiana – Barão Drais Von (fonte: Pequini, 2000) 

Entre 1820 e 1850, as bicicletas sofreram algumas evoluções na sua maneira de dirigir, 

acessórios e assentos, faltando apenas um mecanismo de propulsão mais eficiente. 

Existiram várias tentativas da aplicação de um mecanismo de propulsão, mas somente em 

1861 surgiu o mais eficaz na época, representando a primeira grande evolução após a 

criação da bicicleta. Este mecanismo foi inserido na roda dianteira por Pierre Michaux, 

após o seu filho Ernest Michaux ter dificuldade a dar impulso numa drasiana.   

 

Figura 8 - drasiana com pedais (PRIDMORE, 1995 apud Pequini, 2000) 
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Várias adaptações foram feitas, sendo uma das mais emblemáticas a considerada “bicicleta 

alta” (também chamada de “bicicleta comum” ou “Penny Farthing”) (Atreides; 2012), com 

roda dianteira maior que a traseira, criada pelo Francês Eugene Meyer em 1869. Estas 

bicicletas eram muito perigosas, devido ao peso da roda dianteira e posicionamento do 

centro de massa, ocorrendo o capotamento com facilidade. 

 

Figura 9 - bicicleta com roda dianteira maior que a roda traseira (RAUCK, 1981 apud Pequini 2000) 

Também em 1869, surgiu a segunda grande evolução nas bicicletas, sendo apresentada a 

primeira bicicleta com tração por corrente continua de transmissão, criada por Guilmet-

Meyer. 

 
Figura 10 - primeira bicicleta com tração por corrente continua de transmissão (RAUCK, 1981 apud Pequini, 

2000) 
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As décadas de 1880 e 1890 registaram evoluções que tiveram impacto na bicicleta 

moderna, chamadas de “bicicletas de segurança” (“safety bicycle”), através do Britânico 

John Kemp Starley, assemelhando-se às bicicletas de hoje em dia na sua forma e função. 

Em 1887, surgiu o pneu a ar, por John Bloyd Dunlop. 

 
Figura 11 - safety bicycle – John Kemp Starley (fonte: bicycling, 2015) 

Consequentemente e com o desenvolvimento industrial, a morfologia geral da bicicleta e 

particularmente dos seus componentes, foram evoluindo e adaptados a vários estilos de 

utilização (principalmente a nível de materiais e estrutura do quadro), como as bicicletas 

BMX em 1970 e as bicicletas de montanha em 1950, bem como os demais acessórios. As 

principais modificações após a criação da “safety bicycle”, foram a nível de design, indo 

de acordo com a época em que se encontravam.  

Será de salientar o surgimento das bicicletas dobráveis, criadas na segunda guerra mundial, 

de forma a serem carregadas nas costas pelos soldados. (Pequini, 2000) Estas bicicletas, 

voltaram a ser exploradas numa escala maior por volta de 2010, tendo sucesso nas áreas 

metropolitanas. 

É possível concluir que as bicicletas evoluíram rapidamente, sendo aplicadas a várias 

vertentes. A figura 12 apresenta um exemplo de uma bicicleta de assento reclinado, que 

foram bicicletas que ignoraram a posição tradicional do ciclista, melhorando 

significativamente o conforto. A evolução histórica das bicicletas com assento reclinado 

será apresentada de seguida. 

 
Figura 12 - Bicicleta produzida pela Vision Recumbent Advanced Transportation Product (PRIDMORE, 1995 

apud Pequini, 2000) 
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2.2 - História das bicicletas reclinadas 

Visto que a utilização do assento reclinado é um ponto a incluir no projeto, devido 

principalmente ao conforto que este proporciona, é interessante perceber a sua história e o 

porquê de não acompanharem a evolução das bicicletas tradicionais. 

Na verdade, poucos anos depois de surgiram as primeiras bicicletas com transmissão por 

corrente continua, em 1869, apareceram as primeiras bicicletas reclinadas, através do 

francês Fautenil (1893) e o Suiço Challand (1895). 

 

Figura 13 - Bicicleta reclinada Challand – Normal Bicyclette (1895) (fonte: bicycleman, 2015) 

Apenas cinco anos mais tarde, em 1900, surgiu uma das bicicletas mais populares nesta 

gama, a Brown Recumbent desenvolvida nos EUA, chegando a ser exportada para a 

Europa. Várias bicicletas foram desenvolvidas também nestes anos, não passando da fase 

de protótipo. 

 

Figura 14 - Brown Recumbent (1900) (fonte: BALL, 2009) 
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A Peugeot, em 1914, construiu um novo modelo reclinado, usando como base a Brown 

Recumbent, sendo a primeira grande empresa a explorar este ramo.  

 

Figura 15 - Peugeot (1914) (fonte: bikeroute, 2015) 

Antes da primeira guerra Mundial, Charles Mochet, construiu o Velocar (quadriciclo), pois 

a sua esposa achava que as bicicletas tradicionais eram demasiadas perigosas para o seu 

filho. As carências geradas pela Primeira Grande Guerra Mundial contribuiu para o 

sucesso deste modelo, pois adquirir um carro era praticamente impossível, ao contrário 

deste veiculo, apresentando um preço bastante inferior.(bikeroute, 2015) 

Mais tarde, Mochet, teve a ideia de dividir o quadriciclo, criando um modelo de duas 

rodas, em que este teve um grande sucesso nos eventos desportivos. Em 1933, delineou um 

novo recorde mundial de velocidade, atingindo os 45,056 km/h. Com este recorde, poderia 

ser garantido o sucesso desta bicicleta, mas infelizmente a UCI (União Internacional de 

Ciclismo), em 1934, proibiu as bicicletas reclinadas em competição, sendo o maior golpe 

dado em relação ao desenvolvimento destes modelos. Apesar desta proibição, Mochet 

continuou a desenvolver estes modelos, batendo a velocidade de 50 km/h em 1939, não 

sendo novamente reconhecido devido às regras impostas pela UCI.(bikeroute, 2015)   

  

Figura 16 - Quadriciclo de Cherles Mochet (fonte: Utkin, 2015) e Velocar (1939) (fonte: vivirenbicicleta, 2015) 
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Nestes mesmos anos (1935), surgiu também a primeira bicicleta reclinada comercial curta, 

“O cycloratio”. Mais tarde, em 1947, o Engenheiro Alemão Paul Rinkowski, desenvolveu 

um novo modelo, tornando estes modelos curtos os mais populares nos dias de hoje dentro 

das bicicletas reclinadas. 

 

Figura 17 - O cycloratio (1935) (fonte: Fulton, 2012) 

 

Figura 18 - Modelo desenvolvido pelo Eng. Paul Rinkowski (1947) (fonte: ritzelconnection, 2013) 

Em 1950, as bicicletas reclinadas sofreram uma grande queda nas vendas, em que 

perderam toda a popularidade que continham. O renascimento destes modelos iniciou em 

1976, com a fundação da Associação Internacional de Desenvolvimento de Veiculo 

Humano (IHPVA), que se dedica a todo o tipo de veículos que utilizem tração humana. 
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Logo após um ano da criação desta associação foram desenvolvidos os designados 

Velomobiles, batendo a velocidade de 75 km/h e em 1986, a velocidade de 100 km/h. 

Nestes recordes, foram utilizadas triciclos com uma caixa aerodinâmica. Com isto, 

voltaram a ser desenvolvidas vários modelos em série como os “low racers” (Figura 20), 

utilizando duas, três ou quatro rodas. No mercado das bicicletas, as que contém assentos 

reclinados representam uma curta quota de mercado. 

 

Figura 19 - Velomobile desenvolvido por Bram Moens (1980-1984) (fonte: rowingbike, 2015) 

 

 

Figura 20 - Exemplo de quadriciclo “Low racer” (fonte: BALL, 2009) 
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2.3 - A bicicleta e o turismo 

Existe várias vertentes dentro do turismo, estando duas delas relacionadas fortemente com 

a bicicleta, o ecoturismo e o cicloturismo. 

2.3.1 - Ecoturismo 

Hoje em dia, um dos sectores económicos de maior crescimento no mundo das industrias é 

o turismo, tendo como objetivo agradar as pessoas. Algumas das percepções do 

ecoturismo, encontram-se interrelacionado com o “turismo alternativo” ou “turismo de 

natureza”.  

Segundo Laarman e Durst , em 1987(apud Weiler e Hall; 1992: 108), o ecoturismo é uma 

atividade relacionada com o turismo de natureza, onde o: 

“... viajante é atraído a um destino por causa do interesse em um ou 

mais aspetos da história natural desse destino. A visita combina 

educação, recreação e muitas aventuras.” 

Nestas visitas podem ser alugadas bicicletas, sendo utilizadas para a prática de turismo, em 

que já é considerado por alguns autores cicloturismo. Neste projeto, visto o objetivo ser o 

desenvolvimento de um veiculo pessoal, não existe a necessidade de aprofundar a área do 

Ecoturismo. 

2.3.2 - Cicloturismo 

O cicloturismo é um sector ainda não muito explorado, mas que em alguns casos, é visto 

como uma forma de construção da sustentabilidade em áreas rurais. Apesar de ser um 

conceito pouco explorado, existem algumas definições do cicloturismo. 

Segundo Ritchie (1998:558-569 apud Resende & Filho; 2011:174)), o: 

“cicloturismo deve ser definido como qualquer atividade, seja ciclismo 

ou não, realizada por aqueles que estão de férias por mais de vinte e 

quatro horas ou uma noite, e para quem a bicicleta é parte integrante da 

viagem, mesmo que não a utilize em alguns momentos.” 
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Contudo, segundo Simonsen e Jorgenson (1996 apud Resende & Filho; 2011:174),  

“o cicloturismo é um segmento de mercado que possui características 

que atendem às mudanças da procura de viagens e, por isso, tem 

crescido muito em diversos países.” (Simonsen e Jorgenson, 1996) 

Na primeira abordagem, o cicloturismo surge numa perspetiva mais abrangente, referindo 

que este é apenas realizado por pessoas que se encontram mais de vinte e quatro horas de 

férias, e que utilizem a bicicleta em algum momento. 

Na segunda abordagem, existe uma mudança de perspetiva, fazendo referência às 

características apresentadas por este segmento e contrariando a ideia de que o consumidor 

apresenta um comportamento constante, no que diz respeito à procura de viagens. 

Segundo Simonsen e Jorgenson (1996 apud Duarte; 2008:37), os praticantes de 

cicloturismo apresentam maior consciência ambiental, pois não utilizam carro nas suas 

viagens, e devido ao seu comportamento nas mesmas, gastam menos energia e água, 

produzindo também menos lixo. Segundo os mesmos, os praticantes de cicloturismo 

também causam menos impacto na fauna e na flora do que outros tipos de turismo rural, 

pois estes tendem a pedalar apenas em estradas e trilhos existentes e com largura 

suficiente.  

Um dos problemas que dificulta o desenvolvimento dos meios rurais é a falta de boas 

estruturas como bons hotéis, restaurantes e entretenimento. No entanto, os ciclo turistas 

apresentam uma grande adaptação às estruturas existentes e não procuram grandes 

atrativos, pois a bicicleta é a principal atração deles (Ritchie; Hall, 1999 apud Duarte; 

2008:38). 

Com isto, vários autores, segundo Duarte (2008), acreditam que o cicloturismo é um ponto 

fundamental na sustentabilidade das áreas rurais, apresentando elas boas ou más estruturas 

de acolhimento. 

De acordo com Sustrans (1999 apud Duarte; 2008:38), o cicloturismo é um mercado que se 

apresenta em constante crescimento, com uma grande tendência a aumentar nos próximos 

anos, permitindo o desenvolvimento de várias áreas rurais e garantindo a oportunidade de 
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negócio das mesmas. Este desenvolvimento é possível, pois o dinheiro dos ciclo turistas é 

distribuído pelas empresas locais, e tendem a ficar na região. 

Em um estudo feito por Sustrans (2006 apud Duarte; 2008:38) no Reino Unido, o 

cicloturismo apresentou um total de 168 milhões de viagens no ano de 2006, em que 21% 

dessas viagens tinham como finalidade o lazer. Também é referido que cerca de 27% dos 

ciclo turistas poderiam ter ido de carro, mas optaram pela bicicleta como meio de 

transporte. Outros dados, referem ainda, que 42% dos usuários da rede nacional de 

ciclismo querem realizar outras viagens utilizando a bicicleta (Sustrans, 2006 apud Duarte 

2008). 

O cicloturismo é uma viagem realizada com bicicleta, onde a distância percorrida não é o 

mais importante, mas sim o objetivo ou o destino que se pretende. Estas podem ser de 

pequenas distâncias (40 a 50 km) até grandes viagens, que podem demorar vários anos até 

serem concluídas. Normalmente, as pequenas distâncias estão ligadas ao lazer, diversão, 

desporto ou aventura, enquanto nas distâncias longas estão ligadas ao desafio pessoal. 

Estas viagens são efetuadas a velocidades reduzidas (de 10 a 20 km/h em média), existindo 

um exercício físico constante. (Ruschel, 2008) 

2.3.3 - História e evolução do Cicloturismo Internacional 

Segundo Darren Allf (2011), antes de surgir a bicicleta propriamente dita, já existiam 

veículos que permitiam aos indivíduos aventureiros viajarem em longas distâncias. 

“The dandy-horse (also known as the “hobby-horse”) was one such 

vehicle. It was a simple two-wheeled device that, while invented in the 

19th century and shaped very much like today’s modern bicycle, was a 

creation that was propelled by the rider who pushed his or her feet along 

the ground, as you would with regular walking or running, in order to 

move the vehicle forward.” (Alff, 2011) 

O veiculo movimentava-se através do piloto, ao empurrar o mesmo com os seus próprios 

pés. O dandy-horse funcionava corretamente em terrenos planos, no entanto, em subidas 

exigia um esforço acrescido. Em 1820, surgiu a ideia de utilizar o dandy-horse para viajar 

por países Europeus. 
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O dandy-horse foi bastante melhorado em meados de 1870, instalando-se na roda dianteira 

do veiculo um conjunto de pedais, tornando possível o ciclista realizar distâncias mais 

longas, num menor espaço de tempo. Esta evolução no dandy-horse, chamada de penny-

farthing (também conhecida por bicicleta alta, em História da bicicleta), tornou-se na 

primeira bicicleta utilizada para a prática de atividades de lazer, que consequentemente 

conduziu ao cicloturismo.  

 

Figura 21 - penny-farthing (fonte: Alff, 2011) 

Em 1878, surgiu o Bicycle Touring Club na Grã-Bretanha, derivado do uso da bicicleta 

para atividades de lazer e recreação, originando a ainda existente Cyclists Touring Club, 

considerada a organização mais antiga do mundo, em relação às bicicletas. 

Apenas dois anos depois, em 1880, o penny-farthing foi substituídos por uma nova 

bicicleta, deixando de ter as rodas desproporcionais (a da frente maior que a de trás) para 

ter rodas de tamanho igual. Também nesta época, a engrenagem foi ligada ao cubo traseiro 

da bicicleta, tornando-a mais segura, assemelhando-se à bicicleta moderna (Alff, 2011). 

Devido à adesão em grande escala da bicicleta, foi construída a primeira pista de bicicletas  

na Holanda, em 1890, iniciando-se um novo desenvolvimento urbano para a prática de 

ciclismo, tanto a nível de lazer como de competição. (Ramos, 2008:1) 

A América decidiu seguir a tendência do ciclismo da Grã-Bretanha e em 1880 criou a 

League of American Wheelman, que se interessava pelo ciclismo como prática de atividade 

de lazer e recreação e pelo ciclismo como competição, através de corridas de bicicleta 

(Alff, 2011). Sendo assim, em 1895, através da grande aderência por parte de diversos 

indivíduos, surgiu a necessidade de criar uma ciclovia, considerada a mais antiga ciclovia, 
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que ainda perdura nos dias de hoje (Ramos, 2008:1). A ciclovia permitia uma maior 

segurança e comodidade para todos os indivíduos que utilizavam a bicicleta. 

Em 1896, John Foster Fraser foi o pioneiro numa grande viagem, que juntamente com 

dois indivíduos partiu para uma viagem por todo o mundo, o que motivou a que outros 

indivíduos realizassem viagens deste género. John Foster Fraser viajou durante dois anos 

e dois meses, realizando-se no total 19 237 milhas (cerca de 31 mil quilómetros), 

atravessando 17 países de continentes diferentes (Allf; 2011).  

A Grã-Bretanha e a América tornaram-se modelos de referência para Paul de Vivie, no que 

diz respeito ao ciclismo, introduzindo o cicloturismo no seu país, a França, criando assim, 

à semelhança dos outros países, uma associação, a Fédération Française de 

Cyclotourisme.  

Segundo Ramos (2008:1), na fase que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, existiram 

mais implementações de ciclovias, nomeadamente na Alemanha, que se desenvolviam 

juntamente com os automóveis, sendo os ciclistas considerados como um obstáculo. Esta 

inclinação propagou-se pela Europa, levando ao surgimento de muitas outras ciclovias 

espalhadas pelos vários países europeus.  

No entanto, apesar da existência das várias ciclovias, as viagens de bicicleta não eram 

completamente seguras, visto que até 1913, surgiu uma propaganda para a venda de 

pistolas aos ciclistas, de forma a assustarem os cães agressivos que apareciam durante as 

suas viagens (Travelling Two, 2013).  

A bicicleta ganhou ainda uma maior importância e uso, nos anos de 1920-1930 na Europa. 

A Grã-Bretanha, seguida pela França, introduziu as 40 horas semanais de trabalho, com 

direito a duas semanas de férias por ano. Sendo que o automóvel era comprado apenas por 

pessoas com posses elevadas, os que tinham menos possibilidades de compra (muito 

devido à Primeira Grande Guerra Mundial), tendo disponibilidade de usufruir de duas 

semanas de férias, adquiriam a bicicleta, realizando então viagens de bicicleta.  

O pós Segunda Guerra Mundial conduziu a uma queda do cicloturismo, nomeadamente a 

nível dos que usavam a bicicleta, e também devido a uma diminuição de ciclovias. Isto 

deveu-se sobretudo ao desenvolvimento dos veículos motorizados, decorrendo a redução 
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do custo dos mesmos (Ramos, 2008: 1).  

 

Mais recentemente, observou-se o incremento considerável no uso, originando um enorme 

fluxo de turistas que estavam motivados tanto pelo uso da bicicleta para lazer, como para 

meio de transporte. Cada vez mais se assiste à propagação da bicicleta como instrumento 

de minimização dos impactos ambientais, quando comparados ao automóvel. Para 

responder a este desenvolvimento e propiciar uma maior aderência por parte dos 

indivíduos, surgiram federações que criaram projetos de grande dimensão como a 

EuroVelo, a Transamerica Trail, entre muitos outros (Ramos, 2008:2).  

O ciclismo de hoje em dia difere do ciclismo do século passado, visto que o 

desenvolvimento tecnológico, facilitou e melhorou o uso da bicicleta, conduzindo a 

enormes facilidades aos praticantes de cicloturismo do século XIX, não melhorando só as 

bicicletas, mas também devido ao aparecimento de produtos anexos à prática. Tudo se 

encontra diferente, ou seja, as bicicletas estão mais desenvolvidas, existindo uma  

diversidade de tipologias de bicicletas de acordo com o seu contexto de utilização 

(montanha, estrada, pista, elétricas, entre outros), as rotas de bicicleta estão igualmente 

mais desenvolvidas, assim como os equipamentos utilizados pelos ciclo turistas. Hoje em 

dia, os ciclo turistas utilizam casacos impermeáveis para a realização das suas viagens, 

protegendo-os das condições climatéricas, o que no século passado era impensável. 

Atualmente, estes carregam consigo a sua bicicleta, apenas composta por equipamentos de 

alta tecnologia, assim como tendas (de alta qualidade). No entanto, os do século XIX 

carregavam tudo nas suas bicicletas (Travelling Two, 2012), tendo um peso elevado. 

 
Figura 22 - Dois rapazes a percorrer trilhos de bicicleta em 1961 (Fonte: Travelling Two, 2012) 
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Figura 23 - Japonês a realizar uma viagem por todo o mundo de bicicleta em 1974 (Fonte: Travelling Two, 2012) 

Tal como referido anteriormente o ciclismo sofreu grandes evoluções a nível tecnológico 

ao longo dos últimos anos. De entre as novas tecnologias, existem os dispositivos de 

localização (GPS), ajudando a guiar os ciclo turistas até o destino, contrastando com os de 

antigamente, onde apenas se utilizavam os mapas. Para isso, muito se deveu ao 

aparecimento de diversas organizações que se preocuparam com esta temática.  

Hoje em dia, também é possível seguir vários relatos (viagens) de ciclo turistas através de 

diários virtuais (“blogs”), em páginas de Internet ou em revistas, divulgando as suas 

experiências, partilhando dados como a rota que realizaram, bem como informações 

pertinentes, de forma a incentivar outros ciclistas à prática do cicloturismo. Entre as várias 

páginas existentes, destacam-se a “revista bicicleta”, “pedal na estrada”, “trento bike” e 

“eu vou de bike”. 1 

2.3.4 - Organizações Internacionais 

A nível europeu e mundial é possível encontrar diversas atividades e rotas direcionadas 

para o cicloturismo. A nível mundial irá ser abordado uma das organizações mais antigas 

que se preocupa com o cicloturismo (“Adventure Cycling Association”), sendo também a 

organização que tem um dos maiores números de rotas. A nível europeu irá ser abordado a 

“European Ciclists’ Federation” por ser a mais importante organização do continente.  

                                                

1 Os sites “revista bicicleta”, “pedal na estrada”, “trento bike” e “eu vou de bike” 
encontram-se nas referências. 
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2.3.4.1 - Adventure Cycling Association 

A Adventure Cycling Association é uma organização sem fins lucrativos, com a missão de 

incentivar e encorajar as pessoas a viajar de bicicleta. Foi fundada em 1973, como 

Bikecentennial, com o intuito de organizar um passeio de bicicleta pelos Estados Unidos 

para comemorar o bicentenário do país. Atualmente, é a principal organizadora de viagens 

de bicicletas na América do Norte, contando com mais de 35 anos de experiência e 47 mil 

membros.  

A Adventure Cycling Association pesquisa e produz mapas para a Adventure Cycling 

Route Network, uma das maiores redes de rotas de ciclismo no mundo com 66 273 

quilómetros. Trabalha no sentido de criar uma rede de rotas para os Estados Unidos da 

América de forma a se tornarem a maior rota de ciclovias no planeta. (Adventure Cycling 

Association, 2015) 

2.3.4.2 - European Ciclists’ Federation 

A European Ciclists’ Federation corresponde à federação que promove o uso da bicicleta e 

que apoia o desenvolvimento das organizações nacionais de ciclismo na Europa.  

A federação foi fundada em 1983 por 12 associações usufruidoras da bicicleta. Atualmente 

a federação apresenta 67 membros, que representam mais de meio milhão de cidadãos 

europeus a usar a bicicleta, em quase 40 países (Eurovelo.org: s.d.d. 2015).  

A grande motivação da European Ciclists’ Federation passa pela promoção do uso da 

bicicleta como um meio de transporte e de lazer, sustentável e saudável.  

De acordo com a European Ciclists’ Federation (ECF, 2014), a missão e os objetivos da 

federação são:  

• Elevar o estatuto da bicicleta e mostrar os seus benefícios para os indivíduos; 

• Ter em conta as necessidades dos ciclistas Europeus a nível dos transportes, do 

meio ambiente, da segurança e da saúde;   

• Auxiliar os membros da ECF, no que diz respeito aos seus objetivos;   

• Efetuar pesquisas sobre assuntos relacionados com a bicicleta, transporte, meio 

ambiente e segurança;   
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• Ajudar os membros da ECF nas suas atividades relacionadas com a bicicleta, 

 reforçando a informação e os conselhos por parte da ECF para estes;   

• Promover a troca de informações e competências entre os membros da ECF;   

• Providenciar informações e competências para sensibilizar grupos específicos, 

como agências de viagem que vendem pacotes de ciclismo, entre outros.  

Esta federação é a organizadora da EuroVelo, que será abordada de seguida.   

2.3.5 - EuroVelo 

A EuroVelo é um conjunto de rotas de bicicletas, incorporadas numa única rede que une a 

Europa. Pertence à European Cyclist’ Federation desde 2007, sendo gerida em conjunto 

também com os membros iniciais da EuroVelo. 

Segundo o seu site, a EuroVelo é constituída por mais de 45.000 km, no entanto, encontra-

se planeada a extensão desta para mais de 70.000 km. Atualmente é composta por 14 rotas, 

representadas na Figura 24.  Os objetivos da EuroVelo referem-se sobretudo à 

implementação de rotas de bicicleta de alta qualidade para todos os países europeus, 

comunicando acerca dessas rotas a potenciais consumidores, possibilitando o seu estudo 

(nomeadamente, do seu perfil, de forma a atrair ainda mais turistas deste calibre), e ainda 

constitui um incentivo aos cidadãos europeus de forma a experienciarem estas rotas.   

 

Figura 24 – As 14 rotas da EuroVelo (EuroVelo, 2015) 
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As rotas presentes na figura anterior encontra-se então legendada detalhadamente: 

1. Atlantic Coast Route: Esta rota projeta atravessar a Europa desde a Escandinávia 

até ao Algarve, sendo que atualmente apenas integra o Reino Unido e a França. A 

rota pretende passar pelo sul de Portugal Continental, banhado pelo Mar 

Mediterrâneo, com destino a Sagres, beneficiando da estética da costa. A rota final 

terá uma extensão de 8,186 km.  

2. Capitals Route: Esta rota projeta atravessar a Europa desde Galway (República da 

Irlanda) até Moscovo (Rússia). Atualmente, a rota apenas integra o Reino Unido, a 

Holanda, a Alemanha e, em parte, a Polónia. A rota final planeia uma extensão de 

5,500 km.  

3. Pilgrims’ Route: Esta rota projeta atravessar a Europa desde Trondheim (Noruega) 

até Santiago de Compostela (Espanha). Atualmente, a rota encontra- se apenas 

ativa na Dinamarca, uma parte alemã, e uma parte francesa. Esta coincide com uma 

rota de peregrinação utilizada por muitos viajantes, com destino a Santiago de 

Compostela. A rota final terá uma extensão de 5,122.   

4. Central Europe Route: Esta rota projeta atravessar a Europa desde Roscoff (França) 

até Kiev (Ucrânia). Encontra-se atualmente realizada em parte francesa e belga. O 

ciclista beneficiará sobretudo da arquitetura medieval. A rota final terá uma 

extensão de 4,000 km.   

5. Via Romea Francigena: Esta rota está projetada para atravessar a Europa desde 

Londres (Reino Unido) até Brindisi (Itália). Planeia atravessar o Reino Unido, a 

França, a Bélgica, o Luxemburgo, a Suíça e a Itália. A rota terá uma dimensão de 

3,900 km.   

6. Atlantic – Black Sea: Esta rota está projetada para atravessar o continente europeu 

desde Nantes (França) até Constanta (Roménia). A rota pretende integrar a França, 

a Suíça, a Alemanha, a Áustria, a Eslováquia, a Hungria, a Croácia, a Sérvia, a 

Roménia e a Bulgária. O turista, com esta rota, poderá beneficiar da costa, dos rios 

e dos castelos. A rota, quando realizada inteiramente, terá uma extensão de 4,448 

km.   

7. Sun Route: Esta rota pretende atravessar a Europa desde o Cabo Norte (Noruega) 

até Malta. A rota irá integrar a Noruega, a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca, a 
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Alemanha, a República Checa, a Áustria, a Itália e Malta. Nesta rota, o ciclista 

apreciará a cultura, o sol e as montanhas destes países. A rota, quando completada, 

terá uma dimensão de 7,409 km.   

8. Mediterranean Route: Esta rota projeta atravessar a Europa desde Cádiz (Espanha) 

até Atenas (Grécia) e Chipre. Serão parte desta rota países como a Espanha, a 

França, o Mónaco, a Itália, a Eslovénia, a Croácia, a Bósnia Herzegovina, 

Montenegro, a Albânia, a Grécia e o Chipre. O turista aproveitará os mares, a areia 

dourada, a gastronomia, e as ilhas. A rota pretende ter uma extensão de 5,888 km.   

9. Baltic – Adriatic: A rota parte de Gdansk (Polónia) com destino a Pula (Croácia). É 

uma das rotas mais pequenas da EuroVelo, no entanto, o ciclista poderá beneficiar 

dos rios, dos mares e das montanhas. Integrará a Polónia, a República Checa, a 

Áustria, a Eslovénia, a Itália e a Croácia. No total, a rota vai contabilizar 1,930 km.  

10. Baltic Sea Cycle Route: Esta rota considera-se um circuito, que vai integrar a 

Polónia, a Alemanha, a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia, a Rússia, a Estónia, a 

Letónia e a Lituânia. Este circuito realizar-se-á em torno do Mar Báltico, onde o 

ciclista ficará a conhecer as areias brancas, as cidades pitorescas e a água de gelo. 

A dimensão final do circuito será de 7,980 km.   

11. East Europe Route: Esta rota terá início no Cabo Norte (Noruega) e terá como 

destino Atenas (Grécia). A rota integra os Países Nórdicos até à Grécia, ou seja, 

agrega a Noruega, a Finlândia, a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Polónia, a 

Eslováquia, a Hungria, a Sérvia, a Macedónia e a Grécia. A extensão da rota, 

quando completa, será de 5,894 km.   

12. North Sea Cycle Route: Esta rota constitui um circuito, que atravessa a Europa pela 

Noruega, Suécia, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Bélgica e Reino Unido. O 

circuito vai incorporar o país situado abaixo do nível do mar (Holanda) e por outro 

lado, um país com mais de 1000 metros de altura (Noruega). A rota terá uma 

dimensão de 5,932 km.   

13. Iron Curtain Trail: Esta rota é a mais extensa da EuroVelo, iniciando-se no Mar de 

Barents (norte da Noruega) e terminando no Mar Negro. Vai atravessar uma grande 

quantidade de países, onde os turistas poderão beneficiar dos parques nacionais 

destes e das suas paisagens, assim como os monumentos e os edifícios históricos. A 

rota vai integrar a Noruega, a Finlândia, a Rússia, a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a 
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Polónia, a Alemanha, a República Checa, a Áustria, a Eslováquia, a Hungria, a 

Eslovénia, a Croácia, a Sérvia, a Roménia, a Bulgária, a Macedónia, a Grécia e a 

Turquia. A rota irá possuir 10,400 km.   

14. Rhine Route: Ao contrário da anterior, esta rota é a menos extensa da EuroVelo, e 

inicia-se em Andermatt (Suíça) com destino a Hoek van Holland (Holanda). Esta 

passa pelos Alpes Suíços até ao Mar Norte, sendo que os ciclistas beneficiam das 

vilas rústicas e históricas, e da paisagem. A extensão desta rota refere-se a 1,320 

km.   

No site da EuroVelo, é também apresentada estas rotas individualmente, mostrando várias 

fotos dos sítios que é possível visitar, motivando assim à prática do cicloturismo. 

2.3.6 - O Mercado do cicloturismo na Europa 

Através de um estudo feito pela “A Rede Europeia de Ciclovias EuroVelo (2012:3)”, com 

o principal objetivo de analisar o mercado do cicloturismo no continente europeu, é 

possível avaliar o potencial de desenvolvimento deste tipo de turismo. Este evidencia ser 

relativamente recente e centra-se, sobretudo, no turista que se desloca de bicicleta por 

motivos de lazer. É possível verificar que a França e a Áustria constituem-se como sendo 

os principais destinos para os operadores turísticos, enquanto que os principais mercados 

emissores são a Alemanha e o Reino Unido.  

No entanto, ao mencionar a prática de cicloturismo, é essencial perceber que existem 

requisitos fundamentais exigidos pelos próprios consumidores que devem ter especial 

atenção, nomeadamente os percursos, devendo estes ser contínuos, seguros, agradáveis e 

bem sinalizados (A Rede Europeia de Ciclovias EuroVelo; 2012:3).  

Relativamente ao estudo The European Cycle Route Network Eurovelo (2009:27), este 

refere que, independentemente de serem cicloturistas ou excursionistas do dia, estes 

utilizam a bicicleta como meio de deslocação, sendo o gosto pela bicicleta algo que se 

encontra presente em ambos. Assim, a utilização deste meio de deslocação apresenta dois 

grandes fatores motivacionais, nomeadamente a prática desta atividade como uma forma 

de desporto ou uma forma de deslocação saudável e relaxante. Nestes dois fatores 

motivacionais, existe um elemento comum, evidenciado pelos praticantes desta atividade, 
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sendo este a proximidade com a Natureza e a oportunidade de conhecer outros lugares e 

observar paisagens. Assim, numa análise realizada aos cicloturistas na Alemanha, 

relativamente aos fatores motivacionais, concluiu-se que os fatores com maior importância 

são os fatores relativos às atividades desportivas, à Natureza, à saúde e bem-estar, 

enquanto que fatores como os eventos relacionados com o cicloturismo, a necessidade de 

estarem sozinhos e a necessidade de muita informação não apresentam um relevante fator 

motivacional para estes praticantes. (Trendscope; 2008 apud The European Cycle Route 

Network Eurovelo (2009:28) 

 

Gráfico 1 - fatores motivacionais dos Cicloturistas Alemães (fonte: Trendscope 2008b apud The European Cycle 
Route Network Eurovelo, 2009) 

No entanto, de acordo com o estudo d’A Rede Europeia de Ciclovias EuroVelo (2012:3), o 

cicloturismo não apresenta registo nas estatísticas de turismo da EuroStat,2 ou mesmo em 

análises gerais referentes ao turismo interno ou internacional, evidenciando assim uma 

lacuna, que suscita incertezas do seu crescimento a nível europeu, tanto a nível da oferta 
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como a nível da procura turística. Contrariamente, em países como a Áustria, Bélgica, 

Dinamarca, França, Alemanha, Suíça e Países Baixos constata-se que o cicloturismo é uma 

atividade que tem vindo a aumentar.  

De forma a garantir uma melhor compreensão, no que concerne ao valor do cicloturismo 

na União Europeia, surgiu a necessidade de criar um modelo baseado em frações dos 

fluxos turísticos existentes no continente europeu que permitisse calcular o valor e o 

volume desta atividade. Concluiu-se que o valor estimado do total de viagens de 

cicloturismo interno e internacional é de 2 295 milhões por ano no continente europeu, 

correspondendo, assim, a um total de 44 mil milhões de euros anualmente. Quanto ao total 

de cicloturistas que, nas suas viagens, incluem pernoitar em alojamentos turísticos, este é 

de 20,4 milhões, traduzindo-se em cerca de 9 mil milhões de euros anualmente (A Rede 

Europeia de Ciclovias EuroVelo; 2012:3).  

Outro dos fatores importantes que deve ser analisado é a sazonalidade que o cicloturismo 

apresenta. Desta forma, dados referentes à Alemanha e ao Reino Unido, demonstram que 

cerca de 79% das viagens realizadas pelos cicloturistas concentram-se, essencialmente, 

entre os meses de Maio e Agosto (Trendscope; 2008 apud The European Cycle Route 

Network Eurovelo; 2009:30). Por outro lado, na Holanda, cerca de 45% das viagens 

realizadas pelos excursionistas do dia que utilizam a bicicleta como meio de transporte 

concentram-se no Verão, 28% na Primavera e 19% no Outono (Stichting Recreatie; 2004 

apud The European Cycle Route Network Eurovelo; 2009:30). Já na Rota 6 da EuroVelo, 

em França, existe também um contraste entre a época de verão e as restantes épocas do 

ano. Pode-se, assim, concluir que os meses de Verão apresentam um número 

significativamente maior que os restantes no que diz respeito aos cicloturistas, porém, 

quanto aos excursionistas do dia, estes apresentam um número mais disperso ao longo das 

diferentes épocas do ano, sendo predominante a realização destas viagens aos fins-de-

semana (Intermodal; 2007 apud The European Cycle Route Network Eurovelo; 2009:30).  

Quanto ao tempo de permanência, é possível referir que, de acordo com o estudo 

TrendScope (2008 apud The European Cycle Route Network Eurovelo; 2009:31), cerca de 

30% do total de cicloturistas alemães realizam viagens curtas entre 2 a 4 dias, enquanto 

que 62% realizam viagens com estadias mais longas entre 5 a 14 dias e, apenas cerca de 
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8% dos cicloturistas realizam viagens com estadias superiores a 15 dias. Na Quadro 1, 

encontram-se os dados descritos. 

 

Quadro 1 - Tempo de viagens dos Cicloturistas Alemães (fonte: Trendscope, 2008b apud The European Cycle 
Route Network Eurovelo, 2009) 

No que respeita à duração de tempo gasto pelos cicloturistas alemães durante o dia, 

verifica-se que cerca de 65% dos cicloturistas gastam 7 horas por dia a andar de bicicleta, 

enquanto que 5% dos excursionistas do dia que utilizam a bicicleta como meio de 

transporte conseguem atingir estas 7 horas, sendo que grande parte destes, nomeadamente 

62%, gastam entre 1 a 4 horas por dia (TrendScope; 2008 apud The European Cycle Route 

Network Eurovelo; 2009:31). Já na Rota 6 da EuroVelo, cerca de 50% dos excursionistas 

do dia que utilizam a bicicleta como meio de deslocação, realizam menos de 35 

quilómetros por dia.  

De forma a direcionarmos o projeto para o consumidor de cicloturismo atual, é importante 

analisar o perfil do cicloturista a nível europeu.  

2.3.7 - Perfil do consumidor de Cicloturismo 

Todo o turista que tem por hábito praticar cicloturismo é designado, por diversos autores, 

de cicloturista. Assim sendo, de acordo com La Chaire de Tourisme de I’UQÀM (1999 

apud Fonseca; 2009:38), o cicloturista é todo o indivíduo que, ao longo da sua estada, 

utiliza a bicicleta como principal meio de deslocação ou simplesmente para lazer. Assim, é 

possível distinguir dois tipos de cicloturistas, de acordo com a principal motivação da 

viagem:  

• Cicloturista desportivo – cuja viagem desenrola-se, sobretudo, em redor da prática 

da bicicleta, ou seja, a principal motivação é a utilização da bicicleta, sendo que o 
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próprio destino é escolhido de forma a corresponder às necessidades exigidas para 

tal prática.   

• Cicloturista pontual – refere-se ao turista que vai de férias, no entanto, ao longo da 

sua estadia, tem por hábito a utilização da bicicleta como forma de lazer, podendo 

ser de uma forma pontual ou intermitente.  

É necessário ter em atenção estes dois tipos de cicloturistas, pois apresentam necessidades 

e vontades completamente distintas. O cicloturista desportivo tem a tendência de viajar 

com a sua bicicleta, logo necessitará de um local de alojamento que lhe ofereça as 

condições necessárias, quer a nível de segurança para a sua bicicleta quer a nível 

equipamentos para pequenas reparações. O cicloturista pontual abrange outro tipo de 

necessidades. Este último, geralmente, procura estabelecimentos hoteleiros que lhe 

ofereçam a possibilidade de alugar bicicletas, bem como o próprio equipamento para a 

prática desta atividade, ou mesmo pacotes completos que ofereçam a realização da 

atividade, sendo esta acompanhada por um guia (Fonseca; 2009:38).  

A grande diferença que se verifica entre estes dois tipos de cicloturistas reflete-se na 

motivação que cada um apresenta, sendo que o cicloturista desportivo escolhe o destino em 

função da atividade que pretende praticar, ou seja, procura destinos que lhe proporcionem 

todas as condições necessárias para a utilização da bicicleta, sendo esta a sua principal 

preocupação, enquanto que o cicloturista pontual privilegia o conforto, procurando 

estabelecimentos de alojamento que lhe ofereçam a oportunidade de realizar atividades de 

lazer, nomeadamente passeios de bicicleta.  

Na perspetiva de Silva, Ramos, Souza e Rodrigues (2004 apud Fonseca; 2009:39), o 

cicloturista carateriza-se por realizar turismo, no entanto, num contexto mais clássico, ou 

seja, utiliza a bicicleta como principal meio de transporte, bem como grande parte dos 

equipamentos turísticos das localidades que visita, nomeadamente estabelecimentos 

hoteleiros, estabelecimentos de restauração, atrações turísticas, entre outros serviços. Este 

tipo de turista valoriza muito a organização e a segurança, sendo que todas as viagens são 

planeadas antecipadamente, de modo a que não haja inconvenientes. Assim, quando 

iniciam uma viagem, esta já tem tempo pré-determinado para terminar.  
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Existe outro tipo de turista que é caraterizado por apresentar diversas semelhanças com o 

cicloturista, sendo designado de mochileiro. Os mochileiros, segundo Scheyvens (2002 

apud Duarte; 2008:33), são um tipo de turista que procura alojamentos mais económicos e 

sem grandes luxos e que tende a fazer gastos mais reduzidos, no entanto contribui de forma 

mais benéfica para a população local, comparando-se, assim, aos cicloturistas que também 

tendem a realizar gastos reduzidos, quer em alojamento como em outros produtos/serviços 

e têm sempre presente a preocupação com o meio ambiente e a prática do turismo 

sustentável, bem como a preservação de recursos existentes. Ainda, conforme o mesmo 

autor, um dos benefícios apontado por estes dois tipos de turistas reflete-se na criação de 

empreendimentos de alojamento, uma vez que estes não necessitam de grandes 

qualificações ou de um investimento exagerado, dando a oportunidade aos residentes de 

criarem pequenos negócios que proporcionem o essencial às necessidades específicas 

destes dois segmentos.  

Já na perspetiva de Tucker (2001 apud Duarte; 2008:33-34), tendo este estudado as 

relações entre turistas e residentes, os mochileiros independentes apresentam mais 

facilidade em relacionarem-se com as comunidades locais, uma vez que tendem a ficar 

alojados juntos da comunidade. Por outro lado, os cicloturistas permanecem mais tempo no 

local visitado permitindo, assim, terem mais oportunidades de se relacionarem com a 

população residente.  

Quanto às motivações apresentadas pelo cicloturista da Nova Zelândia, Ritchie (1998 apud 

Duarte; 2008:35) refere que estas baseiam-se essencialmente na vontade de conhecer os 

próprios limites, o facto de viajar sozinho, a aproximação por parte do indivíduo ao meio 

natural, conhecer os atrativos de uma determinada região, a fuga à rotina diária, a vontade 

de conhecer a própria cultura local e, de certa forma, a integração com os residentes, à 

prática de exercício físico e a vontade de vivenciar novas experiências. No entanto, estas 

motivações variam de indivíduo para indivíduo de acordo com o género, a origem, o nível 

de experiência que este apresenta, sendo que os principiantes apresentam como principais 

motivações o desafio e a superação dos próprios limites, e no caso dos avançados, estes 

tendem a organizar a viagem tendo em consideração a vontade de viajar sozinho e de estar 

em contacto com o meio natural. De acordo com o mesmo autor, este estudo revela que os 

cicloturistas internacionais, quando viajam, um dos principais objetivos apresenta-se como 



 
37 

sendo a exploração do local visitado, enquanto que os viajantes domésticos conciliam o 

desafio físico com a fuga ao quotidiano. Para além destas motivações, é possível verificar 

uma distinção entre o género feminino e o género masculino, sendo que o primeiro 

valoriza a exploração do local visitado e o segundo procura novas aventuras (Ritchie; 1998 

apud Duarte; 2008:35). No entanto, de acordo com um estudo generalizado do perfil do 

cicloturista, sendo este baseado numa análise de cinco mercados (ETI 2007, Ickert et al. 

2005, MANOVA 2007, Öhlschläger 2007, Trendscope 2008a apud The European Cycle 

Route Network Eurovelo; 2009:27) foram definidas as seguintes características:  

Idade 45-55 anos 

Género 60% masculino; 40% feminino 

Educação Ensino secundário e uma minoria o ensino universitário, estatuto 

profissional 

Composição dos 

grupos 

20% sozinhos; 50% em pares; 20% em pequenos grupos de 3 a 5 

pessoas 

Rendimento Amplo, mas um estudo alemão concluiu que o rendimento destes era 

entre 24 000€ a 36 000€ por ano 

Quadro 2 – Características do perfil do cicloturista 

De acordo com este estudo, os ciclistas são, na sua maioria, do género masculino com 

idades entre os 45 e 55 anos, com o nível secundário ou estatuto profissional e que viajam, 

geralmente, em pares (50%). Quanto ao nível de rendimento identificado, este encontra-se 

entre 24 000€ e 36 000€ por ano, sendo possível restringir um mercado-alvo para o projeto.  

Após a análise a nível internacional, passou-se a análise do cicloturismo em Portugal, de 

modo a perceber como se encontra a situação Nacional em relação a esta área.  
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2.3.9 - Cicloturismo em Portugal  

De acordo com a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta - 

FPCUB (s.d.d.), o cicloturismo define-se como  

“uma atividade lúdica, recreativa e desportiva que contém uma filosofia 

de comunhão com a natureza e de respeito pelo meio ambiente. Os 

cicloturistas sempre valorizaram, ao longo do tempo, regiões de grande 

valor paisagístico, biológico e cultural”. (FPCUB, 2015) 

A partir de 1890 surgem pessoas que usam a bicicleta para deslocações turísticas, 

iniciando-se assim a atividade de cicloturismo no país. No entanto, não há registo de dados 

sobre a sua evolução até aos anos 20. O cicloturismo reaparece por volta dos anos 40 e 50 

através de António Duarte Laureano, que criou o grupo intitulado de “Os Quinze” - 

Lisboa, que percorre o país desenvolvendo as ideias do cicloturista francês Velócio. Nos 

anos 50, Aristides Martins, antigo ciclista de competição nos anos 40 e também sócio 

honorário da FPCUB, tornou-se também num grande impulsionador do cicloturismo em 

Portugal. No final da década de 50, o Dr. António Sousa Pires desenvolveu o cicloturismo, 

mas sobretudo na região Norte de Portugal.  

Nos anos 60, o Dr. Eduardo Vasco da Veiga de Oliveira deslocou-se para o seu trabalho de 

bicicleta, e também recebia, no seu convívio, personalidades como Eugénio de Andrade, 

Sophia de Mello Breyner, Augustina Bessa Luís, entre outros, com os quais promovia 

passeios de bicicleta. Eduardo Vasco da Veiga de Oliveira fez milhares de quilómetros em 

bicicleta agregando também todas as estradas do mapa do ACP (Automóvel Clube de 

Portugal).  

Após o 25 de Abril de 1974, Aristides Martins, criou juntamente com doze cicloturistas a 

CDCL (Comissão Distrital de Cicloturismo de Lisboa). Foi a primeira estrutura organizada 

com os objetivos de sensibilizar, dinamizar e coordenar o cicloturismo em Portugal. A 

CDCL registou nos últimos cinco anos de atividade 69 núcleos e 1095 aderentes inscritos. 

A CDCL levou o cicloturismo a Évora, ao Cabo da Roca, Sines, Tomar, Paris, Aldeias 

SOS, entre outros destinos.  
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Na década de 80, Mário Lino, um estudioso das bicicletas, proveniente das Caldas da 

Rainha e influenciado por Aristides Martins, levou a cabo os primeiros raid’s cicloturistas 

entre as Caldas da Rainha e Badajoz. Em 1982, José Manuel Caetano associou-se ao 

movimento de Aristides Martins e Fernando Sacramento, com quem se comprometeu a 

continuar a desenvolver o cicloturismo em Portugal. Organizou o 1º Encontro Nacional de 

Cicloturismo em Sesimbra e, por consequência, fundou o Núcleo Cicloturista de Sesimbra 

que organizou o 1º Sesimbra – Montechoro – Algarve em 1986 (Ano Europeu do 

Ambiente). Foi nesta altura que teve contacto com a área do ambiente, através do seu 

amigo Carlos Pimenta, na altura Secretário de Estado Ambiente. O 1º Sesimbra – 

Montechoro – Algarve inicialmente previu a participação de 100 pessoas, no entanto 

atingiu uns impressionantes 850 participantes com a colaboração do Ano Europeu do 

Ambiente, do Serviço Nacional de Parques e da Secretaria de Estado do Ambiente. Devido 

ao número elevado de participantes, surgiu o Centro Português de Cicloturismo, que foi 

apenas um protótipo para o que mais tarde viria a ser a Federação Portuguesa de 

Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta. Em 1987, José Manuel Caetano, teve contacto 

com o aparecimento das bicicletas todo-o-terreno (BTT), iniciando os primeiros passeios 

de BTT em Portugal.  

2.3.10 - Vias cicláveis existentes em Portugal 

Em todo o território português existem diversas ciclovias, ecopistas e percursos, 

encontrando-se estes por todo o continente, bem como na Região Autónoma dos Açores e 

na Região Autónoma da Madeira. No site ciclovias de Portugal, é possível consultar as 

mais variadas vias existentes no pais (297 ciclovias), encontrando-se estas divididas em 

seis partes, nomeadamente, Norte (Viana do Castelo; Braga; Porto; Vila Real; Bragança); 

Centro (Aveiro; Viseu; Guarda; Coimbra; Leiria; Santarém); Lisboa (Lisboa e Setúbal); 

Alentejo (Évora e Beja); Algarve (Algarve e Faro); Região Autónoma dos Açores (São 

Miguel) e Região Autónoma da Madeira (Madeira e Porto Santo).  

Assim, segundo o site “ciclovias Portugal”, existe um total de 484,592 km de ciclovias e 

um total de 121,791 km de outras ciclovias. Desta forma, somando estes dois valores, é 

possível referir que Portugal apresenta um total de 606,383 km de ciclovias, 

correspondendo a uma taxa percentual de 33,99%. Relativamente às ecopistas, estas 
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evidenciam um total de 265,628 km correspondendo, assim, a 14,89%, enquanto que as 

ecovias têm um total de 350,571 km, ou seja, cerca de 19,65%. No que diz respeito aos 

percursos de BTT, estes representam um total de 561,648 km, evidenciando uma taxa 

percentual de 31,48. Assim sendo, Portugal apresenta um número total de 1.784,230 km, 

relativamente a todos os tipos de percursos existentes.  

 

Quadro 3 – Número total de quilómetros por tipo de percurso, em 297 ciclovias (fonte: Ciclovias Portugal) 

2.3.11 - Rede Nacional de Ecovias projetadas para 2020 

Através do site da Rede Nacional de Ecovias (s.d.d.), foi possível apurar a existência de 

vários troços georreferenciados em território português, nomeadamente em Portugal 

Continental, evidenciando os mesmos maior incidência no centro e sul do país (Anexo A). 

Contudo foi ainda possível apurar a existência de rotas regionais e espirituais, bem como 

uma rede nacional projetada para o ano de 2020, a qual unirá Portugal Continental de norte 

a sul, de este a oeste. Deste modo, existirão quatro tipos de rotas distintas (nomeadamente, 

as rotas meridionais, as rotas paralelas, as rotas espirituais e por fim as rotas regionais) em 

Portugal Continental, dividindo-se as mesmas por vários pontos do país.  

2.4 - Mercado global das bicicleta 

Neste projeto, além de estudar e perceber a situação do cicloturismo, é também importante 

explorar e ver como se encontra o mercado das bicicletas, realçando o Mercado Europeu, 

de forma a perceber como este se tem mantido e ter uma ideia da quantidade de 

utilizadores de bicicletas.  



 
41 

2.4.1 - Mercado Europeu 

Através de todos os dados fornecidos no “European Bicycle Market Industry & Market 

Profile statistics, 2013 edition (COLIPED 2013), publicado na plataforma ISSUU, foi 

possível verificar e refletir sobre os mesmos. Os dados fornecidos são referentes apenas ao 

mercado Europeu a 27, em que todas os gráficos apresentadas foram retiradas da 

plataforma ISSUU. 

Produção de bicicletas na Europa  

 

Gráfico 2 - Produção de bicicletas na Europa (EU 27) (1,000 unidades) 2000 - 2012 

Como se repara no gráfico, a produção de bicicletas tem vindo a descer ultimamente, 

sendo a dependência automóvel a principal causa para esse efeito. Em 2012 foram 

produzidas 11 537 000 bicicletas, face às 14 531 000 bicicletas produzidas em 2000. 
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Bicicletas produzidas na Europa por país  

 

Gráfico 3 –Bicicletas produzidas na Europa por país em 2012 (EU 27) (1,000 unidades) 

Segundo o gráfico é possível verificar que a Alemanha é a maior produtora de bicicletas na 

Europa representando 19% das vendas totais, sendo 2 211 000 de bicicletas em relação às 

11 537 000 unidades produzidas, seguido da Itália com 2 195 000 bicicletas vendidas. 

Portugal produziu em 2012 cerca de 450 mil bicicletas (7% do total). É de salientar que 

existem países na Europa que não produzem bicicletas (Luxemburgo, Irlanda, entre 

outros). 

Bicicletas vendidas na Europa  

 
Gráfico 4 – Bicicletas vendidas na Europa (EU 27) (1,000 unidades) 2000-2012 

Como se pode verificar no gráfico, a venda das bicicletas anualmente não tem alternado 

muito de ano para ano, sendo vendido em média cerca de 20 milhões bicicletas apenas na 

Europa. Em 2012, foram vendidas 19 719 000 bicicletas.  
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Bicicletas vendidas na Europa por país 

 
Gráfico 5 – Bicicletas vendidas na Europa em 2012 (EU 27) (1,000 unidades) 

Das 19 719 000 bicicletas vendidas em 2012 é possível verificar através do gráfico os 

países que mais adquiram este veiculo, sendo esta a Alemanha, representando 20% do total 

de vendas, seguida da Grã-Bretanha com 18% e da França com 14%. Portugal surge 

praticamente a meio da lista com 350 mil bicicletas vendidas, representado cerca de 2% do 

total.  

Preço médio por país (€) das bicicletas vendidas na Europa 

 
Gráfico 6 – Preço médio por país (€) das bicicletas vendidas na Europa em 2012 (EU 27) 

A Holanda apresenta um preço médio por bicicleta bastante superior aos restantes países, 

muito devido à propaganda e ao ideal que se vive dentro do país, sendo o preço médio de 

724 €. Portugal surge bastante a baixo desse valor, estando fixado no preço médio de 150 

€, que estará relacionado com a falta de poder de compra existente no país e falta de 

motivação para a utilização da bicicleta como meio de transporte e lazer. 
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2.5 - Benchmarking 

Segundo Ulrich e Eppinger (2012), se uma Empresa apresentar um monopólio total em 

relação ao produto que produz, o Benchmarking é um ponto essencial para o lançamento 

de um produto de sucesso.  

“Unless the team expects to enjoy a total monopoly, the relationship of 

the new product to competitive products is paramount in determining 

commercial success.” (Ulrich and Eppinger [2012]) 

Para a elaboração do Benchmarking, foram utilizadas três tipologias, sendo elas: bicicletas, 

triciclos e quadriciclos,  não limitando a pesquisa apenas aos quadriciclos. Com isto, é 

pretendido que o projeto a desenvolver, consiga ser superior não só aos quadriciclos mas 

também aos outros veículos em questão, apresentando uma vantagem forte em relação a 

toda a concorrência direta e indireta. 

2.5.1 - Marcas analisadas 

AZUB Bikes    GreenSpeed    Trikes 

Hase     Bacchetta    HP Velotechnik 

HP Velotechnik Trikes  Catrike     ICE Trikes 

CHALLENGEBIKES   Day 6     Easy Racers 

Optima     RANSBIKES    Linear 

Lightning    Tandem    Longbikes 

SUN     Maxarya    TerraTrike 

Maynooth Bike   Rhoades    Lightfootcycles 

Quadbikexcycles [QBX] 
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No Benchmarking das marcas analisadas apenas foram selecionados os produtos que 

podem, de algum modo, contribuir para o projeto, podendo ser através de alguma ideia 

inovadora. Estes veículos apresentam na sua maioria assentos reclinados, pois é um ponto 

bastante forte incutido no projeto, devido ao conforto proporcionado ao utilizador. No 

anexo B, os veículos apresentados foram analisados em alguns aspetos, como a nível de 

peso e preço, sendo possível uma primeira comparação entre eles. Os veículos 

selecionados no Benchmarking encontram-se descritos de seguida, apresentado a empresa 

a que pertence e o porquê do seu desenvolvimento. 

2.5.2 - Bicicletas 

2.5.2.1 - Maynooth Bike – Sistema de pedais inovador 

Esta Bicicleta foi criada pelo Engenheiro Alemão Christoph Lenz, residente em Maynooth 

e que começou o seu projeto em 2010. Este tinha uma paixão enorme pelas bicicletas, mas 

não gostava da posição que o utilizador utiliza numa bicicleta convencional. Apesar de já 

existirem várias bicicletas com um assento reclinado, que apresentam o conforto que este 

desejava, a sua maneira de pedalar não o é. Segundo este engenheiro, nas bicicletas com 

assento reclinado, os pés do utilizador ficavam demasiado altos acabando por bater no 

queixo do utilizador praticamente ou a 

bicicleta era demasiada longa para tal 

não acontecer. Com isto, desenvolveu 

a Maynooth Bike, apresentando uma 

nova forma de pedalar, de forma 

linear, ignorando o modo de pedalar 

convencional (circularmente). 

Figura 25 – Bicicleta “Maynooth Bike” (fonte: Maynooth Bike, 
2015) 
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2.5.2.2 - RANSBIKES – ROCKET  

Situada em Kansas, USA, a RANSBIKES foi fundada em 1974, sendo que o seu primeiro 

veiculo era designado de “Sailtrike”, era movimentada através da pedaleira e de vela como  

ilustra a Figura 26. 

 

Figura 26 – “Sailtrike” (fonte: Ransbike, 2015) 

Esta marca tem um estilo próprio, produzindo também bicicletas com o Selim 

convencional mas em que todas apresentam um estilo foguete, ou seja, com a sensação que 

a bicicleta encontra-se toda inclinada para a zona traseira, dando a sensação de velocidade. 

Entre as várias bicicletas apresentadas, foi escolhida a “Rocket”, devido a sua simplicidade 

em relação ao quadro e à diferença de rodas, sendo a dianteira de 20 polegadas e a traseira 

de 26 polegadas. Também é interessante, a 

mistura que esta empresa faz, utilizando um 

método de travão mais antigo (V-brake) na 

roda dianteira, e travão de disco na roda 

traseira. 

 Figura 27 – Bicicleta “Rocket” (fonte: Ransbikes, 2015) 
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2.5.2.3 - CHALLENGEBIKES – HURRICANE  

A marca Challengebikes, criada na Holanda em 1990, começou a desenvolver bicicletas 

em que o assento reclinado encontrava-se a uma altura elevada, optando por um design 

diferente e um conforto bastante superior às bicicletas convencionais. Esta marca apresenta 

uma vasta gama de bicicletas e triciclos. Após uma análise aos produtos desenvolvidos 

pela Challengebikes, foram selecionadas apenas dois, uma bicicleta e um triciclo dobrável. 

A HURRICANE, lustrada na Figura 28, apresenta um peso de 15 kg, não fugindo ao peso 

que as bicicletas convencionais contêm. 

 
Figura 28 – “Hurricane” (fonte: Challengebikes, 2015) 

2.5.3 - Triciclos 

2.5.3.1 - CHALLENGEBIKES – ALIZE 20) 

Tal como no modelo HURRICANE da Marca Challengebikes, a ALIZE 20 apresenta 

também um assento reclinado, sendo a altura do utilizador ao solo bastante inferior. Esta 

altura é derivada por causa das três rodas que apresenta, garantindo também uma 

segurança superior ao utilizador. 

Tanto o modelo HURRICANE como o ALIZE 20 apresentam rodas de 20 polegadas, e 

vários materiais na sua construção, como ligas de alumínio, fibras de carbono e titânio. 

Este triciclo apesar de aparentar ter o peso bastante superior modelo HURRICANE, não o 

tem, pesando apenas 17,5 kg, face aos 15 kg da HURRICANE. 
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Figura 29 –Triciclo “Alize 20” (fonte: Challengebikes, 2015) 

2.5.3.2 - AZUB – TRICON 26 

A marca AZUB foi fundada na República Checa por Ales Zemanek em 2000. Segundo 

Zemanek (2000), a ideia para a criação da AZUB, surgiu durante as suas férias em 1997, 

na Noruega, em que se encontrava no comboio quando passou uma bicicleta com assento 

reclinado a uma elevada velocidade. Daí surgiu a ideia de explorar este mercado. A AZUB 

apresenta várias bicicletas, sendo a TRICON 26 o seu melhor modelo. 

 
Figura 30 –Triciclo “Tricon 26” (fonte: Azub, 2015) 

2.5.3.3 - Asa products - MOBO CRUISER SHIFT 

A empresa-mãe, Asa Products, tem mais de 45 anos de experiência na área de 

desenvolvimento do produto. Mais tarde, inovaram na área dos triciclos utilizando duas 

rodas traseiras e uma dianteira, em que a tração é 

feita diretamente na roda dianteira. A mudança de 

direção é feita através das rodas traseiras. Este 

triciclo foi escolhido para o Benchmarking devido 

aos pontos já referidos e também pela sua 

simplicidade em todos os aspetos, sendo um deles o 

ajuste para o tamanho do utilizador. 

Figura 31 – Triciclo “Mobo Cruiser Shift” (fonte: 
mobocruiser, 2015) 
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2.5.4 - Quadriciclos 

2.5.4.1 - Rhoades – Sportped e Cycle Car 

A Rhoades foi fundada nos anos 80, em Hendersonville, no Norte da Califórnia, por J. 

David Rhoades. A empresa tem tido bastante sucesso, também devido a sua diversidade de 

produtos. Esta apenas constrói quadriciclos, mas em cada modelo produzido, oferece a 

escolha de um quadriciclo de uma pessoa, duas ou até quatro. Também oferece ao cliente a 

oportunidade de os quadriciclos virem com sistema elétrico ajudando nas deslocações. Por 

fim, a Rhoades tem apostado também em painéis solares, conseguindo um maior 

rendimento para os seus veículos. 

Sportped     Cycle Car 

  

Figura 32 – Quadricilo “Sport ped” e “Cycle Car” (fonte: Rhoades, 2015) 

Como se pode verificar, a Rhoades preocupa-se bastante com a segurança dos utilizadores, 

dando a hipótese aos mesmos, de usufruírem de extras que eles apresentam, como toda a 

sinalização do quadriciclo e espelhos retrovisores. 

2.5.4.2 - Lightfootcycles – ATC 

Em 1960, Earl Miner, projetava sistemas mecânicos para a força aérea, e nos tempos 

livres, este desenvolvia ferramentas e veículos que tinham o objetivo de ajudar as pessoas 

com algum tipo de deficiência. Mais tarde, em 1998, foi criada a marca Lightfootcycles, 

expandido o negócio para mais tipos de veículos juntamente com o seu filho Rodney.  
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O modelo ATC, tal como todos modelos da empresa, pode ser adaptado para as 

necessidades físicas do utilizador. Com isto, a empresa oferece a possibilidade de colocar 

pedais de segurança mantendo os pés 

fracos seguros, manivelas para ajudar 

no movimento limitado do joelho que 

o utilizador possa ter. Travões de 

apenas um lado, permitindo travar 

com apenas uma mão ou braço 

 

2.5.4.3 - Quadbikexcycles [QBX] – QX4 

Segundo Vero (2013), a empresa QBX é de origem francesa. O Engenheiro Hugues 

Escarguel, apreciador de bicicletas queria, em 1999, fazer um veiculo a pedais diferente. 

Surgiu então a ideia da utilização de quatro rodas. Este desenvolvimento demorou cerca de 

4 anos, começando a produzir as 

peças necessárias e protótipos. Só 

em 2006, 3 anos mais tarde, a QX4 

ficou concluída, sendo apresentado 

dois modelos, um “top model” em 

que contém componentes superior 

ao modelo standart.  

 

 

 

  

Figura 33 – Quadriciclo “ATC” (fonte: Lightfootcycles, 2015) 

Figura 34 – Quadriciclo “QX4” (fonte: Quadbikexcycles, 2015) 
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2.5.6 - Acessórios acopláveis ao veiculo  

Em relação a acessórios para ajudar à prática do cicloturismo a variedade de escolha não é 

muita, sendo os produtos na sua maioria idênticos ao primeiro apresentado na figura em 

baixo. Com tudo, existe já soluções de atrelados para triciclos e quadriciclo, estando estes 

também presentes na Figura 35. 

 

Figura 35 – Exemplo de acessórios existentes para a prática de Cicloturismo (fonte: cicloturismo, rio bike e 
icebike) 

 

Por fim, refiro ainda que para além das bicicletas apresentadas, encontra-se também no 

anexo B juntamente com a análise do Benchmaking vários veículos que poderiam de 

algum modo contribuir para a geração de ideias posteriormente no produto a desenvolver. 

Neste anexo, são apresentados vários produtos, não limitando a pesquisa apenas aos 

veículos já mencionados, mostrando uma exploração sobre outras áreas, como nos mini-

carros, moto 4, pedicaps, kartcross, karting e velomobiles. Também são apresentados 

alguns concepts, ou seja, produtos que não foram desenvolvidos ou que ainda estão em 

fase de protótipo.   
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3. Metodologia 

Nos processos de desenvolvimento do produto tornou-se essencial a utilização de uma 

metodologia estrutura, dando vantagens na eficácia do produto dentro do grande mercado 

competitivo existente. De entre as várias existentes será utilizada como base neste projeto a 

apresentada por Karl Ulrich e Steven Eppinger (2012). Segundo os mesmos, a utilização de 

uma metodologia estruturada apresenta três grandes vantagens: 

• O processo de decisão é explícito, apresentando uma base para cada decisão 

tomada; 

 

• O fornecimento de ferramentas para controlo do processo, conseguindo um 

controlo das decisões tomadas e não esquecendo assuntos importantes no 

desenvolvimento do projeto; 

 

• A documentação de forma estruturada da história do processo, justificando de 

forma concreta toda a evolução do produto. 

Ulrich e Eppinger (2012), apresentam no seu livro duas formas de olhar para o 

desenvolvimento do produto: 

• A primeira passa pelo desenvolvimento de vários conceitos, diminuindo aos poucos 

as soluções, aumentado as especificações do produto. Esta alternativa fica 

concluída apenas quando existir um conceito que cumpra todas especificações 

impostas ao longo do processo, passando para a produção em série. 

 

• A segunda, é mais completa que a primeira, pois esta apresenta várias fases de 

desenvolvimento, sendo um processo mais controlado e mais fiável. Neste processo 

é possível parar o desenvolvimento, voltando atrás uma ou mais fases para refazer 

o trabalho e não é necessário acabar uma fase para começar a seguinte.  
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A segunda alternativa encontra-se no diagrama em baixo representado: 

 

Figura 36 – Modelo genérico adaptado de Karl Ulrich e Steven Eppinger (2012) 

Fase 0 – Planeamento – Nesta fase é feita a análise estratégica pela empresa, caraterizando 

a missão, contendo a oportunidade de mercado identificada, bem como os objetivos e 

restrições do projeto. 

Fase 1 – Desenvolvimento do conceito – são identificados as necessidades do cliente e 

avaliados produtos concorrentes, de forma a descobrir os seus pontos fracos. De seguida, 

são gerados vários conceitos, passando de seguida por processos de seleção, até existir um 

que justifique a passagem a próxima fase. 

Fase 2 – Projeto do sistema – onde é feita a arquitetura do produto de forma a o estruturar, 

decompondo o produto em subsistemas e componentes. 

Fase 3 – Projeto de detalhe – é definida cada peça do produto, em termos de geometria, 

tolerâncias e materiais. Também são selecionados os componentes normalizados e os 

processos de fabrico são escolhidos, bem como as ferramentas necessárias ao mesmo. 
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Fase 4 – Teste e refinamento – são feitas várias pré-produções, fazendo testes às mesmas 

juntamente com o utilizador, possibilitando um avaliação de forma ajustar erros. 

Fase 5 – Lançamento do produto – Inicia-se a produção de acordo com as definições 

impostas nas fases anteriores, como os processos de fabrico, ferramentas e ordem de 

montagem. Esta fase passa também por um treinamento dos operários da empresa para 

uma melhor gestão e manutenção de todo o processo de produção. 

O desenvolvimento da proposta irá, como já referido, basear-se na metodologia 

apresentada, em que esta será adaptada. Ou seja, serão utilizadas um conjunto de 

ferramentas auxiliares, com o objetivo de dar um contributo positivo no desenvolvimento 

do projeto. 
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4. Desenvolvimento da proposta 

4.1 - Descrição do produto 

Nome do produto – Q-one 

Desenvolvimento de um veiculo de propulsão muscular, dispondo de 4 rodas e direção 

com características cinemáticas de um veiculo automóvel. 

Aplicações: Cicloturismo e Lazer. 

4.1.1 - Objetivos principais do produto 

Proporcionar ao utilizador uma viagem agradável e confortável durante as suas 

deslocações. 

Combater a ideia que os utilizadores de bicicletas têm de um quadriciclo (inapropriado, 

lento e pesado), procurando que este seja apelativo e desejável. 

4.2 - Recolha das necessidades 

A recolha de necessidades é essencial no desenvolvimento do produto, pois permite 

perceber os aspetos que os utilizadores procuram no mesmo, garantindo uma base sólida 

para todo o seu processo de desenvolvimento. A recolha das necessidades passou pela 

elaboração de um questionário, análise e observação direta do Benchmarking elaborado.  

Para entender de uma forma mais clara como o quadriciclo é visto pelos utilizadores de 

bicicleta, foi elaborado um questionário online de escolha múltipla (Anexo C), sendo este 

colocado na plataforma “Fórum BTT”. O mesmo teve como objetivo, ter sido respondido 

na sua maioria por utilizadores assíduos da bicicleta, tanto como transporte diário como 

também para lazer. Desta forma, é possível perceber o que os utilizadores pensam do uso 

da bicicleta como meio de transporte e por fim, da substituição da bicicleta pelo 

quadriciclo, descobrindo se este projeto poderá ser viável. Inicialmente, estando o projeto 

destinado para o uso citadino, só este foi referido no questionário, não estando presente o 

cicloturismo. 
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O questionário foi realizado entre os dias 27 de maio de 2015 e o dia 7 de julho de 2015, 

contabilizando um total de 64 respostas. 

Em termos de resultados, cerca de 70% dos questionários respondidos foram do sexo 

masculino (45 pessoas), sendo os restantes 30% representam 19 pessoas do sexo feminino, 

conforme o gráfico 7. 

 
Gráfico 7 – Género dos inquiridos 

Em relação a idade verificou-se que a faixa etária compreendida entre os 21 e os 30 anos 

teve uma maior adesão a este questionário, indo de encontro ao público-alvo mais jovem. 

 

Gráfico 8 – Idade dos inquiridos 

Nas Habilitações literárias, na maioria, os inquiridos tinham o 12º ano e cerca de 40% 

eram Licenciados, existindo uma maior possibilidade de estarem presentes na classe 

média-alta. 

 
Gráfico 9 – Habilitações literárias dos inquiridos 
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Como seria de esperar, nos tempos de hoje a maior percentagens para o meio de transporte 

utilizado foi para os automóveis, atingindo quase 50% das respostas obtidas. A bicicleta 

surge em terceiro lugar com 12,5%, estando atrás da percentagem de pessoas que se 

deslocam a pé, como meio de transporte diário. 

 
Gráfico 10 – Meio de transporte usado diariamente dos inquiridos 

Nas distâncias que os inquiridos percorrem diariamente predominam as curtas, sendo que 

as distâncias com menos de 5 km e entre 6 a 10 km obtêm uma percentagem de 59,4%. 

 
Gráfico 11 – Distância percorrida diariamente pelos inquiridos 

Na duração das suas viagens é possível observar que os maiores valores encontram-se nas 

viagens que demoram entre 5 a 10 minutos e entre os 10 e 20 minutos, ou seja, na sua 

maioria as deslocações são curtas e relativamente rápidas, podendo apresentar algum 

trânsito. 

 

Gráfico 12 – Duração média das viagens dos inquiridos 
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Tal como referido anteriormente, verifica-se que os inquiridos apanham na sua maioria 

trânsito apesar de este ser pouco, decorrendo as deslocações sem longas paragens. 

 

Gráfico 13 – Trânsito existente nas deslocações dos inquiridos 

Mais relacionado com este projeto, quando os inquiridos são questionados se utilizariam 

um quadriciclo como meio de transporte, a maioria respondeu “talvez”, podendo ser uma 

ideia em que não estão familiarizados, precisando talvez de experimentar e de uma maior 

pesquisa para saberem se utilizariam ou não. 

Pode-se observar também que 24 dos inquiridos não utilizariam a bicicleta, justificando a 

sua resposta na pergunta seguinte do questionário. 

 

Gráfico 14 – Utilização do quadriciclo a pedais pelos inquiridos 

Em relação aos inquiridos que não utilizariam este veiculo como meio de transporte, 

podemos verificar que a maior parte é devido a distância que tem que percorrer 

diariamente. Porém, e sendo esta pergunta de forma aberta, é sem dúvida um dos pontos 

mais fortes deste questionário, pois consegue-se perceber melhor o que os inquiridos 

(sendo utilizadores de bicicleta) pensam sobre este tipo de veiculo. 

Esta pergunta também foi muito importante para perceber quais seriam os pontos que se 

deveria focar para conseguir mudar a opinião de alguns dos inquiridos, como por exemplo 
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a segurança, o peso que ela aparenta ter visualmente, o problema da arrumação e o 

problema do seu manuseamento.    

 

Quadro 4 – Opinião dos inquiridos em relação à não utilização do quadriciclo 

Quando é perguntado se acham este veiculo adequado a percursos citadinos a resposta é 

negativa. Como seria de esperar de acordo com as repostas à questão anterior, dos 64 

inquiridos, 37 não a considerariam adequada para percursos citadinos.  

Apesar de parecer um ponto bastante negativo para a elaboração deste projeto, não o é, 

pois com as respostas dadas conseguimos perceber os problemas que os quadriciclos têm 

neste momento, obtendo vários pontos para trabalhar e aplicar neste projeto, bem como a 

adaptação do público-alvo, tornando o projeto mais viável. 

 

Gráfico 15 – Utilização do quadriciclo na cidade 
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Por último, e já relacionado com alguns dos requisitos foi elaborada uma pergunta do tipo 

“caixas de seleção”, ou seja, os inquiridos poderiam selecionar várias opções. Sem dúvida, 

é possível verificar que o ponto mais forte deste projeto é o conforto, seguido da sua 

segurança, derivando da sua estabilidade devido às quatro rodas. 

 

Gráfico 16 – Vantagens dos quadriciclos 

Para concluir, há que ter em conta que os inquiridos são amantes das bicicletas, 

principalmente bicicletas de BTT(bicicletas de todo-o-terreno). Deste modo, estes 

utilizadores não vêm como opção as bicicletas deste género, o quadriciclo, pois este é o 

inverso total, ou seja, tem o dobro das rodas e não é adequado para o todo o terreno.  

4.2.1 - Lista das necessidades 

Após uma observação direta sobre o Benchmarking e através dos resultados do 

questionário, foi possível elaborar várias necessidades para posteriormente as priorizar. De 

seguida, é apresentada a lista das necessidades: 

 
Quadro 5 – Lista das necessidades 
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4.3 - Modelo de Kano 

O modelo de Kano, desenvolvido pelo Professor Noriaki Kano nos anos 80, serve para 

classificar as necessidades dos clientes, distinguindo os atributos essenciais para o 

desenvolvimento do conceito. 

O modelo apresenta seis categorias em relação aos requisitos dos clientes, segundo Nelson 

Rosamilha (2014): 

" Obrigatórios ou esperados: São os requisitos que não estando presentes no produto, 

causam insatisfação do cliente, por outro lado, caso esteja presente no produto, não 

aumenta o seu grau de satisfação, pois já era uma expectativa antes de ser 

mencionado; 

 

" Uni-dimensionais: São os requisitos que quanto maior for o seu de desempenho, 

maior é a satisfação do cliente e vice-versa, ou seja, a satisfação é proporcional ao 

nível do desempenho; 

 

" Atrativos: São os requisitos que satisfaz, ou não satisfaz, em proporção à sua 

presença ou ausência no produto. Ou seja, são atributos que ao serem aplicados 

aumenta a satisfação do cliente, mas na sua ausência não causa insatisfação; 

 

" Indiferentes: São os requisitos que não causam nenhum tipo de satisfação, 

atingindo eles as expectativas do cliente ou não; 

 

" Reversos: São os requisitos em que o cliente não responde ao questionário em 

relação ao que sente, respondendo de forma contrária em relação as respostas das 

partes funcionais e disfuncionais do questionário; 

 

" Questionáveis: São os requisitos que demonstram uma contradição nas respostas 

dos clientes nas partes funcionais e disfuncionais do questionário. 
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De uma forma geral, é possível verificar os pontos referidos no seguinte diagrama: 

 

Gráfico 17 – Diagrama modelo de Kano (fonte: Scielo, 2015) 

Para a realização do modelo de Kano, foi efetuado um questionário online de escolha 

múltipla, escolhendo cuidadosamente os utilizadores que iriam responder ao mesmo. O 

questionário foi respondido por 7 potenciais utilizadores, em que já praticam na sua 

maioria cicloturismo e que fazem parte do grupo BBT (Barroselas Bike Team), sediada em 

Viana do Castelo.  

No questionário, foram apresentadas perguntas fechadas na forma funcional e de forma 

disfuncional em relação à lista de necessidades, estando este presente no anexo D, onde é 

possível ver também as respostas.  

Normalmente, calcula-se o coeficiente de satisfação e insatisfação de forma a definir a 

categoria a que pertence cada necessidade no modelo de Kano, sendo necessário uma 

avaliação individual de cada questionário.  

Visto não ser possível esta avaliação individual de cada questionário respondido, a análise 

das respostas passou por considerar a maior percentagem correspondente a cada pergunta. 
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A análise das respostas teve como base o seguinte quadro: 

Legenda: 
U – Uni-dimensional  A – Atratente   O – Obrigatório   
R – Reverso   O – Indiferente  Q –Questionável 
I - Indiferente 
 

 

Questão disfuncional 

Questão funcional Gosto Tem de ter Neutro Posso tolerar Não gosto 

Gosto Q A A A U 

Tem de ter R I I I O 

Neutro R I I I O 

Posso tolerar R I I I O 

Não gosto R R R R Q 

Quadro 6 – Base para avaliação das respostas 

Após a análise da tabela, em função das respostas foi possível atribuir as necessidades à 

sua categoria do modelo de Kano correspondente: 

 
Quadro 7 – Resultados do Modelo de Kano 
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4.4 - Árvore das necessidades 

A árvore das necessidades tem como função a estruturação e compreensão das 

necessidades, dividindo-se em 3 níveis, o primário, secundário e terciário. 

No nível primário, encontram-se as 8 dimensões da qualidade de Garvin, com o objectivo 

de definir as funções que apresentam maior importância para o utilizador final. Segundo 

Garvin, citado por Costa (2011): 

“… as dimensões da qualidade tornam-se mais do que simples sutilezas teóricas, 

passam a constituir a base do uso da qualidade como arma de concorrência.” – 

David A. Garvin  

O nível secundário refere-se os aspectos técnicos e no nível terciário os aspectos 

funcionais. Na tabela estão representadas as necessidades organizadas no nível terciário de 

acordo com o nível secundário correspondente. 

 

Quadro 8 – Organização das necessidades nas 8 dimensões de Garvin 
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4.5.1 - Árvore das necessidades  com ponderações 

Não faria sentido a elaboração da árvore das necessidades sem a aplicação de 

importâncias, de forma a priorizar as necessidades entre si. Para esta avaliação das 

necessidades (nível terciário), foi elaborado um questionário fechado utilizando uma escala 

de 1 a 10 em que 10 representa uma necessidade muito importante e 1 representa uma 

necessidade pouco importante. No questionário foram excluídas as necessidades 

obrigatórias, pois estas apresentam valor máximo de importância, originadas através do 

modelo de Kano. 

O questionário e os resultados encontram-se no anexo E. 

Análise dos resultados 

Foi elaborada uma análise dos resultados do questionário, hierarquizando as necessidades, 

apresentado na seguinte tabela: 

 

 

Quadro 9 – Resultados do questionário fechado 

Através da tabela é possível afirmar as necessidades mais importantes, estando entre estes 

as necessidades obrigatórios, seguindo da estabilidade, design apelativo e o produto ser 

leve. Com isto, passou-se à aplicação das ponderações na árvore das necessidades, 

definindo-se a importância relativa de cada necessidade. 
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Quadro 10 – Árvore das necessidades com importâncias originadas do questionário fechado 

Após a conclusão do preenchimento da árvore das necessidades, nota-se uma percentagem 

superior no desenvolvimento da proposta o desempenho no nível primário, sendo a parte 

em que é necessário focar maior tempo de desenvolvimento, seguido da conformidade e do 

design. Também é possível ordenar as necessidades, de acordo com a sua importância 

relativa, aplicando esta na fase da Casa da qualidade. 
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4.6 - Casa da qualidade 

A casa da qualidade (QFD) surgiu na década de 60 pelo Professor Japonês Yoji Akao, 

como ferramenta para apoiar o desenvolvimento de navios de grande porte. Mais tarde, em 

1972, a Mitsubishi começou a utilizar esta ferramenta na indústria automóvel, chegando 

aos Estados Unidos da América apenas em 1983 através da Ford e a Xerox. (Associação 

Empresarial de Portugal [AEP] e Guimarães, 2006) 

Segundo Evans e Lindsay (1996): 

“O QFD é um processo de planeamento dirigido para o cliente com a 

finalidade de orientar a concepção, produção e marketing dos 

produtos.” 

De uma forma geral a casa da qualidade é dividida em 7 partes, como se encontra na 

figura:  

 

Figura 37 – Estruturação da Casa da Qualidade (Fonte: Santos, 2009) 

Neste projeto será utilizada uma matriz da qualidade e uma matriz do produto simplificada, 

em que não incluirá o telhado (Matriz de correção) e as métricas aplicadas às 

especificações do produto. 
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4.6.1 - Tradução dos requisitos em especificações 

Para a realização da casa da qualidade é necessário traduzir as requisitos em especificações 

do produto, de forma a garantir que exista pelo menos uma especificação para cada 

requisito. Estas especificação estão representadas no ponto 4 da Figura 37 apresentada 

anteriormente (Requisitos dos produtos). 

 

Quadro 11 – Tradução das necessidades em especificações do produto 
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4.6.2 - Matriz da qualidade 

A Matriz da qualidade é uma ferramenta que serve para avaliar os relacionamentos 

existentes entre os necessidades e as especificações. As relações dividem-se em 

inexistentes (-), fracas (1), médias (3) ou fortes (9), sendo possível de seguida hierarquizar 

as necessidades e as especificações.  

Foram escolhidos cinco modelos do benchmarking (quatro quadriciclos e um triciclo), em 

que estes são colocados na matriz da qualidade para entender qual o melhor produto da 

concorrência em relação às necessidades do projeto. Na matriz da qualidade é possível 

também verificar os pontos fortes e fracos dos modelos de referência, conseguindo obter 

algumas ideias importantes para o projeto. A matriz da qualidade encontra-se no Anexo F. 

4.6.2.1 - Resultados Obtidos  

Índice de priorização inicial (IPi) 

A priorização inicial foi originada através das ferramentas utilizadas anteriormente, o 

modelo de Kano e a árvore das necessidades. Esta priorização encontra-se no seguinte 

gráfico: 

 

Gráfico 18 – Priorização inicial das necessidades (IPi) 
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Índice de priorização revista (IDi*) 

A priorização revista é constituída pela relação entre a priorização inicial, a análise da 

concorrência e o índice estratégico pretendido. O gráfico em baixo representa o resultado 

destas relações:  

 

Gráfico 19 – Priorização revista das necessidades (IDi*) 

 

Analisando o gráfico, é possível verificar as alterações ocorridas, em que a necessidade 

“seguro” e “confortável” encontram-se no topo do gráfico, seguido do “design apelativo” 

que estava na sexta posição na priorização inicial. É de realçar também que as 

necessidades “transporte de cargas” e “capacidade de personalizar” desceram para as duas 

últimas posições, tornando-se pontos de menor influência no projeto.   
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Índice da priorização das especificações  

Esta priorização é realizada através da relação das necessidades com as especificações, da 

análise da concorrência e da dificuldade em responder às especificações. Após estas 

relações é possível hierarquizar as especiações, conforme o gráfico: 

 

 

Gráfico 20 – Priorização das especificações do produto 

 

Com a análise do gráfico é possível afirmar as especificações mais importantes, sendo 

estas o “tamanho do quadro”, “aspeto formal”, “sistema de viragem”, “distância assento-

pedais” e “auxiliares de visão”. É de realçar que estas especificações estão diretamente 

relacionadas com as necessidades mais importantes.   
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Benchmarking 

Para a realização dos gráficos apresentados anteriormente com maior eficácia, foi 

necessário realizar uma análise ao Benchmarking, de forma a comparar os produtos, 

obtendo um modelo de referência para o projeto. Esta análise encontra-se na seguinte 

tabela: 

 

 

Gráfico 21 – Avaliações dos produtos da concorrência 

 

Através da análise, é possível verificar que os quadriciclos na marca “Rhoades” são os 

mais relacionados a este projeto, sendo o modelo de referência para o projeto o modelo 

“Sportped”. 
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4.7.1 - Matriz do produto 

A matriz do produto tem como objetivo perceber e definir os componentes e sistemas do 

quadriciclo, de modo fazer a sua relação com as especificações do produto, obtendo a 

importância dos componentes/sistemas. A matriz do produto encontra-se no anexo G. 

Importância das partes 

 

Gráfico 22 – Importância das partes do produto 

 

De acordo com o gráfico, depois de estabelecida a relação dos componentes/sistemas do 

quadriciclo com as especificações, as partes mais importantes a desenvolver são o quadro, 

o assento e a proteção climatérica.  

 

 

 

0! 100! 200! 300! 400! 500! 600! 700! 800! 900! 1000!

Quadro!

Assento!

Proteção!climatérica!

Sistema!de!amortecimento!!

Rodas!

Sistema!de!direção!

Sinalização!do!veiculo!

Guiador!

Sistema!de!travagem!

Sistema!de!ajuste!ao!utilizador!

Caixa!para!transporte!cargas!

Sistema!de!transmissão!

Sistema!de!tração!



 
74 

 

De seguida passou-se à sua correção, incluindo a facilidade de desenvolvimento e o tempo 

que os componentes/sistemas demoram a desenvolver. 

 

Gráfico 23 – Importância das partes corrigida 

 

Após a correção, o gráfico sofreu algumas alterações, principalmente o desenvolvimento 

das rodas, pois sendo estas normalizadas, o tempo de desenvolvimento é bastante reduzido 

e a sua facilidade elevada. O componente “proteção climatérica” desceu duas posições, 

ficando atrás do “sistema de amortecimento” e “sistema de direção”. Com isto, os 

componentes/sistemas mais importantes são o quadro, o assento e o sistema de 

amortecimento. 
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4.8 - Análise ergonómica  

Esta análise vai passar por duas fases, o estudo da biomecânica no ciclismo e a análise 

antropométrica dos utilizadores. 

Sendo este projeto o desenvolvimento de um quadriciclo a pedais, é importante estudar a 

biomecânica do ciclismo, de forma a perceber todas as fases que estão presentes na ação de 

pedalar, bem como músculos necessários para cada uma delas. Visto, que ao ser destinado 

a pessoas que praticam cicloturismo, torna esta área de estudo ainda mais importante, pois 

estes terão que pedalar em longas distâncias, evitando lesões que podem surgir. Com o 

estudo da biomecânica, também é possível garantir uma melhor performance dos 

utilizadores. 

A análise antropométrica vai passar pela a análise das medidas do corpo humano, 

facilitando a fase de dimensionamento do conceito. 

4.8.1 - Biomecânica do ciclismo 

Segundo o fisioterapeuta Thiago Alencar, que ajusta bicicletas ao utilizador, o ciclo de 

pedalar é dividido em duas fases, a fase de propulsão (0-1800) e a fase de recuperação 

(180-3600). Encontra-se na Figura 38 lustrada essas mesmas fases, e também onde é 

aplicada a força do utilizador, em que FA representa a força aplicada e FE a força efetiva: 

 

Figura 38 – Biomecânica do ciclismo (fonte: Alencar, 2012) 
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Segundo o mesmo, o ciclo não é apenas dividido em duas fases, como também em quatro 

etapas que estão representadas na mesma figura com diferentes cores. 

1. Impulso (verde), servindo para preparar o pé e a perna para a fase seguinte, onde 

será aplicada a força;  

2. Compressão (amarelo), onde é aplicada toda a força; 

3. Retorno (azul), representando a fase final da aplicação de força; 

4. Puxada (vermelho), podendo ser chamada também da recuperação dos músculos. 

 

Músculos 

Os músculos superiores são usados principalmente para proporcionar equilíbrio ao 

utilizador. Neste projeto, o equilíbrio é garantido devido as quatro rodas presentes. Com 

isto, apenas serão descritos os músculos utilizados em todo o processo de pedalar, que são 

compostos pelo quadril e membros inferiores. 

Na figura 39 é possível verificar, segundo Costa, os músculos utilizados, e em que 

momento estes atuam. 

Legenda: 

A – Glúteo 

B – Quadríceps 

C – Gastrocnêmico 

D – Extensor longo 
dos dedos 

E – Bíceps da coxa 

F – Sartório 

 

 

Figura 39 – Músculos usados ao pedalar (Fonte: Costa, 2015) 
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Etapas musculares 

Impulso - às 12 horas o joelho encontra-se fletido, iniciando de seguida a sua extensão, 

utilizando como músculos principalmente o quadriceps e glúteos.  

Compressão - os quadriceps deixam de praticar movimento cerca das 3 horas, passando a 

ser aplicada a força por outro grupo muscular, os extensores da coxa (glúteos, 

semitendioso, semimembranoso e bíceps do fêmur) que aplicam uma força descendente, 

havendo também a contração dos flexores do joelho (grácil, poplíteo, semimembranoso e 

semitendioso). 

Retorno - de seguida, entre as 4 e as 7 horas, é ativado a musculatura flexora do joelho, 

passando os glúteos para uma fase de relaxamento. 

Puxada - Na fase final o joelho atua apenas como dobradiça, pois o movimento é realizado 

por inércia até a fase da aplicação de força. 

4.8.2 - Antropometria 

No âmbito do desenvolvimento do produto, a antropometria é uma área bastante 

importante, visto os produtos estarem direcionados para possíveis utilizadores. Assim, é 

preciso uma avaliação e um estudo das medidas do corpo humano, tornando o produto 

mais completo.  

Existem dois tipos de antropometria, a antropometria estática, que se refere às medidas do 

corpo humano quando este se encontra parado e a antropometria dinâmica que mede os 

alcances dos movimentos do corpo, mantendo o resto do mesmo parado.  

O estudo da antropometria neste projeto prende-se pela definição das medidas do corpo 

humano que se pretende atingir, destinado ao mercado Europeu, de forma a facilitar o 

processo de desenvolvimento de conceitos e por consequente a sua modelação CAD. 
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" Antropometria estática 

As medidas referem-se ao corpo parado ou com poucos movimentos, devendo ser aplicada 

em objetos imóveis ou com pouca mobilidade (Amaral, 2005). 

Entre as várias tabelas de antropometria estática, a norma Alemã DIN 33402 de Junho de 

1981 é considerada uma das mais completas, segundo Ilda (2005). Esta é composta por 54 

variáveis, em que 9 são do corpo em pé, 13 de corpo sentado, 22 da mão, 3 dos pés e 7 da 

cabeça, conforme é apresentada na Figura 40. Esta norma é apresenta em três percentis, 

5%, 50% e 95%.  

Estes percentis caraterizam um grupo populacional, ou seja, ao utilizarmos como 

referência as medidas no veiculo para um percentil de 95o, podemos afirmar que o 

quadriciclo está adequado para cerca de 90% da população em questão. 

A imagem representa as distâncias medidas, em que estão representadas na tabela. 

 

Figura 40 – principais varáveis usadas em medidas de antropometria estática (fonte: Ilda, 2005) 
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Quadro 12 - medidas de antropometria estática, resumidas da norma Alemã DIN 33402 de 1981 (fonte: Ilda, 2005) 

Após uma avaliação da tabela de antropometria, é possível selecionar as principais 

medidas que irão ser utilizadas no projeto: 

• 1,7 – Comprimento do braço, na horizontal, até ao centro da mão – 787 mm 

• 2,1 – Altura da cabeça, a partir do assento, tronco direito – 962 mm 

• 2,3 – Altura dos ombros, a partir do assento, tronco direito – 655 mm 

• 2,6 – Altura poplítea (parte interior da coxa) – 480 mm 

• 2,8 – Comprimento da nádega-poplítea – 552 mm 

• 2,10 – Comprimento nádega-pé, perna estendida na horizontal – 1125 mm 

• 2,13 – Largura do quadris, sentado – 391 mm 
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Figura 41 –Principais medidas de referencia 

Com isto, e com o apoio da observação do Benchmarking podemos definir a posição de 

condução para o quadriciclo, aplicando ângulos que podem ser ajustados ao longo de todo 

o processo de desenvolvimento. 

 

Figura 42 – Posição base para desenvolvimento da proposta 

 

" Antropometria dinâmica 

A antropometria dinâmica, ao contrário da estática, estuda os movimentos capazes de 

realizar pelo corpo humano. A medição destes movimentos é realizada através de um 

sistema de planos triortogonais, como se pode ver na Figura 43. 
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Figura 43 – Planos triortogonais (fonte: Ilda, 2005) 

No Quadro 13 são apresentados os valores médios dos movimentos voluntários que podem 

ser feitos pelo corpo humano.  

 

Quadro 13 - Valores médios (em graus) de rotações voluntárias do corpo (fonte: Ilda, 2005) 
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Na antropometria dinâmica serão tidos em conta principalmente os movimentos: 

• Do pescoço (5), para uma visualização do meio envolvente; 

• Do joelho (15,16), garantindo uma facilidade utilização do veiculo; 

Apesar disso, não serão descartados as outras medições, de forma a tornar o veiculo 

adequado a todos os limites proporcionados pelo corpo humano. 

4.9 - Brainstorming 

4.9.1 - Mindmap 

A fim de melhorar a organização de ideias, foi elaborado um mapa mental (Mindmap), em 

que este tem como principal objetivo representar ideias e aspetos em torno de um tema 

central, trazendo uma visão geral e clareza sobre esse mesmo tema, sendo neste projeto o 

quadriciclo. 

O mapa mental aqui apresentado, apenas lustra os primeiros pensamentos sobre este 

projeto, não sendo seguido à risca ao longo do desenvolvimento do produto. Com isto, este 

esquema serviu para uma melhor organização e também para descobrir alguns pontos a 

resolver e outros onde seria necessário tomar decisões, nomeadamente na análise 

morfológica. 

 
Figura 44 – “Mind-map” da proposta 
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4.9.2 - Análise Morfológica 

Esta ferramenta criativa visa compreender, com recurso ao desenho e soluções existentes, 

quais as possibilidades de sistemas/formas adequadas para cada uma das partes que 

constituem o quadriciclo, satisfazendo as características já definidas para o produto. 

Nesta análise, explorou-se as características principais do produto, utilizando os 

componentes referidos na matriz do produto para o desenvolvimento de soluções, 

encontrando-se no seguinte quadro:  

Componentes)análise)
morfológica)
Quadro)(altura)condução))

Rodas)(aro))
Pneus)
Guiador)
Travagem)

Transmissão)
Assento)

Amortecimento)
Sinalização/segurança)

Direção)
Proteção)climatérica)
Ajuste)ao)utilizador)
Transporte)de)cargas)

Quadro 14 – Componentes para análise morfológica 

Foi criado um quadro em que é apresentado as várias soluções para cada uma das áreas de 

atuação, estando presente no anexo H. 

Devido às demais soluções apresentadas, seria bastante complicado uma geração de 

conceitos. Com isto, foi necessário utilizar várias matrizes de seleção, com critérios 

direcionados a cada um dos componentes, de forma a selecionar as melhores soluções, 

facilitando a fase seguinte de desenvolvimento conceptual.  

A cada um dos critérios de seleção foi também dado um peso de importância, de forma a 

os priorizar entre si. As pontuações foram feitas dos melhores componentes para os piores 
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em relação ao critério em questão, em que, se forem apresentadas quatro soluções, a 

pontuação irá ser de 1 a 4, em que 4 representa a melhor solução. 

Nesta análise morfológica não são apresentadas soluções para todas partes, ou seja, em 

algumas partes são tomadas apenas decisões, deixando o desenvolvimento conceptual para 

a fase de geração de conceitos. 

Quadro (altura de condução) 

Em relação à altura de condução foram apresentadas três soluções possíveis, a elevada, 

média e baixa. Estas soluções apresentadas tiveram como base principalmente através de 

observação dos veículos presentes no Benchmarking. 

Os critérios selecionados foram: 

• Visibilidade – Garantir uma boa visualização do utilizador sobre o ambiente em 

redor; 

• Entrada e saída - A facilidade em entrar e sair do veiculo, facilitando assim o uso 

da mesma; 

• Estabilidade ao curvar – Garantir uma melhor estabilidade ao curvar, evitando 

capotar; 

• Seguro caso embate – Garantir uma segurança maior em casa de embate traseiro, 

frontal ou lateral. 

Após estarem definidos os critérios de seleção e os pesos para cada um deles, foi realizada 

a matriz, apresentada no seguinte quadro:  

 
Quadro 15 – Quadro (altura de condução) 
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Através da tabela anterior, é possível verificar que a posição média será a mais adequada a 

este tipo de veiculo, destacando-se principalmente pela a facilidade na entrada e saída do 

veiculo e na maior segurança em caso de acidente. 

Rodas (aro) 

Para o tamanho das rodas, que está relacionado diretamente com a altura do veiculo foram 

escolhidas como soluções rodas de 20 polegadas, usadas principalmente em bicicletas de 

BMX, rodas de 24 polegadas usadas em bicicletas para criança entre os 10 e 14 anos e por 

fim rodas de 26 polegadas, sendo as mais utilizadas atualmente. Foram excluídas os 

tamanhos de rodas de 27,5 e 29 polegadas, que estão vindo a ser usadas ultimamente, pois 

não se encaixaria neste projeto, principalmente devido ao volume que iria causar no 

quadriciclo. 

Os critérios de seleção foram: 

• Peso – peso que as rodas vão causar ao quadriciclo; 

• Preço – o preço do material, que depende de vários aspetos, sendo avaliado em 

termos de material consumido; 

• Estabilidade – estabilidade do veiculo em todo o seu processo de uso e também de 

repouso; 

• Espaço usado ao curvar – o espaço ocupado pelas rodas ao curvar, sendo avaliado o 

espaço necessário na via e o espaço necessário entre o cubo da roda e o quadro; 

• Volume – o volume ocupado pelo veiculo, de uma forma geral. 

 
Quadro 16 – Tamanho das rodas(aro) 

As rodas de 20” encontram-se bem superiores em relação aos critérios escolhidos, apenas 

estarem a perder na estabilidade, pois as outras dão para aplicar uma pequena inclinação 

com melhor desempenho, aumentando a sua estabilidade. 
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Pneus 

Existem quatro tipos de pneus destinados para veículos a pedais, e são escolhidos 

conforme o tipo de bicicleta. Para este projeto utilizou-se as quatro soluções, com o 

objetivo de selecionar um que fosse adaptável a vários tipos de terreno.  

Os critérios passaram por: 

• Adesão – a adesão que o pneu tem com o terreno, principalmente em estrada; 

• Esforço necessário para andar – o esforço necessário que o utilizador precisa para 

combater a força de atrito; 

• Estabilidade – a estabilidade que o pneu proporciona ao veiculo em vários tipos e 

piso; 

• Estética – a estética proporcionada ao veiculo; 

• Volume – o volume ocupado dos pneus enquanto uso e arrumação do veiculo. 

 

Quadro 17 – Piso dos pneus 

O pneu “slick”, utilizado em bicicletas destinadas a cidade e em BMX, apresenta a melhor 

pontuação, devido principalmente ao esforço necessário para vencer a força de atrito e da 

estética do veiculo. 

Guiador 

No componente guiador, foram apresentadas soluções em termos de posicionamento do 

mesmo, ou seja, foram selecionados três alternativas, guiador superior, utilizado na grande 

totalidade dos veículos a pedais, guiador inferior e individual que têm vindo a ser 

utilizados em triciclos, em que estes se encontram lateralmente em relação às pernas do 

utilizador.  
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Os critérios de selecionados foram: 

• Estética – a estética que o guiador proporciona ao veiculo; 

• Facilidade de uso – fácil de manobrar o veiculo em utilização; 

• Acesso aos comandos – o acesso aos comandos, como por exemplo os travões;  

• Entrada e saída – a facilidade com que se entra e sai do veiculo; 

• Complexidade mecânica – a complexidade da aplicação da solução no veiculo. 

 
Quadro 18 – Posição do guiador 

O guiador superior encontra-se destacado, sendo o melhor em praticamente todos os 

aspectos, perdendo apenas para o guiador inferior da facilidade de uso. 

Travagem 

A travagem é sem dúvida um dos pontos mais importantes num veiculo de transporte, 

sendo necessário comparar vários tipos de componentes de travagem existentes, de forma a 

garantir uma maior segurança ao utilizador. 

Os critérios de seleção foram: 

• Potência de travagem – a potência que o componente é capaz de proporcionar uma 

travagem brusca; 

• Travagem em condições climatéricas adversas – travagem em várias condições 

climatéricas, como em tempo de chuva, com lama e até com a possibilidade de o 

veiculo apanhar óleo; 

• Manutenção -  referente a uma pouca e fácil manutenção e preço acessível da 

mesma; 

• Preço – o preço para adquirir o componente, estando ligado também à manutenção; 

• Estética – a estética que o componente proporciona ao veiculo.  
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Quadro 19 – Tipos de travagem 

Apesar do travão de disco hidráulico apresentar uma manutenção e preço mais elevada 

consegue ser o melhor entre as opções, pois o mais importante na travagem é garantir a 

segurança do utilizador, sendo este disco o melhor. 

Transmissão 

Na transmissão, foram apresentadas três soluções de tração, podendo esta ser dianteira, 

traseira ou distribuída (dianteira e traseira). Os critérios foram escolhidos principalmente 

de forma a facilitar o utilizador na utilização do veiculo, sendo estes: 

• Complexidade mecânica – a complexidade do sistema utilizado; 

• Potência de aceleração – a potência e segurança na aceleração do veiculo; 

• Estética – a estética geral que o tipo de transmissão proporciona ao quadriciclo; 

• Esforço necessário para andar – o esforço necessário para manter o veiculo em 

andamento. 

 

Quadro 20 – Sistema de transmissão 

A tração nas rodas traseiras apresenta uma maior pontuação, apresentado valores médios 

em praticamente todos os critérios e estando a frente na estética, pois vai de encontro ao 

que é utilizado atualmente. 
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Assento 

No assento são apresentadas duas soluções, a de um assento inclinável ou fixo, em que 

ambos variam em muitos aspetos, sendo escolhidos como critérios os seguintes pontos: 

• Complexidade mecânica – a complexidade da aplicação da solução e em termos de 

manutenção; 

• Estética – a estética que o  assento proporciona ao veiculo; 

• Capacidade de adaptação – a capacidade do assento se adaptar a vários utilizadores; 

• Peso – o peso que a solução apresenta no peso geral do veiculo; 

• Conforto – o conforto que o assento é capaz de proporcionar ao utilizador, estando 

relacionado este critério com a capacidade de adaptação; 

• Preço – o preço de fabrico/aquisição da solução. 

 
Quadro 21 – Posição do assento 

O assento fixo apresenta maior pontuação, perdendo na capacidade de adaptação e no 

conforto, pois este apresenta apenas uma posição, sendo necessário aplicar o ângulo e 

materiais corretos ao assento para garantir um bom conforto ao utilizador. 

Amortecimento 

Em termos de amortecimento, foram selecionadas três opções: dianteira, traseira ou 

dianteira e traseira, não detalhando a forma como estas poderiam ser. Os critérios de 

seleção utilizados foram: 

• Complexidade mecânica – complexidade de todo o sistema de amortecimento; 

• Absorção de impactos – a capacidade da solução absorver impactos; 

• Conforto – o conforto proporcionado ao utilizado, estando relacionado com a 

absorção dos impactos; 
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• Preço – o preço da aplicação da solução; 

• Seguro – a segurança que a solução garante ao veiculo. 

 
Quadro 22 – Distribuição dos amortecedores 

A solução com maior pontuação é a utilização de amortecedores na dianteira e traseira do 

veiculo, podendo esta ser de várias formas, sendo apresentadas na geração de conceitos. 

Sinalização/segurança 

A sinalização rodoviária é muito importante na vertente do cicloturismo, sendo que neste 

ponto é pretendido que o utilizador esteja bem visível na estrada. Neste quadro apenas 

foram comparados a utilização de apenas luzes frontais ou luzes frontais e traseiras. Os 

refletores e espelhos é um ponto obrigatório neste projeto. 

Os critérios utilizados forma: 

• Visualização de outros veículos – a visualização do utilizador sobre outros 

veículos, garantindo a sua segurança, relacionando-se com o próximo ponto; 

• Informação para outros condutores – a informação que o veiculo transmite a outros 

condutores; 

• Estética – a estética proporcionada ao veiculo. 

 
Quadro 23 – Localização da sinalização/segurança 

Em relação às luzes frontais e traseiras, apenas na estética perde para as luzes frontais, 

ganhando nos dois pontos mais importantes nesta matriz de decisão. 
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Direção 

Na direção foi necessário decidir onde esta seria aplicada, sendo apresentadas 4 soluções 

possíveis. 

Os critérios de seleção utilizados foram: 

• Estabilidade – estabilidade do veiculo ao curvar; 

• Complexidade mecânica – a complexidade de aplicação das soluções; 

• Estética – a estética que a solução causa no quadriciclo; 

• Preço – o preço da incorporação da solução; 

• Fácil utilização – facilidade em mudar de direção. 

 
Quadro 24 – Aplicação do sistema de direção 

A direção frontal é a mais adequada para o quadriciclo, apenas perdendo na estabilidade ao 

curvar para a direção das rodas traseiras. 

Proteção Climatérica 

Na proteção do utilizador em relação à variação climatérica foram apresentadas três 

opções, sendo estas, apenas uma proteção frontal em que protege principalmente o 

utilizador do vento e animais com que se possa bater, proteção frontal e superior que 

também protege um pouco a chuva e por fim uma proteção total, garantindo um espaço 

seco e seguro. 

Os critérios de seleção foram: 

• Complexidade de construção – a complexidade de aplicação da solução no veiculo; 

• Proteção oferecida – a proteção que a solução proporciona ao utilizador; 

• Preço – o preço das soluções; 
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• Segurança extra ao utilizador – a proteção em termos de animais que possam bater 

frontalmente, como mosquitos, abelhas, entre outros. 

 

Quadro 25 – Tipo de proteção climatérica 

Uma proteção total sobre o utilizador é o ideal, sendo a solução mais pontuada, perdendo 

para a sua complexidade de aplicação e o preço. 

Ajuste ao utilizador 

O ajuste ao utilizador é um ponto obrigatório em praticamente todos os transportes, 

podendo este ser feito de variadas formas. São apresentadas três exemplos, ajustável do 

comprimento assento-pedaleira, apenas da altura do guiador ou a junção dos dois últimos. 

Os critérios utilizados passaram por: 

• Conforto – o conforto dado ao utilizador, facilitando todo o uso do veiculo; 

• Aplicação de força – a facilidade em aplicar força; 

• Complexidade mecânica – a dificuldade de aplicação das soluções; 

• Segurança extra ao utilizador – a segurança proporcionada ao utilizar por estar 

ajustado à sua medida. 

 

Quadro 26 – Tipo de ajuste ao utilizador 

O ajuste do comprimento assento-pedaleira e altura do guiador é o mais pontuado, apenas 

perdendo na sua complexidade de aplicação, adaptando-se a mais utilizadores. 



 
93 

Transporte de cargas 

O transporte de cargas neste projeto é essencial e existem várias soluções para o mesmo, 

tendo em conta a distribuição de peso e a sua capacidade de transporte. 

Como critérios foram selecionados: 

• Capacidade de cargas – capacidade de transportar o maior número de carga em 

segurança; 

• Complexidade mecânica – complexidade de aplicação das soluções em termos 

construtivos; 

• Estética – a estética proporcionada pelas soluções; 

• Preço – o preço da aplicação das soluções, sendo considerados como acessórios; 

• Dificuldade em andamento – a dificuldade que utilizador tem em aplicar força para 

vencer a força de atrito. 

 
Quadro 27 – Localização do transporte descargas 

As soluções não variaram muito em termos de pontuação, mas sendo a capacidade de carga 

o aspeto mais importante, fez com que a opção “traseira e atrelado” fosse a mais pontuada. 
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Após esta análise, tomando decisões e já escolhendo alguns componentes foi possível 

transcrever as soluções no seguinte tabela: 

Componentes)análise)
morfológica) Soluções)selecionadas)

Quadro)(altura)
condução)) Altura)média)

Rodas)(aro)) Rodas)20'')
Pneus) Slick)
Guiador) Guiador)superior)
Travagem) Disco)Hidráulico)

Transmissão) Traseira)
Assento) Fixo)

Amortecimento) Dianteiro)e)traseiro)

Sinalização/segurança) Luzes)frontais)e)
traseiras/Refletores/Espelhos)

Direção) Frontal)
Proteção)climatérica) Total)

Ajuste)ao)utilizador) Assento)Q)pedaleira)e)altura)
guiador)

Transporte)de)cargas) Traseira)e)atrelado)
Quadro 28 – Resultados da análise morfológica 

Com isto, foi lustrada uma figura 45 que apresentasse a ideia geral para a geração do 

conceito, em que o vermelho representa a estrutura principal do veiculo, o azul claro as 

zonas de carga, a preto as rodas, a azul escuro a proteção climatérica, a amarelo os 

sistemas de amortecimento, a verde a pedaleira e as setas pretas as possibilidade de ajuste. 

Para esta fase falta referir também a direção, sendo esta frontal.  

 

Figura 45 – Ideia base para geração do conceito 
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4.10 - Geração do Conceito 

Sendo o quadro o principal componente a desenvolver, numa primeira fase foram feitos 

vários desenhos esquemáticos rápidos, com o objetivo de gerar várias formas, passando 

por uma primeira seleção (Concept Screening). De seguida, os melhores desenhos 

(quadros) foram combinados, sendo possível escolher o melhor, de acordo com as 

necessidades e todos pressupostos do projeto (Concept Scoring). Por fim, o conceito 

(quadro) selecionado foi então melhorado e adaptado, incorporando pontos já definidos em 

fases anteriores no projeto, como por exemplo as medidas antropométricas, de forma a o 

detalhar para facilitar as fases seguintes de desenvolvimento.  

Os conceitos desenvolvidos encontra-se no anexo I. 

4.10.1 - Concept Screening 

O concept screening consiste numa matriz que relaciona as necessidades com os conceitos 

desenvolvidos. Nesta relação é avaliada cada conceito através de uma escala de 1 a 5, em 

que 5 significa que o conceito é muito bom ou apresenta grande facilidade de adaptação à 

necessidade correspondente. 

 

Quadro 29 – “Concept Screening” 

Após o concept screening, os conceitos que se adequam mais às necessidades são o 

conceito 11, conceito 5 e conceito 2.  
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4.10.2 - Concept Scoring 

O concept screening vai de encontro ao concept screening, mas visto que esta ferramenta 

tem como objetivo selecionar apenas a melhor proposta, a avaliação é feita de forma a 

hierarquizar os conceitos, sendo o conceito com maior pontuação o melhor em relação a 

necessidade que se está a avaliar. Por fim, somando as pontuações é possível verificar o 

melhor conceito a desenvolver. 

Após a fase do Concept Screening, surgiu o conceito 14, sendo uma junção de aspetos do 

conceito 11, do conceito 9, conceito 5 e conceito 2, ou seja, é um conceito gerado em 

função dos quatro melhores conceitos do concept screening. 

 

Figura 46 – Conceito 14 

 

Quadro 30 – “Concept Scoring” 

O conceito 14, sendo um conceito gerado através dos outros conceitos desenvolvidos, foi o 

mais pontuado. O conceito foi então detalhado, de forma a o tornar um conceito fiável, 

apresentando pormenores, e por consequente facilitar a fase de modelação CAD. 
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4.10.3 - Conceito selecionado 

O conceito 14 após ser selecionado para proposta de desenvolvimento sofreu algumas 

alterações, melhorando a forma tanto a nível mecânico, como de design, pensando nos 

problemas iniciais que poderiam surgir. Foram testadas várias alterações à forma do 

quadro, explorando várias possibilidades de desenvolvimento. A seguinte figura mostra a 

evolução do conceito 14 até chegar ao quadro base para desenvolvimento do projeto. 

 

Figura 47 – Evolução do quadro 

Após a definição do quadro, o conceito foi estruturado, aplicando alguns aspetos retirados 

da análise morfológica,  percebendo como seria o quadriciclo num todo. 

 

Figura 48 –Estruturação do veiculo 
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Por fim, este foi detalhado, apresentando todas as funcionalidades, como a forma de 

prender as bolsas para transporte de cargas, como a direção, entre outras, estando apto para 

passar à fase da modelação CAD.  

 

Figura 49 - Detalhes do veiculo 
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5. Proposta Q-one 

5.1 - Arquitetura do produto 

De forma a facilitar a modelação CAD da proposta, elaborou-se a arquitetura do produto 

colocando os componentes existentes no veículo, bem como todo o suporte aos mesmos. 

Com isto, foi possível organizar os componentes, pensando a nível da mecânica e design 

do produto. 

 
Figura 50 –Arquitetura do produto 

5.2 - Proposta inicial em modelo CAD 

Este processo passou pela modelação de várias partes do conceito no software Solid Works 

2013, de forma a perceber a viabilidade da forma escolhida. Esta primeira modelação teve 

como objetivo a realização de um FMEA (Failure mode and effects analysis), sendo 

possível desde cedo eliminar/modificar vários aspetos definidos nos pontos anteriores. 

Inicialmente foi modelado o quadro, incorporando as várias fixações necessárias para a 

montagem do quadriciclo. 

 
Figura 51 – Quadro Q-one 

QUADRO

TRANSPORTE DE 
OBJETOS

SUPORTE 
AMORTECEDORES

RODAS

AMORTECEDORES

REGULAÇÃO GUIADOR 
E ASSENTO

ASSENTO

GUIADOR

SISTEMA DIREÇÃO

ZONA PROTEÇÃO 
PEDALEIRA

PEDALEIRA E PEDAIS

APOIOS DE 
FIXAÇÃO

PROTEÇÃO 
CLIMATÉRICA

RODA PEDALEIRA
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De seguida, passou-se a montagem dos vários componentes, avaliando de forma geral a 

viabilidade do desenvolvimento deste produto. Foram utilizados alguns componentes 

modelados existentes na plataforma GrabCAD, facilitando e optimizando o tempo de 

desenvolvimento. Os componentes utlizados do GrabCAD foram o assento, guiador, 

pedaleira e pedais, amortecedores, rodas e cubo de mudanças traseiro. A nível de 

acessórios apenas são apresentadas as caixas traseiras para transporte de cargas, pois 

interfere bastante no aspeto-formal do quadriciclo. 

 
Figura 52 - Perspetiva inicial Q-one 

 
Figura 53 - Vistas iniciais Q-one 

5.3 - FMEA qualitativo conceito (Failure mode and effects analysis) 

O FMEA é uma ferramenta que permite prever falhas que os produtos têm numa fase ainda 

de desenvolvimento, melhorando e evitando gastos numa fase mais avançada, como na 

fase de testes de protótipos. Este FMEA numa fase prematura da modelação tem o objetivo 

de melhorar e evitar erros simples, facilitando a modelação e poupando tempo na definição 

do modelo final da proposta. Neste foram colocados os componentes mais importantes do 

quadriciclo, a sua função, o tipo de falha que este poderia ter, a causa para essa falha e o 

efeito que esta causaria. Depois cada uma das falha foi avaliada como menor (falha 

mínima, sem grandes preocupações), falha maior (em que se for corrigida torna o conceito 

melhor) e falha crítica (têm que ser solucionadas para o conceito ser aceite) 

O FMEA do conceito encontra-se no anexo J. 
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5.3.1 - Ações de melhoria FMEA conceito 

Entre as várias falhas existentes, as falhas críticas encontram-se no seguinte quadro, sendo 
as obrigatórias a corrigir, melhorando significativamente o conceito para desenvolvimento. 

Ações)de)melhoria)(falhas)críticas))

Dimensionar apoios adequados aos 
amortecedores 
Redesenhar posicionamento do 
sistema de direção 
Redesenhar ligação total do eixo 
traseiro ao quadro 
Redesenhar Ajuste do guiador 
Redesenhar forma de ajustar o 
assento 
Mudar posição da cremalheira 
Proteger o sistema do utilizador 
Aumento do assento 

Modificar guiador e sua altura 

Quadro 31 – Ações de melhoria FMEA conceito 

Estas falhas irão ser apresentadas detalhadamente, bem como as suas soluções. 

Falha 1: Os apoios dos amortecedores estão subdimensionados, sendo necessário 

dimensionar e adequar aos amortecedores utilizados, de forma a ser possível aplicar as 

fixações nos mesmos.  

 

Figura 54 –Apoios dos amortecedores 

Falha 2: A direção iria ser efetuado através de um eixo, que estaria fixo ao guiador e à 

roda dentada presente na figura 55, estando esta ligada a duas rodas dentadas (a um ângulo 

de 90º), que estariam fixas aos tirantes de direção que se encontram presos às rodas. O 



 
103 

sistema não foi modelado na totalidade, pois foi reparado desde cedo que não se 

enquadraria da melhor forma no projeto.  

A solução passou pelo desenvolvimento de uma peça que se encontra fixa ao eixo que liga 

o guiador, e que tem dois tirantes de direção, estando estes ligados à rodas correspondente. 

Ao movimentar o eixo da direção, a peça desenvolvida vai puxar um dos tirantes de 

direção e empurrar o outro, sendo possível manobrar o veiculo.  

 
Figura 55 – Eixo de direção 

Falha 3: No conjunto do eixo traseiro encontravam-se várias falhas, sendo a falha 

observada através do FMEA do conceito a fixação do amortecedor, pois para a colocação 

do mesmo seria necessário dividir todo o conjunto em duas partes de forma a o encaixar, 

tornando o sistema menos resistente. Durante a correção do suporte do amortecedor, 

notou-se que o cubo de transmissão se encontrava com o mesmo problema, sendo 

resolvido aplicadando o cubo numa posição mais dianteira, estando posterioriamente 

ligado a uma cremalheira fixa ao eixo traseiro através de uma corrente (presente em alguns 

triciclos existentes, sendo possivel a existência de mudanças sem utilizar os tipicos 

carretos, bem como o seu desviador) (figura 57). 

 
Figura 56 – Transmissão do veiculo 
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Figura 57 - Transmissão mais usual (fonte: BTT GPS, 2010) 

Falha 4: O guiador ao ser ajustado apresentava uma falha no seguimento de forma  e 

estando o eixo preso diretamente ao guiador, este ao ser ajustado iria movimentar o eixo.  

Com isto, desenhou-se uma nova peça (a verde) que estaria fixa à peça laranja que 

envolvia o eixo de direção fixado ao guiador (a cinzento), que por sua vez tinha uma 

abertura, de forma a guiar e encaixar o eixo de direção (a preto), estando este fixo ao 

quadro, utilizando uma caixa de direção, usada nas bicicletas tradicionais. 

 
Figura 58 – Ajuste guiador 

Falha 5: No que se refere ao ajuste do assento, o principal problema era o número de 

ações necessária para aplicar esse mesmo ajuste. O utilizador teria de desenroscar quatro 

parafusos (dois de cada lado), ficando o assento solto na zona do quadro. O apoio traseiro 

servia apenas como guia e ajuda no suporte do assento.  

Como solução, foram invertidas as funções, ou seja, o ajuste é agora efetuado através do 

suporte traseiro, utilizando um aperto rápido, e os apoios em baixo do assento apenas 

servem para suporte e guiamento. O sistema de ajuste funciona de igual maneira em 

relação às bicicletas tradicionais, mas na horizontal.  
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Figura 59 – Colocação do Assento 

Falha 6 e 7: A cremalheira encontra-se na zona lateral direita da bicicleta, podendo 

magoar o utilizador na sua utilização. A solução passou pela colocação da cremalheira na 

zona central do quadro e da aplicação de uma proteção, protegendo o sistema e 

melhorando a estética do veiculo. 

 
Figura 60 – Proteção do utilizador 

 
Figura 61 - Zona de colocação da cremalheira 

Falha 8: O assento estava com um aspeto demasiado rígido, devido a sua espessura. Foi 

aumentada a espessura e ainda adicionado um novo material, com o objetivo de este dar 

uma sensação de conforto, melhorando significativamente o aspeto estético-formal do 

conceito. 

 
Figura 62 - Alteração da espessura do assento 

Falha 9: Existia uma falha grave na utilização do guiador, pois o utilizador ao pedalar iria 

bater com as pernas/joelho no guiador, não sendo o veiculo de fácil utilização. 
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A solução passou por mudar o guiador, sendo necessário também o aumento da altura do 

suporte do guiador. 

 
Figura 63 - Alteração do guiador utilizado 

5.4 - Acessórios/componentes estandardizados e desenvolvidos no conceito 

No desenvolvimento do produto, torna-se essencial, se possível, a utilização de 

componentes já existentes, em vez de os produzir. Isto, porque diminui significativamente 

os custos de fabrico, devido à existência de grande variedade de escolhas, tornando mais 

fácil e barato também, a manutenção ou substituição dos componentes. Outra vantagem, é 

o conhecimento que o utilizador já tem com os componentes existentes, sendo o veiculo 

mais intuitivo, não havendo a necessidade de manuais para ensinamento dos utilizadores.  

Seguindo um dos objetivos presentes no projeto, o “veiculo ecológico”, sempre que 

possível os componentes escolhidos encontram-se à venda em Portugal, reduzindo custos e 

poluição a nível de transportes. Foi também elaborada uma tabela onde é possível 

consultar o investimento em material que o quadriciclo necessita, incluindo vários 

acessórios que poderão ser retirados conforme os desejos do utilizador.  

 

Figura 64 - Cubo traseiro (fonte: Amazon); Fixadores amortecedores e Roda 20'' (fonte; Probikeshop); 
Amortecedores (fonte: Bikecom); Guiador e Punhos (fonte: Probikeshop) 

 

Figura 65 – Corrente (fonte: Probikeshop), Pneus (fonte: MOVEFREE), Pedais, Pedaleira, Cremalheira (fonte: 
Bike zone); Roldana (fonte: AliExpress) 
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Figura 66 – Travões hidráulicos e eixo pedaleiro (fonte: Bike zone); Assento reclinado (fonte: Ebay); Guarda-
lamas (Probikeshop), Tirantes de direção (fonte: peçasdoschineses) 

 

Figura 67 – Piscas (fonte: h2moto); Refletores (fonte: Decathlon); Luz dianteira e traseira (fonte: clickplus); 
Espelhos retrovisores (fonte: montabike); Caixa de direção (fonte: Probikeshop) 

 

5.4.1 - Componentes utilizados 

 

Quadro 32 – Componentes comprados 
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Após a definição dos componentes estandardizados/comprados, foram finalizados os 

acessórios possíveis para o quadriciclo. De seguida, também serão apresentados os 

acessórios já no quadriciclo, de forma a ser possível a elaboração de um FMEA do 

produto, com o objetivo de melhor e por sua vez, finalizar o produto.  

Nas caixas traseiras foram aplicadas tampas individuais e uma pega, de forma a ser 

possível transportar as caixas com uma maior facilidade.  

 
Figura 68 - Tampas das caixas traseiras 

De seguida passou-se a aplicação de vários componentes, como os espelhos retrovisores, 

os guarda-lamas e o bidão de água (e seu suporte). Também foi modelada a caixa para 

pequenos objetos como por exemplo, para o telemóvel, localizando-se esta à frente do 

assento (a verde). 

 
Figura 69 - Aplicação do Guarda-lamas 

Por fim, foi modelado o componente que tem como objetivo proteger o utilizador das 

condições atmosféricas. 
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Figura 70 – Perspetiva com proteção climatérica 

 

 

Figura 71 - Vistas com proteção climatérica 

 

O produto encontra-se praticamente finalizado, contudo poderá apresentar alguns erros a 

nível mecânico, design, ou até a nível de utilização. Por isso, irá ser elaborado, como já 

referido, um FMEA do produto, em que este será mais direcionado para as 

atividades/funções do utilizador que o FMEA feito na fase de conceito, de modo a resolver 

todos os problemas existentes no produto. 
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5.5 - FMEA quantitativo do produto (Failure mode and effects analysis) 

Ao contrário do FMEA qualitativo elaborado anteriormente, o quantitativo aplica índices 

de gravidade, ocorrência e detecção para cada uma das funções/atividades/atributos do 

quadriciclo. Segundo Moura (1997), estas avaliações devem ter como referência os quadro 

apresentados de seguida. 

O efeito da causa é classificada entre 1 a 10 (índice de Gravidade), em que 1 corresponde a 

um efeito de baixa gravidade e 10 representa uma falha com efeito de grande gravidade, 

normalmente está atribuída a possíveis lesões no utilizador. 

 

Quadro 33 - Avaliação do efeito 

A ocorrência é a probabilidade da falha referida vir a ocorrer. O índice de ocorrência está 

relacionada à probabilidade e não à ocorrência real. A escala utilizada é de 1 a 10, em que 

1 representa uma falha que é muito improvável acontecer, e 10 representa uma falha que é 

praticamente inevitável.  

 

Quadro 34 – Avaliação da probabilidade de falha 
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A detecção é uma avaliação da capacidade dos controlos atuais de detetar um problema 

antes do modelo passar para a fase de produção. A elaboração da análise de elementos 

finitos (FEA) é considerada um meio de controlo virtual, podendo evitar erros futuros, 

reduzindo por consequente custos desnecessários no projeto.  

 

Quadro 35 – Probabilidade de detecção  

Depois da aplicação dos índices já referidos, é importante priorizar as falhas, sendo 

aplicado o Número de Prioridade de Risco (NPR) para esse efeito. O NPR é o produto dos 

índices de Gravidade (G), Ocorrência (O) e Detecção (D): 

NPR = (G) x (O) x (D) 

O NPR pode variar de 1 a 1000, em que quando este se encontra superior a 100, é 

aconselhado aplicar alguma ação de forma a corrigir a falha. 

O FMEA do produto encontra-se no anexo L. 
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5.5.1 - Ações de melhoria FMEA do produto 

As falhas que apresentavam valor igual ou superior do NPR superior a 100 foram todas 

consideradas, estando estas representadas no seguinte quadro: 

 
FMEA)DO)PRODUTO)

 
Ações)de)melhoria)

1  Redesenhar sistema de retirar proteção climatérica 
2  Redesenhar sistema de direção 
3  Resolver confronto entre eixo de direção e a corrente 
4  Redesenhar proteção climatérica de forma a ser ergonómica 
5  Repensar pega da caixa de transporte 
6  Aumentar volume para transporte de cargas 
7  Melhorar fixação caixa de transporte 
8  Aproveitar melhor espaço para transporte de objetos pequenos 
9  Repensar colocação da corrente 

10  Facilitar colocação da corrente no veiculo 
11  Facilitar colocação da cremalheira no veiculo 
12  Adequar acessórios ao design do quadro 

Quadro 36 - Ações de melhoria FMEA do produto 

Falha 1: O sistema de proteção climatérica estava fixo na parte da frente e traseira do 

veiculo, sendo difícil o utilizador se movimentar no interior para a retiração do mesmo. 

Como solução, é apresentada uma peça (funcionamento igual a um eixo Pedaleiro) que 

contém um eixo, ao qual a proteção está fixa, deixando a proteção rodar facilmente sobre 

esse mesmo eixo. Na zona traseira encontram-se nas laterais peças em borracha para 

amortecer pequenos movimento e como apoio da fixação sem danificar nenhum material. 

Com isto, o utilizador apenas precisa de empurrar a proteção para cima, sendo possível a 

sua saída do veiculo. 

 
Figura 72 – Fixações da proteção climatérica 
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Falha 2: O eixo de direção encontrava-se muito visível na vista de frente, sendo um peça 

bastante comprida. Como solução, o quadro foi alterado, de forma a ser possível colocar 

um eixo de direção mais curto e com melhores fixações. Por sua vez, a zona que se 

encontra tapada foi aumentada, tornando também assim o veiculo mais apelativo num 

todo. 

 

Figura 73 - Eixo de direção 

O movimento só se torna possível efetuar utilizando uma rótula que contém vários 
rolamentos esféricos, permitindo o eixo  se movimentar entre si. As rótulas aplicadas são 
da marca SKF. 

 

Figura 74 – Rótulas utilizadas para a direção (fonte: skfbearingshops (s.d.d)) 

 

Falha 3, 9, 10 e 11: Existia vários problemas na zona da frente do veiculo, como a 

colocação da cremalheira e da corrente que estaria em confronto com o eixo de direção. 

Foram feitas várias alterações, sendo necessário a diminuição da cremalheira, diminuindo 

bastante os custo para produção e a facilidade de colocação. Para a corrente, foram 

utilizadas vários guias de corrente em que são utilizados roldanas (Guias de corrente), já 

existente em várias bicicletas utilizadas para desporto (downhill por exemplo). Estas 

roldanas irão guiar a corrente para baixo do quadro, sendo necessário a utilização de 6 em 

todo o percurso da corrente até ao cubo de transmissão (Figura 75). 
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Figura 75 - Melhoramento sistema de transmissão 

Falha 4: A proteção climatérica encontrava-se um pouco vertical na zona da frente, 

causando demasiado atrito, aumentando assim a dificuldade de andamento. Esta também 

era fechada em todos os lados, menos na zona de baixo.  

A solução apresentada passa por ser arredondada na parte da frente, desviando o vento para 

cima e para baixo. A zona traseira é aberta, facilitando assim a utilização de uma maior 

carga, que aumenta significativamente a capacidade de transporte de cargas. 

 

Figura 76 - Alteração proteção climatérica 

Falha 5 e 7: As caixas para transporte, apresentavam problemas na pega de transporte, em 

que esta era fixa e rígida, e também problemas no suporte das mesmas. Como solução foi 

modelada uma nova pega, em que esta poderia ser em vários tipos de material (por 

exemplo, a utilização de cabedal), e estaria fixa com dois ferros ao suporte também 

desenvolvido. Este suporte iria estar a envolver as caixas, sendo necessário o aumento das 

abas superiores das caixas, de forma a tapar e isolar o suporte. 
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Figura 77 - Alteração da pega das caixas traseiras e aplicação de um suporte rígido 

Falha 6: Como o transporte de cargas era limitado e pequeno, foi desenvolvido um 

atrelado, estando este fixo ao quadro na zona traseira, sendo possível a sua remoção com 

facilidade. 

 

Figura 78 – Desenvolvimento de um atrelado 

Falha 8: O transporte para pequenos objetos não se encontrava adequado ao quadro, pois 

seria possivelmente em plástico, apresentando rigidez e aumentado os custos do 

quadriciclo. Para solucionar este problema, e diminuindo bastante os custos, é apresentado 

como solução a utilização de uma rede elástica, que é utilizada normalmente nas malas dos 

automóveis, e apresentam fácil fixação, Esta pode ser esticada a volta do quadro e fixa 

através dos ganchos existentes na própria rede. 

 

Figura 79 - Eliminação da caixa rigida e aplicação de uma rede elástica 
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Falha 12: As caixas de transportes existentes, têm o objetivo de ser rígidas, ou seja, ideal 

para transporte de cargas mais frágeis. Para melhorar o aspeto-formal do quadriciclo, bem 

como o aumento de cargas, foram desenvolvidos e/ou aplicados alguns componentes. De 

seguida, são apresentados quatro possíveis acessórios a ser utilizados, de acordo com as 

necessidades do utilizador. Também é possível, a utilização de acessórios existentes, como 

o suporte para alforjes, bem como a adaptação de atrelados, sendo estes presos ao suporte 

do eixo traseira, em vez de nas rodas.  

 

Figura 80 – Desenvolvimento de uma grelha e possibilidade de adaptar os suportes para alforjes 

 

Figura 81 – Desenvolvimento de uma grelha e tábua de madeira para transporte de objetos  

Outras alterações: 

Na zona que suporta a parte traseira foi protegida a exposição da cremalheira, evitando 

pequenos acidentes que podiam surgir. 

 
Figura 82 – Proteção da cremalheira traseira 
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Também foi adotado no projeto o sistema Ackermann, sendo desenhado um novo suporte 

para rodas, apresentando os pontos de ligação aos restantes componentes de acordo com o 

sistema. Este sistema tem a capacidade de garantir uma curva com maior eficácia, pois a 

roda exterior numa curva irá percorrer uma circunferência superior em relação à da roda 

inferior, e esta geometria de Ackermann ajusta automaticamente inclinando os pivots de 

direção, de acordo com a curvatura. 

 
Figura 83 -  Sistema Ackermann (fonte: Assetti, 2006) 

 
Figura 84 -  Módulo/suporte de direção 

De forma a melhorar o desempenho dinâmico do quadriciclo, foi aplicado um ângulo ao 

eixo do King pin, garantindo um retorno automático da direção à posição neutra (o ângulo 

utilizado designa-se de “ângulo de Caster”, sendo utilizado 3º no veiculo). Na Figura 84, 

no módulo de direção já se encontra com esta alteração e a figura 85 demonstra o aplicado. 

 

Figura 85 – Demonstração do ângulo de Caster 

King pin

(Roda)
Eixo do King pin

Ponto de contacto com o solo

(Roda)
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Após as alteração referida, é apresentado na Figura 86 toda a estruturação da direção final 

presente no veiculo. A direção é constituída por 15 componentes e 6 parafusos M6 para 

fixação dos mesmos. 

 

Figura 86 – Explodida e perspetiva da direção 

               

5.6 - Materiais e processos de fabrico 

A seleção de materiais e os processos de fabrico são um ponto bastante forte no 

desenvolvimento de qualquer produto que se pretende destacar dentro do mercado em que 

está inserido, pois só através de uma boa escolha de material, e por consequente uma boa 

escolha do processo para o fabrico, este será capaz de apresentar uma igual ou melhor 

qualidade em relação à concorrência.  

5.6.1 - Material do Quadro 

Para a elaboração da escolha do material do quadro foram tidos em conta os materiais 

principiais utilizados atualmente nas bicicletas de todo tipo, sendo os principais utilizados 

o Aço (a mais utilizada nas bicicletas é a liga 4130), o Alumínio (principalmente a série 

6000 e 7000), Titânio e a Fibra de Carbono. O ferro também foi dominante neste mercado, 

mas devido a vários fatores, como o peso, foi afastado das bicicletas, sendo então excluído 

da pesquisa. 

Através da base de dados online “Matweb”, existe a possibilidade de explorar os materiais, 

percebendo os pontos fortes e fracos de cada, sendo possível uma comparação entre eles, 
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escolhendo o mais adequado ao projeto. Também foi utilizado como ajuda, um “post” no 

fórum “singlespeed-portugal”, que apresenta várias características para cada um destes 

materiais.  

Aço 

O aço é um material que já sofreu grandes evoluções aos longo dos anos. Este apresenta 

excelentes propriedades mecânicas, tendo um índice elevado de resistência, rigidez e 

conforto que é pretendido nos quadros das bicicletas. Nos últimos anos, os quadros em aço 

têm vindo a ser substituídos pelos quadros em Alumínio. 

Principais características: 

" Os quadros apresentam uma resistência elevada; 

" Apresenta baixa resistência à corrosão; 

" Apresenta alta resistência à fadiga; 

" Permite a construção de quadros com alto conforto, adaptando-se a vários terrenos; 

" Tem um elevado limite elástico, suportando torções sem danificar a estrutura; 

" É mais pesado que o Alumínio. 

Alumínio 

Os quadros em alumínio são considerados macios e têm a vantagem de serem fáceis de 

trabalhar, sendo um material bastante rígido após o tratamento das superfícies, que é 

necessário depois de aplicada a soldadura. A resistência mecânica é inferior à do aço, 

sendo necessário a utilização de tubos mais largos, de forma a garantir a mesma eficácia. 

Com isto, os quadros de alumínio apresentam grande rigidez, com baixo índice de torção e 

de absorção. 

Principais características: 

" Índice baixo de torção e absorção; 

" Permite a produção de quadros leves; 

" Baixa resistência a impactos e ao atrito; 

" Fácil e barata aquisição do material; 

" Baixa resistência à fadiga; 
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Titânio 

O titânio é possivelmente o material que todos os ciclistas gostariam de ter nos quadros das 

suas bicicletas. A raridade, complexidade do seu fabrico e a dificuldade de o manipular 

torna-o demasiado caro, não sendo aconselhado para a construção de bicicletas de baixa-

média gama. Este apresenta uma alta resistência mecânicas, contendo espessuras bastante 

finas, permitindo a construção de quadros extremamente leves. O titânio apresenta alta 

resistência à corrosão, estando praticamente imune. Tem uma grande resistência ao atrito e 

grande elasticidade. É mais resistente e leve que o aço, no entanto, em relação ao alumínio 

consegue ser mais confortável, mas contém um peso superior. 

Principais Características: 

" Permite a construção de quadros bastante leves; 

" Apresenta alta resistência à fadiga, ao impacto e ao atrito; 

" Preço demasiado alto; 

Fibra de carbono 

A fibra de carbono, sendo um material compósito, pode ser adequado ao uso a que se 

destina. Este pode ser rígido, maleável, resistente à torção longitudinal, lateral ou radial, 

sendo o projetista a defini-lo. Estes compósitos utilizam vários tipos de ligas comerciais, 

sintéticas e de alta resistência, como a Aramid, Kevlar, Dyneema e Nylon, unidos 

utilizando resina epóxi, em quantidades e com a orientação de acordo com as propriedades 

pretendidas. 

Principais características: 

" Grande absorção às vibrações; 

" Peso muito baixo; 

" Elevada resistência à fadiga; 

" Permite explorar várias formas, tornando um quadro mais apelativo; 

" Preço elevado; 
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Com isto, é possível afirmar que os materiais mais adequados ao quadriciclo são o aço, 

devido ao seu preço, a fibra de carbono de carbono, devido à sua densidade e o alumínio 

que apresenta uma boa conjugação entre preço-densidade. 

Contudo, passou-se à analise dos valores de cada um destes materiais no Matweb e através 

de outros aspetos relacionados com o quadro, sendo comparados em relação aos seguintes 

fatores: 

• Densidade; 

• Rigidez; 

• Resistência à tração; 

• Módulo de elasticidade; 

• Preço; 

• Estética. 

No quadro 37 só foram colocados os valores fornecidos pelos Matweb, ou seja, o preço e 

estética proporcionada pelo material, foram tidos em conta a pesquisa feita. Também 

foram colocadas importâncias aos critérios, sendo os de maior importância, a densidade 

(influência o peso do produto) e o preço do material, reduzindo os custos do produto. A 

avaliação dos produtos foi feita de 1 a 4, em que 4 representa o produto que responde 

melhor ao critério em questão. 

 

Quadro 37 -  Seleção do material do quadro 

O material escolhido para o quadro é o Alumínio, sendo necessário a comparação dos 

alumínios utilizados nas bicicletas, de forma a o especificar. Os alumínios mais utilizados 

são o Alumínio 6061 e o 7005, abrangendo cerca de 85% do mercado. (ciadopedal, 2012) 

Segundo ciadopedal (2012), o alumínio da série 7005 é significativamente mais flexível 

que o da série 6061, apresentando vantagens para certo tipo de bicicletas, mas visto ser 
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mais elástico, sofre bastante mais fadiga. Sendo assim, o material mais adequado a este 

projeto é o 6061, pois o quadro será usado com grande frequência. O alumínio 6061, 

fabricado corretamente, consegue ser mais duro e resistente, que o alumínio 7005, tendo 

tendência a ser um pouco mais pesado. Mas, segundo a mesma fonte, comparando um 

quadro em alumínio 6061 com um quadro em alumínio 7005, utilizando os mesmo 

reforços, o quadro em alumínio 6061 apresenta melhores características. Outro fator 

importante, é o fato do alumínio 6061 ao precisar de um maior tratamento para igualar ou 

ser superior ao alumínio 7005, aumenta os custos de produção. 

Apesar de aumentar os custos de produção ao utilizar o alumínio 6061, este é o mais 

adequado ao projeto, pois irá garantir uma maior vitalidade ao produto, satisfazendo assim 

o utilizador final.  

5.6.1.1 - Processo de fabrico do Quadro 

O processo de fabrico do quadro passa por a extrusão de alumínio, corte à medida, 

dobragem e  soldadura, passando de seguida por tratamento das superfícies e pintura.  

Avaliando a forma do quadro, existem dois pontos que dificultaria ou tornaria impossível a 

produção do mesmo, sendo necessário a alteração do mesmo. Um dos pontos era situado 

na zona da frente do quadro e apresentava uma curvatura demasiado curta para produção, e 

o outro ponto era em uma das ligações, em que a curvatura de ligação era elevada, só 

podendo ser construida com outros tipos de material, como por exemplo a fibra de 

carbono. 

 
Figura 87 - Alterações do quadro para produção 
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5.6.2 - Materiais e processos de fabrico dos restantes materiais/componentes 

A seleção de materiais e processos de fabrico para os restantes materiais/componentes a 

desenvolver, foram feitos de forma direta, através de toda a pesquisa efetuada. 

 



 
124 

 

Quadro 38 – Material e processos de fabrico dos componentes a produzir 
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5.7 - Análise de elementos finitos (FEA) 

Para aprovação do modelo para uma fase de testes reais, é aconselhável a elaboração de 

testes virtuais, tornando o veiculo melhor e reduzindo custos à posteriori. O FEA foi 

aplicado nos componentes de maior importância e que poderiam de alguma forma não 

estarem aptos para utilização. Estes componentes são o quadro, os braços dianteiros que 

contêm os amortecedores, e por fim ao módulo traseiro que se encontra ligado ao quadro, 

ao amortecedor traseiro e às rodas. 

Os testes foram elaborado utilizando o Software SolidWorks Simulation 2013. 

Para a elaboração do teste teve que se considerar vários aspetos, como a utilização de um 

peso de utilizador de 100 kg (1000 N) e um peso de carga de transporte de 50 kg (500 N). 

A realização dos testes seguiu os seguintes passos: 

1. Identificação e aplicação dos pontos de fixação; 

2. Aplicação da gravidade; 

3. Aplicação da carga, em que sendo necessário houve pequenas alterações nas peças 

de modo a ser possível a colocação correta da carga; 

4. Análise dos resultados 

As análises estruturais do módulo traseiro e dos braços de amortecedores dianteiros 

encontram-se no anexo M. Em relação aos braços dianteiros, foram considerados que em 

cada braço dianteiro iria estar aplicado 35kg (350 N), sendo de seguida calculado a pressão 

a aplicar nos suportes dos amortecedores, resultando em 14,58 MPa em cada uma das 

“orelhas” do suporte para amortecedor. No módulo traseiro, foi considerado um peso de 50 

kg (500 N), em que ao dividir pela área de aplicação, resultou numa pressão aplicada de 

31,85 N/mm^2 (MPa). Por fim, foram aplicadas todas as fixações existentes, passando de 

seguida à análise estrutural, em que estes apresentavam uma boa resistência, não sendo 

necessário qualquer alteração. A deformação máxima do braço dos amortecedores 

dianteiros é de 0.9 mm e do módulo traseiro é de 0.1 mm. As tensões máximas do  módulo 

traseiro é de 32 MPa e do braço dos amortecedores é de 55 MPa. 
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A análise estrutural do quadro passou pela aplicação do peso estimado para o utilizador e o 

peso da carga, como já referido os valores anteriormente, bem como as fixações existentes. 

Os resultados à análise do quadro encontram-se de seguida: 

 

Figura 88 -  Pressão resultante da análise 

 

Figura 89 - Deslocamento resultante da análise 

 

Figura 90 - Tensão equivalente da análise 
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Após a análise, percebeu-se que a zona traseira a tensão máxima encontrava-se dentro dos 

limites do material utilizado (Alumínio 6061) com um coeficiente de segurança alto mas a 

deformação apresentava valor um pouco alto (2.5 mm). Com isto, foi adicionado um apoio 

extra, de forma a reduzir a deformação (zona traseira). 

 
Figura 91 – Pressões existentes no quadro final 

 
Figura 92 - Deslocamentos do quadro final 

 
Figura 93 - Tensões equivalentes existentes 

Este apoio conseguiu reduzir a deformação máxima de 2.5 mm para 1.8 mm. Contudo, não 

foi considerado o suporte do assento, que estando este localizado na zona de transporte de 

cargas, irá reforçar a estrutura, pois esta passará de uma espessura de 2 mm para 4 mm.  
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5.8 - Análise competitiva 

Para uma avaliação do produto para desenvolvimento, foi comparado diretamente com o 

produto de referência do Benchmarking, sendo este o quadriciclo da marca Rhoades, 

modelo Sportped. 

 
Quadro 39 – Análise competitiva 

Com esta comparação, é possível afirmar que o produto proposto apresenta vantagens em 

relação à concorrência, no entanto existem pontos que poderiam ser melhorados, como a 

facilidade de manutenção e principalmente o conforto, pois no modelo Sportped aparenta 

uma maior capacidade de conforto a nível visual.  

5.9 - Teste de tombamento do quadriciclo 

Foi feita uma análise de estabilidade (rodas no solo) considerado uma curva fechada, de 

modo a perceber os limites existentes no quadriciclo. 

Os parâmetros que condicionam a permanência das rodas no solo são: 

1. A posição do centro de massa; 

2. O raio da trajetória (curva); 

3. A velocidade tangencial máxima que inicia o tombamento do utilizador; 
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Figura 94 - Centro de massa 

Para o teste, foi considerado o centro de massa existente no veiculo total sem a presença do 

utilizador (através do software Solidworks 2013 edition). O centro de massa encontra-se na 

figura 94, ligeiramente atrás do assento (setas cor de rosa) e apresentam as seguintes 

coordenadas (altura ao solo): 

 
Figura 95 - Altura do centro de massa 

Sob o efeito  de uma aceleração centrifuga, o veiculo tende a tombar, sendo este o sistema 

de forças que pode potenciar esse evento (quase sem forças): 

 
Figura 96 - Sistema de forças existentes 

No momento da curva, o sistema de forças existentes  são: 

 
Figura 97 - Sistema de forças ao efetuar a curva 

Considerando o equilíbrio de momentos no ponto I: 

!! !×!!! = !!× ! !2! 

!! = !!!!.!!.! 
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Sendo:  

Fc – Força centrifuga 

YG – Distância do centro de massa ao solo (550 mm = 0,55 m) 

P – [Peso do utilizador (75 kg) + peso do veiculo (25 kg)] x Gravidade (9,8 m/s2) = 980 N 

L – Largura do eixo traseiro (500 mm = 0,5 m) 

R – Raio da curvatura (3 m) 

m – Massa do veiculo com utilizador (100 kg) 

 - Velocidade angular (Valor a descobrir) 

Pretendendo a velocidade angular: 

!!!.!!.!!.!! = !!. !2 

No limite de estabilidade: 

!! = ! !!×!!!
!!×!!!×!!!!

 

!! = !
980!× !0,52

3!×!100!×!0,55! 

! = ! 1,4848 = 1,21!!"#/! 

Com isto, é possível calcular a velocidade que o veiculo sofre um tombamento numa curva 

com raio de 3 metros. 

! = !!!.! 

! = 1,21!×!3 = 3,6556!!/! 

! = 3,6556!×!3,6 = 13,16!!"/ℎ 

O veiculo irá sofrer tombamento ao efetuar uma curva brusca com raio de 3 metros se for a 

uma velocidade de 13,16 km/h. Contudo, os valores utilizados para os cálculos foram um 

pouco elevados, pois no centro de massa do veiculo não foi considerado o utilizador, ou 

seja, o veiculo com o utilizador, irá ter um centro de massa inferior aos 550 mm de altura 

ao solo considerados para os cálculos. Também existe a possibilidade, de aumentar a 

largura do eixo traseiro de modo a garantir uma maior estabilidade no veiculo.  
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6. Logótipo 

6.1 - Primeiras Ideias 

As primeiras ideias passaram por explorar diferentes opções, seguindo a mesma linha de 

pensamento, tentando incluir as inicias da marca “Q-one” como referência, bem como a 

posição de condução. 

 
Figura 98 - Ideias iniciais para evolução do logótipo 

6.2 - Logótipo final 

A escolha do logótipo incidiu numa escolha pessoal, pensando qual ficaria melhor ao 

aplicar no quadriciclo Q-one. 

 
Figura 99 - Logótipo final 
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6.3 - Logótipo com diferentes cores 

Foram aplicados ao logótipo vários tons de cor, podendo ser adaptado a vários ambientes 
de utilização. 

 

Figura 100 - Logótipo em vários tons de cores 

6.4 - Significado do logótipo 

O logótipo simboliza de forma simples o “Q-one”. O detalhe do círculo superior reforça a 

ideia de uma pessoa a andar num veículo com assento reclinado. 

 

Figura 101 - Significado do logótipo 
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6.5 - Detalhes do logótipo 

Na figura seguinte é possível verificar os detalhes construtivos e a tipografia utilizada no 

logótipo, sendo esta a “Nexa Light”. 

 
Figura 102 - Detalhes construtivos do Logótipo 

6.6 - Cores utilizadas no logótipo 

O gradiente de cores utilizados encontra-se na seguinte figura: 

 
Figura 103 - Gradiente de cores utilizado no Logótipo 
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6.7 - Utilização em diversos ambientes 

Por fim, foi testado o logótipo em diversos ambientes de utilização. 

 

Figura 104 - Aplicação do logótipo em madeira 

 

Figura 105 - Aplicação do logótipo em tecido 
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Figura 106 - Logótipo com relevo 

 

Figura 107 - Aplicação do logótipo em papel 
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7. Apresentação Q-one 

7.1 - Q-one detalhado 

 

Figura 108 - Tampas com logótipo e "Q-one" aplicado no veiculo 

 

 

Figura 109 - Materiais dos componentes a produzir 
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Figura 110 - Componentes comprados 

 

Figura 111 - Medidas do Q-one (base) 

 

Figura 112 - Medidas do Q-one (total) 
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Figura 113 - Abertura da proteção climatérica e relação com utilizador 

 

Figura 114 - Direção do Q-one 

 

Figura 115 - Ajustes possiveis Q-one 
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7.2 - Foto realismo do veiculo 

 

Figura 116 - Perspetiva total Q-one 

 

Figura 117 - Perspetivas Q-one base com cores do quadro iguais 
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Figura 118 - Perspetivas com diversas cores aplicadas  

 

Figura 119 - Perspetiva Q-one 
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7.2.1 - Q-one com variação de cores 

 
Figura 120 - Variação de cores 

7.2.2 - Acessórios Q-one 

 
Figura 121 - Variação de acessórios 

7.2.3 - Q-one com utilizador 

 
Figura 122 - Relação Q-one-utilizador 
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7.2.4 - Q-one em ambiente de utilização 

 
Figura 123 - Q-one escala com bicicleta 

 

 
Figura 124 - Q-one em ambiente de utilização 
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Figura 125 - Q-one na Ecovia 

 

 
Figura 126 - Q-one num trilho 
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Figura 127 - Q-one na Ecovia/Relação tamanhos 

7.3 - Cartaz Q-one 

 
Figura 128 - Cartaz Q-one 
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8. Conclusões 

A bicicleta está presente na história e na vida da maioria da sociedade atualmente, sendo 

sempre um veiculo de eleição, para utilização diária ou pontual. Nos dias de hoje, devido à 

preocupação com o próprio bem-estar físico e também a nível ambiental, a utilização da 

bicicleta tem vindo a aumentar, no sentido em que é uma área que deve ser cada vez mais 

explorada pela área do design e da engenharia, pois o potencial e o mercado são enormes. 

Dentro deste grande mercado, existe um nicho com uma exploração mínima, o 

cicloturismo, em  que os praticantes são “obrigados” a utilizar bicicletas que estão 

destinadas a andar na cidade ou a outro tipo de prática como o BTT (Bicicleta de todo-o-

terreno). Com a elaboração do Estado da Arte, é possível afirmar que o cicloturismo 

apresenta uma grande capacidade de evolução nos próximos anos, pois as pessoas cada vez 

mais apresentam desafios e objetivos a si mesmas. 

A elaboração deste projeto só foi possível devido à própria motivação pessoal que sinto em 

relação às bicicletas e impondo objetivos concretos a mim mesmo, garantindo apresentar 

ao cicloturismo uma solução válida e com capacidade para obedecer a todos os requisitos 

impostos por esta área especifica. 

Várias conclusões serão realizadas e relacionadas com os capítulos e etapas de 

desenvolvimento existentes no projeto: 

" Devido à realização do estado da arte, o projeto apresenta uma base forte e 

justificativa, baseando-se principalmente no benchmarking. A análise da 

concorrência, foi um fator bastante positivo, pois houve a capacidade de explorar 

principalmente as fraquezas de cada um deles, se ligado ao cicloturismo. 

" A utilização da metodologia de Ulrich e Eppinger (2012) como base no 

desenvolvimento, apesar de não ser seguida à risca, foi essencial, pois torna a 

evolução e o desenvolvimento do produto concisa, estando realizado de forma 

organizada, justificando todos os passos dados. Dentro da metodologia vários 

passos foram essenciais para definição do caminho a seguir, pensado sempre no 

utilizador final. A recolha de necessidades, foi sem dúvida alguma, um dos pontos 

fundamentais no projeto, pois só no questionário realizado foi possível perceber a 
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dificuldade de um quadriciclo entrar no mercado citadino, dando origem à alteração 

do mercado-alvo, e por consequente, ao tema da dissertação. 

" A realização, de seguida, do modelo de Kano, utilizando um questionário fechado 

para definição das necessidades direcionado aos utilizadores frequentes de 

bicicletas, em que praticam principalmente BTT, mas também cicloturismo (por 

exemplo: Caminhos de Santiago), foi importante, pois serviu para perceber o que 

seria obrigatório o quadriciclo ter para garantir um maior sucesso no cicloturismo. 

De forma a garantir uma melhor estruturação do projeto, o questionário fechado 

realizado de seguida para organização das necessidades pelas dimensões do Garvin, 

serviu para entender os aspetos frocais do projeto, dedicando mais atenção e tempo 

de desenvolvimento, neste caso, ao desempenho do quadriciclo. 

" A realização do QFD, permitiu uma estruturação mais concreta das prioridades das 

necessidades e principalmente, serviu para uma avaliação direta dos produtos 

escolhidos do Benchmarking em relação às necessidades, escolhendo os produtos 

de referência para o projeto. Com isto, foi possível perceber os aspetos positivos e 

negativos neles existentes, de modo a tornar o Q-one superior e com vantagem 

competitiva em vários aspetos, tanto a nível de engenharia, como de design. A 

matriz do produto, foi essencial, percebendo em que componentes do quadriciclo o 

desenvolvimento se deveria focar, pois seriam nesses mesmo componentes que o 

Q-one se destacaria de dentro do mundo os veículos a pedais. 

" A análise ergonómica, é um fator importante e praticamente obrigatório na área do 

desenvolvimento de produto, e dentro deste projeto, sendo um veículo destinado 

para longas viagens, esta análise não poderia faltar, pois sem ela, o produto não 

estaria possivelmente apto a satisfazer o utilizador final da melhor forma. Com o 

estudo da biomecânica do ciclismo, percebeu-se o movimento efetuado pelos 

utilizador, e principalmente, os músculos utilizados no movimento. Também é 

possível perceber, que utilizando o Q-one um assento reclinado, a força que o 

utilizador terá de exercer é facilitada, pois todo o corpo ajuda no movimento. O 

estudo da antropometria estática e dinâmica, também foi bastante importante, 

ajudando a moldar o projeto para uma fase seguinte, definindo vários aspetos, 

como as medidas a utilizar no conceito, bem como a posição escolhida para 

colocação do utilizador e da zona da pedaleira. 
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" No Brainstorming, a elaboração do Mindmap e a análise morfológica, foram 

aspetos criativos e de decisões importantes no desenvolvimento conceptual, 

conseguindo uma definição e escolha de vários aspetos relacionados com o 

quadriciclo, garantindo uma justificação das escolhas tomadas, utilizando vários 

critérios de seleção relacionados com os componentes em avaliação. Isto, facilitou 

a fase de geração de conceitos, pois maior parte do quadriciclo já se encontrava 

definido, sendo necessário resolver aspetos deixados em aberto para uma fase de 

geração de várias ideias, como o quadro, pois sendo este o componente mais 

diferenciador nos veículos a pedais, seria importante não o definir prematuramente. 

" A validação do conceito só foi possível após efetuar o primeiro modelo CAD, ao 

qual foi explorado a forma em todas as vistas, garantindo um aspeto-formal 

apelativo e com capacidade de evolução. A realização do FMEA destinado a esse 

primeiro modelo CAD, ajudou também na sua validação, corrigindo vários erros 

iniciais que poderiam ser mais complicados de resolver à posteriori. O segundo 

FMEA, sendo quantitativo, foi essencial para resolver problemas relacionados com 

a engenharia e design, de forma a tornar o produto apto a ser produzido e ter uma 

melhor garantia de aceitação do mercado. 

" A análise estrutural virtual (FEA), é bastante importante no ramo da engenharia, 

pois assim é possível poupar gastos desnecessários nas fases de prototipagem e 

testes de utilização. A análise realizada, mostrou que o projeto se encontra apto 

para avançar para a fase de prototipagem, garantindo uma percentagem de sucesso 

elevada nos testes de utilização física. 

" O elaboração do logótipo permitiu uma exploração mais criativa, conjugando o 

logótipo ao quadriciclo, em função do seu nome, e principalmente, em relação à 

forma de condução. Com o logótipo, foi possível perceber como este se incluiria no 

veiculo e como a marca seria divulgada, conduzindo o pensamento à imagem do 

quadriciclo. 
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8.1 - Conclusão geral 

Avaliando de um modo geral, é necessário ter em conta as duas principais áreas que 

envolvem este projeto: o design e a engenharia mecânica. 

A nível de design, o produto apresenta um aspeto-formal apelativo, em que é diferenciado 

dentro do mundo dos veículos a pedais em todos os aspetos, desde a utilização de quatro 

rodas, o formato do quadro, a possível utilização da proteção do utilizador e a posição de 

condução adotada, sendo um ponto forte no projeto. O logótipo, veio fortalecer a 

comunicação do mesmo, contudo, existe a possibilidade de uma exploração maior, 

principalmente na utilização de autocolantes, bem como um pintura personalizada, 

agradando da melhor maneira possível o utilizador final. 

A nível da engenharia, a solução mostra vários pontos resolvidos, garantindo a sua 

funcionalidade com sucesso e com toda a segurança que o utilizador final merece para a 

realização das suas viagens. Esta segurança é um fator motivacional para os utilizadores, 

pois só estes sentindo-se bem e seguros, serão capazes de realizarem as viagens com 

sucesso. 

A nível geral, no projeto é apresentado um produto capaz de responder aos problemas 

existentes dentro do cicloturismo, estando bem estruturado e justificado, de forma a  

garantir um produto de sucesso e principalmente, uma satisfação positiva do utilizador, 

oferecendo alternativas para os vários tipos de uso. 

8.2 - Trabalhos futuros 

A entrega da dissertação mostra uma etapa concluída, porém há bastante a ser trabalhado 

no âmbito deste projeto, nomeadamente, a realização de protótipos para aceitação e 

melhoramento de forma em ambiente físico e não virtual. Um dos meus objetivos pessoais, 

passa pelo desenvolvimento de um protótipo a escala real funcional, com o intuito de 

receber feedback sobre uma possível produção e comercialização do mesmo pelas 

empresas que se encontram dentro do ramo das bicicletas. Também, querendo iniciar esta 

prática, gostaria de realizar uma viagem num protótipo do Q-one, servindo como teste de 

utilização. 
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