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EDIÇÃO ESPECIAL Pesquisa & Tendências: Transporte Conceitual 

A 1ª Edição Especial “ODI 
Automotive News”, apresenta dentro 
da categoria de pesquisa & tendências 
para transporte conceitual, um projeto 
criado por três alunos da PUC-PR, 
identificado pela equipe de pesquisa do 
Observatório de Desenvolvimento 
Industrial com caráter de inovação em 
design. 
Na categoria de bens duráveis, 
especialmente como solução para 
transporte urbano, as tendências 
apontam o consumo para um produto 
como veículo de transporte conceitual. 
O projeto então apresenta um triciclo 
individual que deve contar com um 
sistema de motorização híbrida 
formada por propulsão humana 
combinada a um motor de energia 
sustentável. A energia humana seria 
ajustável conforme situação de carga e 
disposição do usuário.  
Este protótipo oferece um habitáculo 
para que haja proteção contra 
intempéries (sol, chuva, vento e pó) e 
um mínimo de segurança ao usuário. 
Assim como capaz de carregar 
bagagem leve, o equivalente ao 
volume de uma mochila.  
O TRIVIA é uma opção de 
direcionamento de consumo para 
pessoas urbanas jovens e adultas de 
18 a 25 anos da classe B ou A com 
afinidade a tecnologia e inovação. Há 
nesse público um aumento da 
preocupação com saúde, assim o 
TRIVIA ele traz a chance da prática de 
exercício sem tempo exclusivo. De 
design arrojado e inteligente o TRIVIA 
pretende ser uma revolução contra o 
sedentarismo e o desperdício de tempo 
e espaço causado pelos veículos 
atuais.  

 

 
O TRIVIA é um triciclo para as cidades de trânsito caótico. Ágil, pouco 
maior que uma moto, destina-se a um ocupante; inclui vantagens 
como bagageiro, assento, iluminação, ar e abrigo contra chuva, vento 
e pó. Equipado com motor elétrico na roda dianteira, não polui o ar e é 
extremamente econômico; possui um sistema de pedais, como uma 
máquina de “step”, e marchas como uma bicicleta que proporcionam a 
chance de pedalar enquanto dirige, praticando exercício contribuindo 
para o rendimento do motor.  

TRIVIA – Ficha técnica 



As projeções com base no cenário atual indicam que a necessidade de locomoção e a concentração de pessoas 
nos grandes centros urbanos são, e devem continuar sendo, um problema crescente para os próximos anos.  
Assim, o que se propõe é um meio de transporte leve e individual que possa ocupar até um terço do volume de 
um veículo convencional e que seja capaz de amenizar a evidente falta de espaço para tantas pessoas se 
deslocarem ao mesmo tempo. 

Projeto: Triciclo individual de tração híbrida – TRIVIA 
Peso 120 kg 

Comprimento 2329 mm – Largura 1169 mm – Altura 1300 mm 
Segmento: setor de veículos leves 

O desafio do produto está alicerçado em três pilares: 
1º - Redução dos congestionamentos nos centros urbanos 
2º - Redução dos males à saúde causados pelo sedentarismo 
3º - O motor ocupa menos espaço e usa uma fonte de energia ecologicamente correta 
Os elementos principais que caracterizam a excelência do design do projeto são: 
- sensações � seu interior foi inspirado no útero materno trazendo a sensação de abrigo, segurança e conforto. 
- texturas � bancos em duas cores combinando interior e exterior do veículo. 
- comodidade � pequeno, ágil e econômico permite realizar exercícios que combatem os males do 
sedentarismo. 
- conforto � inclui itens como bancos ergonômicos, ar condicionado, abrigo contra chuva, sol, vento e pó.  
- segurança � cinto de segurança de três pontos, apoio de cabeça contra impactos traseiros e possibilidade de 
instalação de air-bags.  
Confira aqui o vídeo disponível no YouTube.  
 

O projeto TRIVIA é um Trabalho de 
Conclusão 
Curso de Graduação de Desenho 
Industrial – Modalidade Produto. 
PUC-PR 
Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná - 
Orientadores:  
Prof. Antônio M. Fontoura. 
Prof. Antônio J. Luiz Casela. 
Contato com a equipe de criação do 
projeto: 
Felipe Degasperi Aranega 
Felipe Andretta Costacurta 
Sérgio Tadeu de Almeida 
 
felipe.aranega@fiepr.org.br 
Fone: 41-3271.7651 

 

Conheça o interior do TRIVIA... 

 
Projeto premiado!  
É um dos 100 projetos brasileiros selecionados pelo Design Excellence 
Brazil para participar no evento internacional If Design Award 2008 – 
na condição de finalista. 

O TRIVIA é finalista no IF Design Awards 
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Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: ariane.hinca@fiepr.org.br 

    
 
 



 
 


