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Resumo 

A qualidade de vida das pessoas é frequentemente associada à possibilidade de terem acesso 
aos bens e serviços que desejam, tendo para tal, em princípio, necessidade de se deslocarem. 
O crescimento económico, a expansão das áreas urbanas e factores sociais relacionados com a 
alteração da estrutura familiar são as principais razões do crescimento da procura do transpor-
te colectivo. 

O sector dos transportes representa cerca de 7% do PIB europeu e cerca de 5% do emprego na 
UE. É por si mesmo um sector que dá um contributo importante para o funcionamento da 
economia europeia no seu conjunto. A mobilidade das pessoas e mercadorias é uma compo-
nente essencial da competitividade das indústrias e serviços europeus. A mobilidade é tam-
bém um direito do cidadão. 

Oitenta por cento dos europeus vivem num ambiente urbano. Os transportes urbanos são res-
ponsáveis por 40% das emissões de CO2 dos transportes rodoviários e até 70% das emissões 
de outros poluentes provenientes dos transportes.  

As previsões apontam para um crescimento no sector dos transportes, até 2020, da ordem de 
50% para o transporte de mercadorias e de 35% para o transporte de passageiros, na Europa. 

A política de transportes está estreitamente ligada à política energética, com base em objecti-
vos comuns: redução das emissões de CO2 e diminuição da dependência da UE face à impor-
tação de combustíveis fósseis. 

Grandes utilizadores de energia, os transportes representam cerca de 71% de todo o consumo 
de petróleo na UE. Os transportes rodoviários utilizam 60% de todo o petróleo, representando 
os transportes aéreos cerca de 9% do consumo geral de petróleo. Os transportes ferroviários 
utilizam aproximadamente 75% de electricidade e 25% de combustíveis fósseis. 

A Comissão aproveitará a experiência adquirida na iniciativa Civitas e na sua Estratégia Te-
mática sobre Transportes Urbanos e continuará a promover a investigação no domínio da mo-
bilidade urbana. 

A iniciativa CIVITAS, lançada pela Comissão Europeia no ano de 2000, apoia cidades euro-
peias com intenção de introduzir e testar medidas ambiciosas e inovadoras visando a melhoria 
da mobilidade local. 

A cidade do Porto foi convidada como “learning city” pela cidade belga de Gent para fazer 
parte de um dos consórcios de cidades europeias a apresentar uma candidatura ao CIVITAS 
Plus, com a denominação CIVITAS-Elan. O projecto CIVITAS–Elan, tem como missão “o 
cidadão em primeiro lugar”. 

Pretende-se desenvolver um autocarro de baixo consumo energético que operará na área de 
intervenção, Asprela – Paranhos, cerca de 1,5Km de percurso praticamente plano, em serviço 
de “shuttle” no decorrer do período do programa. A utilização de novos materiais compósitos 
na concepção e tecnologias de desenvolvimento pioneiras permitirão reduções significativas 
de peso e, consequente, os consumos. 

Neste âmbito, será estudada a viabilidade de construir uma carroçaria em compósito, para 
substituir a existente, de um Toyota Coaster de modelo BB32L-MD, com um novo “layout” e 
respeitando as leis actualmente em vigor. 
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Draft processing body within CIVITAS  

 

Abstract  

The quality of life is often associated with the possibility of having access to goods and ser-
vices they want and to do so, in principle, need to move. Economic growths, the expansion of 
urban and social factors related to the change in family structure are the main reasons for the 
growing demand of public transport. 

The transport sector accounts for about 7% of European GDP (Gross domestic product) and 
about 5% of employment in the EU. It is itself an important sector and makes a major contri-
bution to the functioning of the European economy as a whole. The mobility of people and 
goods is a key component of the competitiveness of European industry and services. Mobility 
is also an essential citizen right. 

Eighty percent of Europeans live in an urban environment. Urban transport accounts for 40% 
of CO2 emissions from road transport and up to 70% of emissions of other pollutants from 
transport. 

The forecast for growth in the transport sector by 2020, of 50% for freight and 35% for pas-
senger transport in Europe. 

Transport policy is closely linked to energy policy, based on common objectives: reducing 
CO2 emissions and decreased dependence of the EU against the import of fossil fuels. 

Large users of energy, transport accounts for about 71% of all petroleum consumption in the 
EU. Road transport uses 60% of all petroleum, representing the air transport around 9% of 
overall oil consumption. Rail transport uses 75% electricity and 25% of fossil fuels. 

The Commission is taking the experience from the Civitas initiative and its thematic strategy 
on urban transport, and continue to promote research on urban mobility.  

The CIVITAS Initiative, launched by the European Commission in 2000, supports European 
cities with the intention to introduce and test innovative and ambitious measures aimed at 
improving local mobility. 

The city of Porto has been invited as a "learning city" by the Belgian city of Gent to be part of 
a consortium of European cities to submit an application to the CIVITAS Plus, with the name 
CIVITAS-Elan.The CIVITAS-Elan project has the mission of "the citizen first." 

The aim is to develop a bus with low energetic consumption to operate in the area of interven-
tion, Asprela - Paranhos, about 1.5 km of road almost plane, in service of "shuttle" during the 
program period. The use of new composite materials in the design and development of pio-
neering technologies enable significant reductions in weight and, consequently, energetic con-
sumption. 

In this context, will be studied the feasibility of building a composite body-in-white in to re-
place the existing one, a Toyota Coaster model BB32L-MD, with a new "layout" and respect-
ing the laws currently in force. 
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1.2.1 Objectivos da politica de transportes europeia 

A política de transportes sustentáveis da UE tem como objectivo que os sistemas de transporte 
respondam às necessidades da sociedade a nível económico, social e ambiental. Sistemas de 
transporte eficazes são essenciais para a prosperidade da Europa, tendo impactos significati-
vos no crescimento económico, no desenvolvimento social e no ambiente. O sector dos trans-
portes representa cerca de 7% do PIB europeu e cerca de 5% do emprego na UE. É por si 
mesmo um sector que dá um contributo importante para o funcionamento da economia euro-
peia no seu conjunto. A mobilidade das pessoas e mercadorias é uma componente essencial da 
competitividade das indústrias e serviços europeus. A mobilidade é também um direito do 
cidadão. 

Embora tenha arrancado lentamente, a política de transportes da União Europeia tem-se de-
senvolvido rapidamente nos últimos 15 anos. Os objectivos da política de transportes da UE 
— desde o livro branco sobre os transportes de 1992, passando pelo livro branco de 2001, até 
ao livro verde de 2007 — continuam a ser válidos: contribuir para proporcionar aos europeus 
sistemas de transporte eficientes e eficazes que permitam: 

- Oferecer um nível elevado de mobilidade para as pessoas e empresas em toda a União. A 
disponibilidade de soluções de transporte abordáveis e de alta qualidade contribui de forma 
vital para concretizar a livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços, para melhorar a 
coesão social e económica e para garantir a competitividade da indústria europeia. 

- Proteger o ambiente, garantir a segurança energética, promover normas mínimas de trabalho 
para o sector e proteger os passageiros e cidadãos. 

- As pressões ambientais aumentaram substancialmente e futuramente continuarão a existir 
problemas significativos nos domínios da saúde e do ambiente, por exemplo, no que diz res-
peito à poluição atmosférica. É, por conseguinte, necessário promover um nível elevado de 
protecção e melhorar a qualidade do ambiente. 

- Dado ser um dos principais consumidores de energia, os transportes devem também contri-
buir para garantir a segurança energética. 

- No domínio social, a política da UE promove a melhoria da qualidade do emprego e melho-
res qualificações para os trabalhadores do sector europeu dos transportes. 

- A política da UE protege também os cidadãos enquanto utilizadores e prestadores de servi-
ços de transportes, tanto como consumidores como em termos da sua segurança intrínseca e, 
mais recentemente, da sua segurança extrínseca. 

- Inovar com vista a apoiar os primeiros dois objectivos de mobilidade e protecção, aumen-
tando a eficiência e sustentabilidade do sector dos transportes em crescimento. A política da 
UE desenvolve e leva até ao mercado as soluções inovadoras de amanhã que sejam eficientes 
em termos energéticos, utilizem fontes de energia alternativas ou apoiem projectos de trans-
portes inteligentes, bem desenvolvidos e de grande envergadura, como o Galileu. 

- Estabelecer contactos a nível internacional, projectando as políticas da União a fim de refor-
çar a mobilidade sustentável, a protecção e a inovação, através da participação em organiza-
ções internacionais. O papel da UE como líder mundial em matéria de soluções, indústrias, 
equipamentos e serviços sustentáveis no domínio dos transportes deve mesmo ser objecto de 
um maior reconhecimento. 
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A mobilidade deve ser dissociada dos seus efeitos secundários negativos mediante a utilização 
de uma vasta gama de instrumentos políticos. Por conseguinte, a política futura terá de opti-
mizar o potencial próprio de cada modo de transporte a fim de satisfazer os objectivos que 
visam sistemas de transporte não poluentes e eficientes. Devem valorizar-se as potencialida-
des da tecnologia para tornar os transportes mais respeitadores do ambiente, em especial 
quanto às emissões de gases com efeito de estufa. Alguns projectos de infra-estrutura impor-
tantes ajudarão a aliviar a pressão ambiental em corredores específicos. Deve conseguir-se 
uma mudança para modos de transporte mais respeitadores do ambiente, quando adequado, 
especialmente em itinerários de longo curso, em zonas urbanas e em corredores congestiona-
dos. Simultaneamente, deve proceder-se à optimização de cada um dos modos de transporte. 
Todos os modos devem tornar-se mais respeitadores do ambiente, seguros e eficientes em 
termos energéticos. Finalmente, a co-modalidade, ou seja, a utilização eficiente de diferentes 
modos de transporte isoladamente ou em combinação, resultará numa utilização óptima e sus-
tentável dos recursos [10]. 

 

1.2.2 Evolução do contexto geral da politica de transportes europeia 

 - O alargamento dotou a UE de uma dimensão continental. Enquanto a poluição, a utilização 
dos solos e o congestionamento são uma grande preocupação no «centro-oeste» densamente 
povoado e industrializado, para outros Estados-Membros a acessibilidade é ainda a principal 
preocupação. A diversidade pode, em determinados domínios políticos, exigir soluções mais 
diferenciadas, deixando margem para soluções locais, regionais e nacionais, mas que assegu-
rem simultaneamente um mercado interno dos transportes à escala europeia. 

- Os transportes estão rapidamente a tornar-se um sector de alta tecnologia, tornando a inves-
tigação e a inovação cruciais para o seu maior desenvolvimento. No contexto do aumento do 
orçamento para a investigação do sétimo programa-quadro de investigação e desenvolvimento 
(2007-2013) europeu, a inovação tecnológica no sector dos transportes contribui directamente 
para as agendas europeias em matéria de competitividade, ambiente e política social. Com 
base nas agendas estratégicas de investigação desenvolvidas pelas plataformas tecnológicas 
europeias de transportes, as actividades incluem a ecologização dos transportes aéreos e de 
superfície, a modernização da gestão do tráfego aéreo, o descongestionamento dos corredores 
europeus de transportes, a mobilidade urbana, a intermodalidade e interoperabilidade, a segu-
rança intrínseca e extrínseca nos transportes e uma base industrial concorrencial. Entre os 
domínios prioritários mais promissores contam-se os sistemas de transporte inteligentes que 
envolvem a comunicação, navegação e automatização e tecnologias de motores que permitam 
uma maior eficiência dos combustíveis e promovam a utilização de combustíveis alternativos. 

- Os compromissos ambientais internacionais, incluindo os assumidos ao abrigo do Protocolo 
de Quioto, devem ser integrados na política de transportes. As emissões de CO2 constituem 
um desafio e a qualidade do ar, a poluição sonora e a utilização dos solos necessitam de uma 
atenção contínua, apesar dos avanços consideráveis obtidos na última década, por exemplo, 
no que diz respeito à redução de emissões nocivas. 

- A política de transportes deve contribuir para a realização dos objectivos da política energé-
tica europeia conforme estabelecido nas conclusões do Conselho Europeu de Março de 2006, 
em especial em matéria de segurança do aprovisionamento e sustentabilidade. Os transportes 
representam 30% do consumo total de energia na UE. No contexto de uma dependência do 
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petróleo de 98%, os preços elevados do petróleo influenciam o sector dos transportes e incen-
tivam uma maior eficiência energética, soluções de aprovisionamento diversificadas e políti-
cas de gestão da procura, todas elas apoiados por tecnologias novas e inovadoras [11]. 

 

1.2.3 Crescimento dos transportes na Europa 

O crescimento dos transportes de mercadorias na UE, a uma taxa de 2,8% por ano, estava 
largamente em conformidade com o crescimento económico, que foi de 2,3% em média no 
período de 1995-2004. O transporte de passageiros cresceu a uma taxa mais baixa de 1,9%. 
Em geral, verificou-se um aumento no transporte de mercadorias de 28% e no transporte de 
passageiros de 18% no período de 1995 a 2004, com um crescimento do transporte rodoviário 
de 35% e 17%, respectivamente. O transporte marítimo de curta distância cresceu a uma taxa 
praticamente idêntica. Verificou-se um maior aumento no transporte ferroviário de mercado-
rias nos Estados‑Membros que abriram o mercado ferroviário à concorrência mais cedo, em 
comparação com os outros países. Na globalidade, o transporte ferroviário de mercadorias 
cresceu 6% no período de 1995 a 2004. O transporte ferroviário de passageiros aumentou 
consideravelmente (embora não tão rapidamente como outros modos de transporte), sendo 
actualmente um quarto desse crescimento atribuível aos comboios de alta velocidade. Os 
transportes aéreos intra-UE cresceram mais de 50% no mesmo período, apesar do declínio 
que se seguiu aos ataques de 11 de Setembro, integrando os efeitos da liberalização que já se 
tinham iniciado em finais da década de 1980. O transporte por vias navegáveis interiores 
apresentou um forte crescimento na última década em alguns Estados‑Membros (50% na 
Bélgica e 30% em França). 

A maior parte dos transportes intra-UE processa-se por estrada, sendo este modo responsável 
por 44% do transporte de mercadorias e cerca de 85% do transporte de passageiros. 

No período entre 2000 e 2020, as previsões apontam para uma taxa média de crescimento 
anual do PIB de 2,1% (52% em todo o período). Prevê-se um crescimento do transporte de 
mercadorias a taxas aproximadamente semelhantes (50% em todo o período) e um crescimen-
to do transporte de passageiros inferior na ordem de 1,5% em média anual (35% em todo o 
período). A modelização confirma que a distribuição modal será mais ou menos estabilizada a 
longo prazo. (Tabela 1.1, Figura 7 e Figura 8) [9]. 
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1.2.5 Transportes Urbanos 

Oitenta por cento dos europeus vivem num ambiente urbano. Os transportes públicos, os au-
tomóveis, os camiões, os ciclistas e os peões utilizam todos a mesma infra-estrutura. Os 
transportes urbanos são responsáveis por 40% das emissões de CO2 dos transportes rodoviá-
rios e até 70% das emissões de outros poluentes provenientes dos transportes. Uma em cada 
três mortes em acidentes rodoviários ocorre nas cidades. Os problemas de congestionamento 
estão também concentrados nas cidades e em torno delas. Como aumentar a mobilidade, redu-
zindo simultaneamente os congestionamentos, os acidentes e a poluição, é o desafio comum 
de todas as grandes cidades. Mais que ninguém, os habitantes das cidades sentem directamen-
te os efeitos negativos da sua própria mobilidade e podem estar abertos a soluções inovadoras 
para a criação de uma mobilidade sustentável. 

São as próprias cidades, mais do que a UE, as líderes do processo. Londres, Estocolmo, Ate-
nas, Kaunas, Gdynia e outras cidades desenvolvem políticas activas de mobilidade sustentável 
como uma alternativa aos automóveis. A UE pode promover o estudo e intercâmbio de me-
lhores práticas em toda a UE em domínios como as infra-estruturas de transporte, a fixação de 
normas, a gestão do tráfego e do congestionamento, os serviços de transporte público, a tari-
fação das infra-estruturas, o planeamento urbano, a segurança intrínseca e extrínseca e a coo-
peração com as regiões limítrofes. As consultas públicas realizadas pela Comissão revelaram 
um grande interesse por uma possível contribuição da UE. A Comissão aproveitará a experi-
ência adquirida na iniciativa Civitas e na sua Estratégia Temática sobre Transportes Urbanos e 
continuará a promover a investigação no domínio da mobilidade urbana [16]. 

 

1.2.6 Transportes e a energia 

A política de transportes está estreitamente ligada à política energética, com base em objecti-
vos comuns: redução das emissões de CO2 e diminuição da dependência da UE face à impor-
tação de combustíveis fósseis. 

Grandes utilizadores de energia, os transportes representam cerca de 71% de todo o consumo 
de petróleo na UE. Os transportes rodoviários utilizam 60% de todo o petróleo, representando 
os transportes aéreos cerca de 9% do consumo geral de petróleo. Os transportes ferroviários 
utilizam aproximadamente 75% de electricidade e 25% de combustíveis fósseis. 

O custo elevado dos combustíveis fósseis e a necessidade de diminuir a dependência estraté-
gica deveriam incitar à optimização do potencial de cada modo de transporte [17]. 

Estes desafios reforçam a prioridade ambiental de controlar a utilização da energia. Uma polí-
tica energética europeia que vise garantir a competitividade, a segurança do aprovisionamento 
e a protecção do ambiente deve centrar-se, nomeadamente, no aprofundamento de políticas de 
transportes que reduzam o consumo de energia mediante uma melhoria da eficiência dos 
combustíveis, no que diz respeito aos veículos, e gradualmente na substituição do petróleo por 
outros combustíveis, sejam eles o gás natural, o hidrogénio, a electricidade ou outros [18]. 

São necessários esforços e investimentos importantes em infra-estruturas de transporte neste 
domínio, incluindo a combinação de programas de investigação sobre energia e transportes, a 
investigação sobre veículos mais inteligentes e menos poluentes e a utilização de tecnologias 
da informação e das comunicações (TIC) com vista a uma maior eficiência dos combustíveis 
e à criação de parcerias entre os sectores público e privado. Foram já lançadas algumas inicia-



Projecto de transformação de carroçaria no âmbito CIVITAS 
 

11 
 

tivas no domínio dos biocombustíveis (incluindo os biocombustíveis de segunda geração) e 
do hidrogénio para os transportes, que devem ser objecto de seguimento. Um projecto de de-
senvolvimento de camiões ecológicos contribuiria para aproveitar estes progressos. Deveriam 
ser realizados esforços semelhantes para desenvolver aeronaves e navios ecológicos, confor-
me referido na Estratégia Temática sobre a Poluição Atmosférica [19]. A eficiência energética 
e os combustíveis alternativos são dos domínios mais promissores e prementes para uma mai-
or inovação. 

A UE incentivará a inovação respeitadora do ambiente criando condições para a introdução no 
mercado de novas tecnologias bem desenvolvidas através da fixação de normas e de regula-
mentação (por exemplo, sucessivas normas EURO para veículos rodoviários, pneumáticos 
melhorados), da promoção de veículos ecológicos com base em concursos públicos (por 
exemplo, para autocarros), de instrumentos fiscais (por exemplo, gasolina sem chumbo) e de 
auxílios estatais, de objectivos acordados (por exemplo, o objectivo de 5,75% de biocombus-
tíveis até 2010, o acordo voluntário com a indústria automóvel para reduzir as emissões de 
CO2 para 120 g/km até 2012, em consonância com a estratégia da UE relativa a emissões de 
CO2), ou de objectivos internacionais de redução das emissões de gases com efeito de estufa, 
da sensibilização dos utilizadores (por exemplo, rotulagem energética, campanhas dirigidas ao 
comportamento dos consumidores e utilizadores) e de acções coordenadas em políticas nou-
tros domínios para a utilização de sinergias (por exemplo, política agro-industrial sobre bio-
combustíveis), de incentivos ao investimento na infra-estrutura de distribuição de combustí-
veis alternativos [20]. 

 

1.2.7 Redução do congestionamento e aumento da acessibilidade 

As redes transeuropeias de transportes (RTE) fornecem a infra-estrutura física para o mercado 
interno. A Europa dispõe de uma rede densa de transportes e de uma infra-estrutura em geral 
de grande qualidade. Não obstante, zonas do «centro-oeste» e em torno das cadeias monta-
nhosas que atravessam o continente, bem como muitas cidades, sofrem de congestionamento 
e de poluição. Prevê-se que, até 2020, 60 aeroportos importantes fiquem fortemente congesti-
onados, sendo visível uma tendência semelhante nos portos. O congestionamento e a poluição 
constituem uma ameaça para o crescimento económico, a qualidade de vida e o ambiente. 
Soluções de mobilidade inteligente e a gestão da procura de transportes aliviarão o congestio-
namento, mas serão igualmente necessárias infra-estruturas novas ou melhoradas.  

O investimento em alternativas viáveis a corredores rodoviários congestionados pode apoiar 
soluções inteligentes que envolvam cadeias logísticas co-modais que optimizem a utilização 
da infra-estrutura de transportes em cada modo e entre os diferentes modos de transporte. Tal 
inclui os túneis transalpinos, corredores ferroviários e nós intermodais para os transportes 
ferroviários, marítimos ou aéreos.  

Será necessário encontrar o equilíbrio correcto entre o desenvolvimento de infra-estruturas 
economicamente essenciais e os requisitos de planeamento igualmente legítimos baseados em 
objectivos ambientais e das políticas noutros domínios. Os chamados «sistemas de coopera-
ção» baseados em comunicações de veículo a veículo e de veículo a infra-estrutura podem a 
mais longo prazo melhorar consideravelmente a eficiência da gestão do tráfego, a segurança e 
a gestão dos congestionamentos. A infra-estrutura rodoviária deve tornar-se inteligente e en-
viar e receber informações com origem e destino nos veículos, bem como recolher informa-
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ções sobre condições rodoviárias, como riscos e acidentes meteorológicos, a fim de optimizar 
o funcionamento dos sistemas de cooperação. 

Noutras partes da Europa, a acessibilidade constitui a principal preocupação das regiões e dos 
Estados-Membros na periferia. As regiões ultraperiféricas sofrem de um grande défice de 
acessibilidade não apenas em relação ao mercado interno continental como também em rela-
ção às suas próprias zonas interiores. Os instrumentos da política de transportes e os auxílios 
estatais poderiam ser utilizados para reduzir os efeitos do afastamento na sua posição concor-
rencial e para melhorar as ligações com o resto da UE e com países terceiros vizinhos. 

 

1.2.8 Mobilidade inteligente 

As novas infra-estruturas não podem resolver todos os problemas de congestionamento e 
acessibilidade devido aos custos elevados e à longa duração dos procedimentos de planea-
mento e, em determinadas zonas, devido à pressão ambiental e à escassez de espaço. Ao pro-
curar optimizar a utilização da capacidade de transporte existente, o interesse do sector em 
reduzir os custos é consentâneo com o interesse público de garantia da sustentabilidade finan-
ceira e ambiental. Medidas como melhorar o factor de carga, permitindo e incentivando o 
transbordo para transportes ferroviários e marítimos de longo curso, optimizando o itinerário e 
o estabelecimento de horários, contribuem todas para aumentar a mobilidade e simultanea-
mente diminuir o impacto ambiental por unidade de carga transportada. 

Logística dos transportes 

O sector aceitou o desafio de utilizar de forma mais eficiente a infra-estrutura e os veículos 
existentes mediante o desenvolvimento de cadeias logísticas sofisticadas. Tecnologias da in-
formação e das comunicações avançadas permitem a sua implementação e o fornecimento dos 
serviços necessários para tornar uma realidade a logística inteligente. À tendência para empre-
sas de logística integrada devem corresponder políticas públicas que permitam a utilização e 
combinação optimizadas («co-modalidade») de diferentes modos de transporte. Tal poderá 
incluir acções destinadas a eliminar entraves regulamentares à co-modalidade, incentivar a 
aprendizagem e o intercâmbio de melhores práticas em toda a UE, promover a normalização e 
a interoperabilidade entre modos e investir em centros de transbordo. 

Sistemas de transporte inteligentes 

A mais longo prazo, não há razão para que as aeronaves disponham de sistemas sofisticados 
de comunicação, navegação e automatização e que o mesmo não aconteça com os navios, 
comboios ou automóveis. As novas tecnologias a introduzir no mercado num futuro próximo 
proporcionarão gradualmente novos serviços aos cidadãos e permitirão uma melhor gestão em 
tempo real dos movimentos de tráfego e da utilização da capacidade, bem como a localização 
e seguimento de fluxos para fins ambientais e de segurança. Para além dos benefícios óbvios 
para os clientes e operadores de transportes, os novos sistemas proporcionarão à administra-
ção pública informações rápidas e pormenorizadas sobre a infra-estrutura e as necessidades de 
manutenção. Estes sistemas não só aumentarão o conforto da condução como também ajuda-
rão a melhorar a segurança intrínseca e extrínseca e a lidar com padrões de transportes exces-
sivos no interesse da sustentabilidade ambiental. Está a ser criada a Autoridade de Supervisão 
Galileu e o sistema de satélites Galileu estará operacional a partir de 2010 e a fornecer sinais 
de navegação que serão combinados com comunicações terrestres ou espaciais. O desenvol-
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vimento de uma arquitectura aberta europeia assegurará a interoperabilidade e o desenvolvi-
mento flexível de futuras aplicações para todos os modos de transporte. 

Estão já em curso várias iniciativas, como a iniciativa «Veículo Inteligente», destinada a pro-
mover novas tecnologias em veículos através de uma coordenação das acções de partes inte-
ressadas [o Fórum «Segurança Electrónica (eSafety)], a investigação sobre sistemas de veícu-
los inteligentes e a sensibilização dos utilizadores, bem como o programa SESAR que visa 
introduzir as tecnologias mais modernas de gestão do tráfego aéreo no âmbito do céu único 
europeu. O programa SESAR reduzirá o impacto do tráfego aéreo no ambiente, melhorará a 
segurança, contribuirá para o emprego e abrirá mercados de exportação para tecnologias eu-
ropeias de tráfego aéreo. O sistema ERT MS trará vantagens semelhantes para o sector ferro-
viário. Tal permitirá melhorar a interoperabilidade entre redes nacionais, condição prévia para 
a eficácia das operações ferroviárias a longa distância. O sistema de serviços de informação 
fluvial (River Information Services — RIS) já está a ser implantado nos principais corredores 
europeus [21]. 

 

1.3 Iniciativa CIVITAS 

A iniciativa CIVITAS, lançada pela Comissão Europeia no ano de 2000, apoia cidades euro-
peias com intenção de introduzir e testar medidas ambiciosas e inovadoras visando a melhoria 
da mobilidade local. O apoio da Comissão Europeia às cidades pretende atingir os seguintes 
objectivos: 

- Promoção e implementação de medidas de transporte urbano sustentável, limpo e económi-
co; 

- Implementação de medidas integradas de tecnologia e política de transporte; 

- Criar e apoiar a cooperação entre cidades e a disseminação de resultados dentro do espaço 
europeu. 

Trata-se uma iniciativa coordenada como “um projecto de cidades para as cidades”, potenci-
ando as mesmas como um laboratório vivo de aprendizagem e conhecimento, esperando-se 
medidas efectivas para a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos e difusão de boas 
práticas de transporte sustentável [22]. 

 

1.3.1 Participação da cidade do Porto (CIVITAS-Elan) 

A Comissão Europeia lançou a terceira edição da iniciativa, o CIVITAS Plus – “Testing In-
novative Strategies for Clean Urban Transport”. A cidade do Porto foi convidada como “lear-
ning city” pela cidade belga de Gent para fazer parte de um dos consórcios de cidades euro-
peias a apresentar uma candidatura ao CIVITAS Plus, com a denominação CIVITAS-Elan. O 
convite foi aceite, ficando o Porto apostado em constar do consórcio final de cidades (CIVI-
TAS-Elan) que são classificadas de acordo com a sua experiência em anteriores edições do 
CIVITAS: 

-Ljubljana, Eslovénia (“leading city, project coordinator”) 
-Gent, Bélgica (“leading city”) 
-Zagreb, Croácia (“leading city”) 
-Porto, Portugal (“learning city”) 
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A área é delimitada pela Via de Cintura Interna (Sul), Rua de Costa Cabral (Nascente), Estra-
da da Circunvalação (Norte) e Rua do Amial (Poente). 

Trata-se de um a zona com alta concentração de instituições de ensino superior (universidades 
e politécnico) e unidades de saúde (Hospital de São João e Instituto Português de Oncologia), 
registando-se igualmente a presença de zonas residenciais consolidadas e novos empreendi-
mentos. Estas características de uso do solo geram uma procura concentrada nos períodos de 
ponta da manhã e da tarde, bem como com variação ao longo do ano escolar. Estima-se que só 
a população que trabalha e estuda na zona gera cerca de 50 000 viagens/dia. Resumindo, em 
termos de oferta de infra-estruturas de transporte, as condições de mobilidade existentes na 
presença da oferta e procura de transporte registadas na zona de intervenção evidenciam a 
necessidade de actuação, fazendo prever que as medidas propostas tenham mais possibilidade 
de sucesso. A possibilidade de monitorização permitirá tirar ilações sobre os impactos associ-
ados a cada medida para eventual posterior aplicação a situações semelhantes no contexto da 
cidade. 

 

1.3.2 Medidas Propostas 

As medidas propostas concentram os seus principais objectivos na zona de intervenção Aspre-
la-Paranhos. Procurou-se propor projectos inovadores ao nível da tecnologia e diferentes for-
mas de abordagem dos problemas da mobilidade urbana, mantendo-se a vertente de imple-
mentação no terreno dentro do prazo de projecto como um objectivo a ser assegurado. 

 

1.3.2.1 Medidas a implementar 

Loja da Mobilidade (4.14 - OPO) 

Esta medida propõe a instalação de uma Loja de Mobilidade na zona da Asprela que funcio-
nará como sede do projecto CIVITAS-Elan. A Loja da Mobilidade será um pólo de difusão de 
toda a informação relativa ao projecto; promoverá o diálogo entre cidadãos, instituições e 
operadores de transportes; funcionará como suporte logístico e técnico para o desenvolvimen-
to de serviços inovadores, na prossecução dos seguintes objectivos: 

- Promover um debate alargado sobre os modos de viajar no sentido de alterar o comporta-
mento dos cidadãos nas deslocações/viagens, em particular na utilização individual do carro 
privado; 

- Oferecer à população local, serviços de gestão da mobilidade; 

- Desenvolver campanhas de sensibilização que fomentem a reflexão pública sobre as ques-
tões de mobilidade; 

- Alargar a área de intervenção da Loja da Mobilidade com a implementação de serviços ino-
vadores, fornecendo apoio logístico e técnico na introdução e desenvolvimento das soluções 
inovadoras propostas na medida (6.4 - OPO); 

- Divulgar e monitorizar as acções propostas no projecto CIVITAS; 

- Funcionar como sede do projecto CIVITAS-Elan no Porto, garantindo a visibilidade pública 
da totalidade do projecto, com destaque para as acções a desenvolver e resultados obtidos. 
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Serviços de Mobilidade Flexível (6.4 - OPO) 

Esta medida tem o objectivo de desenvolver e apoiar serviços inovadores de transporte na 
zona de intervenção do projecto, envolvendo directamente a Loja da Mobilidade como supor-
te logístico e técnico das acções. Propõe-se atingir os seguintes objectivos: 

- Introduzir localmente um sistema de aluguer de bicicletas e instalar locais de recolha e apar-
camento adequados de modo a fomentar o uso da bicicleta como modo de transporte diário; 

- Promover a racionalização no uso do carro privado com a criação e gestão de uma agência 
digital de “car-pooling” (carro partilhado); 

- Desenvolver estudos e implementar um serviço de transportes “a pedido” que esteja de 
acordo com as reais necessidades locais (DRT - Demand Responsive Transport) de forma a 
optimizar a utilização do transporte público. 

 

Estudos Preliminares para uma interface de transportes (2.10 - OPO) 

A construção de uma interface multimodal de transportes na zona norte da cidade já está pre-
vista no PDM e revela-se essencial para a articulação e racionalização dos modos de transpor-
te numa zona tão congestionada como é a Asprela. Esta medida prevê o estudo prévio para a 
localização e elaboração do caderno de encargos necessário para o lançamento de um concur-
so público internacional que englobe a concepção, construção e exploração da nova infra-
estrutura. A análise contemplará aspectos variados como: as acessibilidades, a articulação 
desejável entre os vários modos, as condições de estacionamento, o fomento da utilização de 
transportes menos poluentes, com as seguintes preocupações: 

- Conseguir uma participação alargada nos estudos necessários à futura construção de uma 
interface de transportes; 

- Aumentar a eficiência do sistema de transportes e simultaneamente reduzir a emissão de 
poluentes; 

- Promover um efectivo sistema de transportes multimodal com qualidade e condições de con-
forto que estimulem a procura de transporte público. 

Está igualmente prevista uma análise do modelo de negócio a implementar que será feita por 
consultores externos a seleccionar no curso do projecto. 

 

Plano de mobilidade da Asprela (3.5 - OPO) 

Esta medida visa o estudo e posterior implementação de acções que visem a melhoria das 
condições de mobilidade existentes na zona. O Plano analisará localmente todos os modos de 
transporte existentes e proporá acções específicas que deverão ser implementadas no âmbito 
do projecto CIVITAS-Elan. Serão aplicadas técnicas inovadoras para a realidade da cidade 
como a prioridade ao transporte público nas intersecções semafóricas, estudadas pelo software 
de micro simulação de tráfego especialmente concebido no âmbito do projecto. 

As acções propostas incidirão nas seguintes áreas: 

- Rede viária; 

- Rede de Transporte Público; 
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- Rede pedonal; 

- Rede de ciclovias; 

- Gestão de tráfego; 

- Segurança rodoviária; 

- Políticas de estacionamento. 
 

FeupBus – Autocarro de baixo consumo (1.5 - OPO) 

Pretende-se desenvolver um autocarro de baixo consumo energético que operará na área de 
intervenção, cerca de 1,5Km de percurso praticamente plano, em serviço de shuttle no decor-
rer do período do programa. A utilização de novos materiais compósitos na concepção e tec-
nologias de desenvolvimento pioneiras permitirão reduções significativas de peso e, conse-
quente, os consumos. 

Existirá uma forte componente de inovação ligada aos estudos e construção do veículo que já 
vem sendo desenvolvido, existindo agora a possibilidade de ser utilizado e avaliado em ambi-
ente real com vista a melhoria da mobilidade na zona de intervenção. 

Os resultados esperados para esta medida serão: 

- A utilização de materiais compósitos levará a uma redução no peso da estrutura global do 
autocarro; 

- Atenuação do ruído através de um melhor isolamento acústico, com novos materiais; 

- Elevada segurança dos passageiros, através do reforço da resistência; 

- Redução de danos nos peões, em caso de acidente; 

- Melhor performance aerodinâmica; 

- Redução da emissão do CO2, comparado com os autocarros normais; 

- O conceito do projecto e da arquitectura terão em consideração os princípios ambientais. 
 

Informação Móvel de Mobilidade – Sistemas de Telemática (8.8 - OPO) 

A medida contempla o desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação de base 
tecnológica que possibilitarão disponibilizar ao utilizador local informação em tempo real 
sobre transportes públicos (percursos, horários, destino, paragens, tempo de espera…). O sis-
tema será desenvolvido e aplicado na zona de intervenção e estará disponível em telemóveis, 
outros equipamentos móveis (PDA’s) e em dispositivos fixos (LCD’s localizados nas princi-
pais instituições locais). 

Nesta medida, esperam-se os seguintes resultados: 

- O uso do sistema, e seus serviços, vai aumentar a qualidade do serviço de transportes públi-
cos oferecido aos passageiros, uma vez que irá permitir o aumento da satisfação dos clientes; 

- A utilização dos transportes públicos vai tornar-se mais fácil e confortável. O cliente terá 
mais informações sobre tempo de espera em tempo real; 
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- Muitas pessoas que actualmente utilizam o veículo particular como modo de transporte vão 
tornar-se utilizadores frequentes dos transportes públicos. Como consequência, teremos uma 
redução significativa de trânsito, sobretudo na zona da Asprela, onde milhares de veículos 
circulam diariamente [23 e 24]. 
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2 - Apresentação do problema tratado  

Estado da arte  

Para dar resposta às exigências evolutivas dos transportes colectivos urbanos, os construtores 
têm dividido a sua atenção por duas áreas distintas, apesar de trabalharem pormenores, nas 
duas áreas, visando fins comuns. As duas grandes áreas são: 

- Novas fontes de energia propulsora (Combustíveis menos poluentes) 

- Carroçarias (Mais leves e com melhores acessibilidades aos passageiros) 

 

2.1 Novas fontes de energia propulsora  

Os combustíveis mais correntes nos dias de hoje, são ainda as gasolinas (quase banidas nestas 
classes de viaturas) e o gasóleo onde a pesquisa incide na melhoria da performance dos moto-
res (combustível mais utilizado), estão progressivamente a ser substituídos por combustíveis 
alternativos, e menos poluentes. A pesquisa na área dos combustíveis amigos do ambiente 
tem sido fortíssima, bem como a sua integração na indústria de um modo geral e nos veículos 
automóveis em particular, bem como a diminuição dos seus consumos (menores consumos 
implicam menores emissões de poluentes).  

A introdução de novos combustíveis, oferece uma grande variedade de soluções, existindo já 
aplicações nos transportes públicos desde: 

-biodiesel; 

-impulsionados por gás natural; 

-etanol; 

-biometano; 

-hidrogénio/células de combustível;   

-totalmente eléctricos; 

-motores híbridos;   

-combinação de alguns deles. 

Podemos presenciar estas soluções tanto em motores de combustão interna como em gerado-
res de energia eléctrica.  

 

2.1.1 Sistemas Diesel mais eficientes  

Os desenvolvimentos dos sistemas diesel, tem passado pelo melhoramento da sua eficiência e 
de parametrizações de injecção, aliado a dispositivos de retenção de partículas colocados no 
escape, permitem uma melhor queima do combustível, reduzindo assim os vapores de com-
bustível não queimados, bem como as partículas de carvão libertados pelo escape para a at-
mosfera.  
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No caso a ser estudado, por ser uma viatura que irá circular na via pública, tem de respeitar os 
regulamentos de circulação em vigor, e ser submetida a uma homologação por parte do Insti-
tuto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres. 

As directivas mais importantes transcritas são: 

- Directiva europeia 2001/85/CE, transcrita pelo decreto-lei 58/2004, é o mais importante 
para a definição dimensional da viatura e por isso o nosso regulamento de base. 

- Directiva europeia 97/27/CE, transcrita pelo decreto-lei 61/2004, é o documento que regu-
lamenta os pesos e as dimensões máximas autorizadas para os veículos em circulação. Neste 
âmbito temos ainda o decreto-lei 203/2007 que altera alguns pontos dos decretos-lei anteces-
sores, no que diz respeito a estas matérias. 

No entanto, existe também em vigor desde 1954, o Regulamento do Código de Estrada, que 
também determina algumas características construtivas, no seu capítulo III, secções I e II, e 
que em alguns casos acaba por se sobrepor com os decretos-lei anteriormente mencionados. 

Importa também salientar a existência do Regulamento 66, que impõe condições de resistên-
cia estrutural, mas que não é obrigatório nos autocarros urbanos (classe I). 

 

2.4.1 Definição da classe da viatura (Directiva europeia 2001/85/CE) 

A classificação dos veículos pesados de passageiros é feita por classes, e determinada segun-
do a Tabela 2. 
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                      Tabela 2 - Anexo I, alíneas 2.1 da directiva 2001/85/CE 

Nº de lugares 

além do con‐

dutor (N) 

Tipo de Oferta de Lugares 

Classe A  9 <N <22 

Principalmente sentados, mas pre‐

parados para transportar passagei‐

ros de pé 

Classe B  9 <N <22  Exclusivamente sentados 

Classe I  N> 22 

Construídos com zonas de passa‐

geiros de pé e permitem a movi‐

mentação frequente deles. 

Classe II  N> 22 

Principalmente sentados, mas pre‐

parados para transportar passagei‐

ros de pé 

Classe III  N> 22  Exclusivamente sentados 

 

No caso em estudo, vamos ter uma viatura com mais de 22 lugares de lotação, e também fazer 
o transporte de passageiros de pé. Estes requisitos enquadram o veículo a construir na classe I 
(ver Tabela 2). 

Nota: Encontrada a classificação do veículo pretendido, apenas as considerações inerentes a 
esta classe de veículos, seram consideradas, neste documento (Classe I), não excluindo no 
entanto, a possibilidade de fazer referência a outras classes, quando assim for conveniente. 

 

2.4.2 Restrições dimensionais iniciais ao projecto, impostas pela regulamentação 

Depois de classificada a viatura, e para cada uma das classes, existem parâmetros que condi-
cionam a sua construção e a sua geometria, que estão regulamentados e são: 

- O número de passageiros a transportar em função do tipo de lugar;  

- As dimensões dos bancos e espaço reservado a passageiros sentados; 

- Banco e espaço reservado ao condutor; 

- Espaço destinado a corredor; 

- Espaço destinado a passageiros de mobilidade reduzida e cadeira de rodas e seus acessos.  
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2.4.2.1 O número de passageiros a transportar em função do tipo de lugar 

Este parâmetro está regulamentado (Ver tabela 2.2 em anexo A) e divide-se da seguinte for-
ma: 

  - O número mínimo de lugares sentados (P), excluindo os bancos rebatíveis; 

  - O número máximo de lugares de pé; 

  - Existência de lugar reservado a passageiro que se faz deslocar por meio de cadeira de ro-
das, com implicação na acessibilidade. 

 

2.4.2.2 Dimensões dos bancos e espaço reservado a passageiros sentados 

A regulamentação neste caso incide sobre (Ver tabela 2.3 em anexo A): 

  - Largura mínima do assento e do encosto; 

  - Altura da base do assento ao piso, altura do encosto e profundidade do assento mínimos;  

  - Distância entre bancos consecutivos mínimos; 

  - Espaço mínimo de habitabilidade dos passageiros sentados (Ver figura 13 no anexo A); 

 

2.4.2.3 Banco e espaço reservado ao condutor 

O banco do condutor tem de ser regulável longitudinalmente e verticalmente, para que tenha 
boa visibilidade e maneje todos os comandos. Deve estar separado dos passageiros de modo 
que estes não tenham acesso aos comandos. Se for permitido o transporte de passageiros em 
pé próximo do condutor, este deve ser eficazmente protegido por um dispositivo fixo, sólido e 
capaz de proteger de qualquer tipo de intrusão dos passageiros (Nº1, 2 e 3 do artigo 23º do 
Código Estrada). 

 

2.4.2.4 Espaço destinado a corredor 

Os corredores são espaços criados para que os passageiros tenham acesso a todos os lugares 
que lhes estão reservados e às saídas disponíveis. Pela sua importância, são também alvo da 
regulamentação, existindo mesmo um gabarito (modelo para ensaio com as medidas mínimas 
regulamentares) para determinar a conformidade ou não de cada caso (Ver tabela 2.4 e Figu-
ras 6 e 7 em anexo A). 

 

2.4.2.5 Espaço destinado a passageiros de mobilidade reduzida, cadeira de rodas e seus 
acessos 

Estes espaços e acessos, por serem “especiais” condicionam outros parâmetros como corredo-
res, degraus, declives do piso, etc. e que são devidamente tidos em conta, pela regulamenta-
ção. Para que melhor se percebam as suas limitações, serão considerados os seguintes grupos 
de aplicação: 

- Geral 

- Passageiros com mobilidade reduzida  
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- Utilizadores de cadeira de rodas 

Ver tabela 2.5 em anexo A, bem como a Figura 21 (Medidas de uma cadeira de rodas de refe-
rência) e Figura 22 (Intrusão permitida, pelo encosto do banco imediatamente à frente do lu-
gar reservado a cadeira de rodas, se e só se o lugar reservado a cadeira de rodas for voltado 
para o sentido de marcha do veículo). 

 

2.4.3 Restantes restrições dimensionais 

Partindo do conhecimento das imposições legais até aqui descritas, e com o conhecimento das 
características da viatura a carroçar/transformar (Ex: Distância entre eixos; altura do qua-
dro/piso ao solo; localização e dimensão dos principais órgãos mecânicos; peso admissível em 
cada eixo; etc.) podemos então partir para a definição aproximada da lotação do veiculo, das 
dimensões exteriores e consequentemente as interiores.  

Tendo em conta que o número de saídas e saídas de emergência estão directamente relaciona-
dos com a lotação (Tabela 3 e Tabela 4), e que:  

- Todos os veículos têm de ter pelo menos duas portas (Ponto 7.6.1.1 Anexo I, directiva 
2001/85/CE); 

- Uma porta/janela dupla conta como duas portas/janelas (Ponto 7.6.1.6 Anexo I, directiva 
2001/85/CE)  

podemos determinar as restantes definições geométricas da viatura, também elas regulamen-
tadas, e que passo a enunciar: 

- Dimensões mínimas das saídas 

- Acessos a portas de serviço 

- Acessos a saídas de emergência 

- Pára-brisas e os seus pilares  

- Degraus 

- Corrimãos e pegas 

- Protecções de vão de escada e bagagem 

- Iluminação artificial 

 
Tabela 3 - Referente ao Anexo I da directiva 2001/85/CE 

CLASSE I   

Nº Passageiros 
Nº portas de ser‐

viço  
Imposição legal 

9 A 45  1  • Ponto 7.6.1.1 
Anexo I 46 A 70  2 

71 A 100  3 

> 100  4 
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Tabela 4 - Referente ao Ponto 7.6.1.4 Anexo I da directiva 2001/85/CE 

Nº Passagei‐
ros 

Nº de total míni‐
mo de Saídas 

Emergência (Por‐
tas + Janelas) 

1 A 8  2 

9 A 16  3 

17 A 30  4 

31 A 45  5 

46 A 60  6 

61 A 75  7 

76 A 90  8 

91 A 110  9 

111 A 130  10 

> 130  11 

* As portinholas de salvação só podem contar, em número de 1, como uma das saídas acima 
descritas. 

 

2.4.3.1 Dimensões mínimas das saídas 

As dimensões das saídas regulamentadas são (ver tabela 2.8 em Anexo A): 

- Dimensões das portas de serviço; 

   · Simples 

   · Duplas   

- Dimensões das portas de emergência; 

- Dimensões das janelas de emergência; 

   · Nas faces laterais 

   · Na face traseira 

   · Na generalidade 

- Dimensões das portinholas de salvação 

- Dimensões das saídas de uma forma geral  

 

2.4.3.2 Acessos a portas de serviço 

Espaços vitais para o bom funcionamento dos autocarros, as portas de serviço devem permitir 
a fácil circulação dos passageiros do exterior para o interior e vice-versa. Os seus acessos, 
também por isso alvo de regulamentação (Ver Tabela 2.9 e Figuras 1, 2 e 6 (Gabarito de en-
saio de corredores) em anexo A). 
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2.4.3.3 Acessos a saídas de emergência 

As saídas de emergência, pela sua vital importância em caso de acidente, são regulamentadas 
segundo o seu tipo (Ver tabela 2.10 e Figuras 5 e 6 em anexo A): 

- Portas de emergência; 

- Janelas de emergência. 

 

2.4.3.4 Pára-brisas e os seus pilares 

O Pára-Brisas, tem ser construído em vidro inquebrável ou inestilhaçavel, e não provocar de-
formação nos objectos vistos por transparência. Tem de uma altura mínima de 400 mm, per-
mitindo que o condutor veja o pavimento da via a uma distância mínima de 3500 mm, conta-
dos a partir do plano vertical que passe pela frente do veículo.  

Os seus pilares laterais, em conjunto com as suas coberturas, devem ser construídos de forma 
a não cortarem a visibilidade do condutor, numa largura superior a 110mm, medida a meia 
altura do pilar (Nº1, 2 e 3 do artigo 22º do Código Estrada). 

 

2.4.3.5 Degraus 

Neste elemento a regulamentação prevê dois grupos distintos (Ver tabela 2.11 e Figura 8 em 
anexo A): 

- Externos (De acesso à viatura) 

- Internos 

 

2.4.3.6 Corrimãos e pegas 

As regulamentações destes elementos têm como finalidade a segurança dos passageiros que 
de uma forma permanente ou momentânea (atravessem secções do veículo para aceder aos 
lugares destinados a passageiros, para entrar ou sair da viatura), viagem de pé, e podem ser 
divididas em (Ver Tabela 2.12 e Figura 20 em anexo A): 

- Generalidades; 

- Para passageiros de pé; 

- Portas de serviço e zonas circundantes; 

- De acesso aos lugares reservados a passageiros de mobilidade reduzida 

 

2.4.3.7 Protecções de vão de escada e bagagem 

O Porta-Bagagens, deve evitar que os objectos lá colocados caiam durante as travagens ou nas 
curvas. (Ponto 7.12 Anexo I) 

As Protecções de vãos de escada, colocadas nas zonas onde os passageiros sentados possam 
ser projectados para a frente, para um vão de escada, devem ter uma altura mínima de 800 
mm em relação ao piso em que repousam os pés do passageiro e deve estender-se da parede 
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para o interior do veículo até um ponto situado a uma distância não inferior a 100 mm além 
do eixo longitudinal desse lugar sentado (Ponto 7.13 Anexo I). 

 

2.4.3.8 Iluminação artificial 

A iluminação artificial é obrigatória e tem as obrigatoriedades constantes na Tabela 2.13 em 
anexo A. 

 

2.4.4 Restrições relativas a pesos máximos autorizados (Decreto-lei 61/2004 e 203/2007) 

Este decreto-lei tem como principal objectivo, limitar as cargas transportadas pelos veículos 
automóveis e seus reboques. Naturalmente só serão feitas referências a artigos que digam res-
peito a autocarros. 

 

2.4.4.1 Massa máxima em carga tecnicamente admissível do conjunto de veículos (MC) 

MC é a massa total do conjunto formado pelo automóvel e seu(s) reboque(s)(caso existam) 
declarada pelo fabricante.  

Não deve exceder M + TM, sendo que M é a massa máxima em carga tecnicamente admissí-
vel e TM a massa máxima rebocável tecnicamente admissível, declarada pelo fabricante (Nº1 
do Artigo19º do Decreto-lei 61/2004). 

MC ≤ M + TM 

 

2.4.4.2 Massa máxima em carga tecnicamente admissível (M) 

Deve ser maior ou igual à soma da massa do veículo em ordem de marcha com a massa Q 
(massa em Kg de valor médio, atribuída a cada passageiro, e depende da classe do autocarro) 
multiplicada pelo número de passageiros, mais as massas WP (número de espaços para cadei-
ra de rodas multiplicado pela massa de cada cadeira mais o seu ocupante, 250Kg)), B (massa 
máxima em kg, possível de transportar em bagagem, no interior do autocarro) e BX (massa 
máxima em kg, possível de transportar em bagagem, no tejadilho) (Nº2 do Artigo19º do De-
creto-lei 61/2004).  

M ≥ Massa do veículo em ordem de marcha + Q*número total de passageiros + WP + B + BX 

 

2.4.4.3 Veículo em ordem de marcha 

É o veiculo carregado com:  

- uma massa correspondente ao número P de passageiros sentados, de massa Q;  

- uma massa correspondente ao número SP de passageiros de pé, de massa Q uniformemente 
distribuída pela superfície S1 (disponível parta passageiros de pé);  

- uma massa WP uniformemente distribuída pelo espaço destinado a cadeira de rodas;  

- uma massa igual a B(Kg) uniformemente distribuída pelos compartimentos para bagagem; 
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- uma massa igual a BX(Kg) uniformemente distribuída pela área do tejadilho equipada para 
transporte de bagagem; 

Em que SP ≤ que S1/Ssp e que Q e Ssp são dados pelos valores do quadro I: 

  

Quadro I 

Classe de veículos 
Q (kg) massa 
de um passa‐
geiro

Ssp 
(m²/passageiro)

Classe I e A  68  0,125

Classe II 
71 (inclui 3kg 
de bagagem) 

0,15 

Classe III e B 
71 (inclui 3kg 
de bagagem) 

Nenhum 

(Nº4 do Artigo19º do Decreto-lei 61/2004 e Nº 2 do Anexo I) 

 

Se o veículo se encontrar em ordem de marcha, a massa correspondente à carga no eixo dian-
teiro não poderá ser inferior à percentagem da massa do veículo em ordem de marcha ou de M 
estabelecidas no quadro II: 

 
Quadro II 

Classe de veículos  Rígido  Articulado 

Classe I e A  20  20

Classe II 
(*) 25  20 

Classe III e B 
(*) 25  20 

(*) 5% No caso de o veículo ter dois eixos direccionais

(Nº6 do Artigo19º do Decreto-lei 61/2004 e Nº 3 do Anexo I) 

 

2.4.4.4 Outras características relativas a dimensões 

Nos automóveis pesados, a linha vertical que passa pelo centro de gravidade resultante da 
carga e passageiros, deve estar situada à frente do eixo da retaguarda e a uma distância deste 
não inferior a 5% da distância entre eixos (Alínea a) do ponto 2 do artigo 11º do decreto-lei 
203/2007). 

As caixas dos automóveis pesados de passageiros só podem prolongar-se além do eixo da 
retaguarda até uma distância igual a dois terços da distância entre eixos (Ponto 3 do artigo 11º 
do decreto-lei 203/2007). 
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Figura 41 - P
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Figura 42 b)
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considerando como faces 2 (laterais) + 2 (Tejadilho e Chão) + 1 (face traseira), visto o Pára-
brisas ocupar a restante face do paralelepípedo, sem qualquer tipo de abertura, temos: 

 2*(7,3*2,2) + 2*(7,3*2,8) + (2,2*2,8) = 2*16,06m² + 2*20,44m² + 6,16m² = 79.16m² com 
um volume de 7,3*2,2*2,8 = 44,97m³. 

É uma área e comprimento consideráveis para a concepção de uma carroçaria em compósito, 
porque implica grandes moldes e muito material, o que a torna dispendiosa. 

 

3.2 Levantamento das medidas do chassi 

- Inexistência de informação técnica sobre o quadro 

Todavia, verificou-se que as informação existentes sobre o autocarro eram insuficientes para 
dar continuidade ao trabalho, porque eram poucas as informação sobre o quadro do Coaster, 
base do trabalho a efectuar e onde seria montada a nova carroçaria.  

Informação sobre, a forma das longarinas, suas dimensões e sua disposição, localização e di-
mensões dos apoios da carroçaria existente (que serviriam de futuro para apoio da nova carro-
çaria), e de alguns órgão mecânicos, eram fundamentais na percepção de restrições impostas 
ao dimensionamento geométrico, por esses mesmos elementos.  

 

- Pedido de informação ao IMTT 

Por mais do que uma vez, foi consultado o IMTT no sentido de se conseguir mais informação 
relativa ao quadro, nomeadamente o desenho técnico do chassi, mas a resposta foi sempre 
negativa, delegando no fabricante, a responsabilidade pela existência e transmissão dessa in-
formação. O único documento fornecido foi a folha de aprovação modelo, onde se pôde ver, 
que toda a parte relativa ao quadro está em branco (Figura 45).  

 

- Pedido de informação ao fabricante/importador 

Contactos posteriores com o fabricante, revelaram-se de igual forma infrutíferos, quanto à 
obtenção de informação sobre o chassi da viatura. 

 

3.2.1 Medição do chassi 

Para dar continuidade aos trabalhos, procedeu-se à medição, nas instalações da F.E.U.P., dos 
vários elementos pertencentes ao quadro, bem como alguns órgãos mecânicos e sua interacção 
geométrica, e elaborou-se o desenho, para melhor percepção das reais limitações que teria a 
construção da carroçaria (Figura 48, Figura 49, Figura 50 e Figura 51). 
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mecânicos e térmicos, conservando as características de transmissão luminosa, e aparência 
que lhe permite ser um material sem necessidade de acabamento.  

Quando comparado com o vidro comum, apresenta algumas vantagens. 

Propriedades do vidro temperado :  

Tensão de ruptura:  

Vidro Comum – 40 MPa  

Vidro temperado - 150 MPa  

Resistência ao impacto  

Vidro 6,00 mm  Bola de Aço 900 g  Saco de Areia 5000 g  

Vidro Comum  0,2 m  0,8 m  

Vidro Temperado  1,1 m  2,43 m  

 Resistência à flambagem :  

Um vidro temperado de 6 mm de espessura de 100x35cm suporta uma carga axial de 1000Kg.  

Módulo de elasticidade:  

70000 MPa  

Peso específico:  

2,5 Kg/m2/mm .  

Resistência à variação de  temperatura:  

Resiste a uma diferença de temperatura entre suas faces de até 220 graus (o vidro comum 
rompe-se a diferença de 60 graus).  

 

- Determinação das saídas de serviço 

Como determinado anteriormente, as duas saídas de serviço (portas simples) ficam na face 
mais próxima do passeio (face direita da viatura), uma dentro dos primeiros 40% de compri-
mento da viatura (a 1810mm da frente), com uma largura de 700mm e uma altura de 
1900mm. A outra fica situada na traseira (a 100mm da traseira), dando acesso ao piso rebai-
xado do autocarro e permitindo o acesso a cadeira de rodas, tem 900mm de largura e 1900mm 
de altura (Figura 66). 
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A sua espantosa resistência aliada ao seu aspecto transparente semelhante ao vidro, torna-o de 
grande utilidade para a fabricação de janelas de avião e do chamado "vidro à prova de balas".  

Os produtos em policarbonato estão vocacionados, por excelência, para situações em que se 
pretende aceder à iluminação natural e em que questões como a leveza dos componentes, a 
segurança e a qualidade são fundamentais. 

O policarbonato possui uma composição e acabamento que permite soluções de elevado nível 
estético, podendo ser aplicado em situações de estrutura aligeirada ou autoportante, mantendo 
no entanto uma elevada resistência e segurança acrescida. 

As chapas de policarbonato estão protegidas contra os raios ultra-violeta. A sua diferenciação 
está na alta resistência estrutural e ao impacto, aliada a uma elevada transparência e leveza, 
podendo deste modo ser utilizado em diversas aplicações (Ver tabela 3.1 em anexo B). 

O uso de policarbonato permite uma diminuição considerável dos custos energéticos, já que 
este material impede as perdas excessivas de calor durante o inverno, bem como bloqueia a 
entrada do memo durante o verão, como consequência do seu melhor isolamento térmico. A 
perda de calor é consideravelmente inferior à do vidro da mesma espessura. 

Comparado ao vidro temperado usado nas janelas dos carros, o policarbonato tem maior resis-
tência à quebra, menor peso e maior variedade de formatos. O material é injectado dentro de 
um molde, podendo ter esquinas e curvas bastante pronunciadas. Com o uso do policarbonato, 
o peso das janelas desceria para cerca de metade (Ver tabela 3.2 em anexo B). 

Outra vantagem do polímero é dar maior liberdade aos projectistas. Se há duas décadas os 
carros tinham vidros quase planos (basta olhar para o Uno), com o policarbonato é possível 
criar superfícies sinuosas. A liberdade de formas vem com a variedade de cores. Algumas 
gotas de corante no fabrico e o carro muda de personalidade. No protótipo Tridion, da Daim-
lerChrysler, o Policarbonato azul piscina toma conta do teto, passa pelas janelas e estende-se, 
agora sem corantes, pelas lanternas traseiras. 

Mas o policarbonato é sensível à luz do sol e a riscos. No entanto esses problemas foram su-
perados na década passada, com a aplicação de uma camada de verniz protector. 

Em acidentes mais graves, o policarbonato é visto com restrição. Não absorve impactos tão 
bem quanto o vidro, podendo provocar danos na cabeça dos passageiros ou de um pedestre. A 
alta resistência do Policarbonato também atrapalha em situações de resgate, quando é desejá-
vel quebrar as janelas [65 e 66]. 

 

- A carroçaria  

A carroçaria, tem um forma arredondada de 1050mm de altura, com um raio de 1851mm, a 
contar do inicio da sua parte inferior e estendendo-se até ao inicio dos vidros. Essa zona pre-
tende ser uma segurança para os passageiros, no caso de embates laterais no autocarro, já que 
a parte mais distante do passageiro, coincide com a altura a que se encontra o piso (700mm da 
via), e com uma distância medida na horizontal, de 155mm, até ao banco do passageiro. 

A parte superior, do topo do vidro até ao inicio do tejadilho, é também arredondada, numa 
altura de 900mm até ao topo do autocarro (2550mm), com um raio de 960mm, estendendo-se 
para o interior em 636mm, para em caso de capotamento, aumentar a tendência da viatura a 
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- PP1/PP2/PP3/PP4 são as forças exercidas pelos passageiros de pé, no seu centro geométrico; 

- PC é a força exercida pelo passageiro que se faz transportar em cadeira de rodas; 

-PS1/PS2/PS3/PS4/PS5 são as forças exercidas pelos passageiros sentados, no seu centro ge-
ométrico; 

- PM é a força exercida pelo motorista; 

- O momento resultante das forças no eixo traseiro tem de ser nulo; 

 
Tabela 5 - Descrição das cargas resultantes da acção de cada ocupante, em relação ao eixo traseiro 

Forças  Descrição 
Volume/nº 
de  passagei‐
ros

Massa unitá‐
ria em Kg 

Massa total 
em Kg 

Distância ao ponto 
resultante”A” em 
mm 

PC  Cadeira de rodas  1 250 250 1875,2 + A

PP1  Passageiros em Pé  10 68 680 1875,2 + A

PP2  Passageiros em Pé  5 68 340 805 + A

PP3  Passageiros em Pé  3 68 204 A 

PP4  Passageiros em Pé  23 68 1564 1932,35 ‐ A

PS1  Passageiro sentado  2 68 136          934,5 + A

PS2  Passageiro sentado  4 68 272 A 

PS3  Passageiro sentado  4 68 272 1584,5 ‐ A

PS4  Passageiro sentado  1 68 68 2665,5 ‐ A

PS5  Passageiro sentado  1 68 68 4125,5 ‐ A

PM  Motorista 1 75 75 4125,5 ‐ A

Total 3929

 

Para calcular o braço A temos:  

(PC+PP1)(1875,2+A)+PP2(805+A)+PS1(934,5+A)+(PP3+PS2)A= 

=PP4(1932,35-A)+PS3(1584,5-A)+PS4(2665,5-A)+(PS5+PM)(4125,5-A)  ‹=› 

‹=›1882A + 2144728 = -2047A + 4224380 ‹=› 

‹=› 3929A = 20796514 ‹=› 

‹=› A = 529mm 

  

Como o exigido é que a resultante das forças, esteja a uma distância do eixo traseiro, superior 

a 5% da distância entre eixos, A ≥ 0,05*3800, ou seja 529 ≥ 190, esta distribuição está em 

conformidade com o decreto-lei 61/2004 (Figura 75). 
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Existem ainda relações de pesos que podemos estabelecer para perceber a viabilidade tanto da 
lotação máxima, como da distribuição dos passageiros feita anteriormente. 

Sabendo que: 

Tara em quadro frente = 1100Kg 

Tara em quadro trás =  630Kg 

Tara em quadro total = 1730Kg 

Peso máximo admissível à frente = 2900Kg 

Peso máximo admissível a trás = 4100Kg 

Peso Bruto total = 6600Kg 

Peso Bruto = Tara + Peso dos passageiros e/ou carga (se existir bagagem) 

“XF” tara da nova carroçaria frente  

“XT” tara da nova carroçaria trás  

XF + XT = Tara da nova carroçaria 

 

Peso bruto à frente = Tara em quadro frente + CF + XF= 1100 + 537 + XF = 1637Kg + XF e 
que: 

1637 + XF ≤ Peso máximo admissível à frente (2900Kg)   

está em conformidade se XF ≤ (2900 – 1637 = 1263Kg)  

 

Peso bruto a trás = Tara trás + CT = 630 + 3317 + XT = 3947g +XT e que: 

3947 + XT ≤ Peso máximo admissível a trás (4100Kg)  

está em conformidade se XT ≤ (4100 – 3947 = 153Kg) 

 

Peso total = Peso bruto à frente + Peso bruto a trás = 1637 + XF + 3947 + XT = 5584Kg + XF 
+ XT 

5584 + XF + XT ≤ Peso Bruto total (6600Kg)  

está em conformidade se o novo XT + XF for ≤ (6600 – 5584 = 1016Kg), isto é, 

ter-se-á de conseguir uma carroçaria com 1016kg de peso máximo. 

 

Peso bruto à frente tem ainda de ser ≥ que 20% do Peso Bruto total; 

mas o eixo da frente é também o eixo motor e por isso sabemos que: 

Peso bruto eixo motor (Eixo frente) ≥ que 25% do que o peso bruto total 

 

está em conformidade se: 
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1637 + XF ≥ 0,25*(5584 + XF + XT)  ‹=›  1637 + XF ≥ 1396 + 0,25XF + 0,25XT ‹=› 

‹=› XF - 0,25XF ≥ 0,25XT - 241 ‹=› 0,75XF ≥ 0,25XT - 241 ‹=›     

‹=› XF ≥ (0,33XT – 321,33) Kg 

 

Em conclusão podemos dizer que tem de se diminuir o número de passageiros a transportar, 
porque será dificílimo de obter uma carroçaria de 1016kg de peso e mais difícil ainda de con-
centrar apenas 153Kg de peso da carroçaria no eixo traseiro. Seria necessária uma diminuição 
de 2370 – 1016 = 1354kg de peso, equivalente a 135400/2370 = 51,13% de redução de peso 
da carroçaria (carroçaria propriamente dita somada aos vidros, policarbonato, e todos os aces-
sórios internos como bancos, cablagens eléctricas interiores, etc.). De referir também que o 
estudo do Layout (3.3.3.6 Lotação final) foi feito para a situação mais desfavorável, no que a 
cargas diz respeito (com o máximo de passageiros possível).    

 

3.3.5 Teste da carroçaria 

Como um dos objectivos é aumentar a segurança dos passageiros, através do reforço da resis-
tência, se a carroçaria cumprir os requisitos do regulamento 66, podemos dizer que é uma 
carroçaria que tem uma resistência estrutural capaz de resistir a um capotamento, e portanto, 
em princípio, mais segura que as normais, visto que não é exigido este teste a nenhum auto-
carro urbano (classe I). 

- Condições de controlo  

Submeteu-se a carroçaria monobloco a uma simulação, através do programa Abaqus. Presu-
miu-se que o material é apenas composto de manta aleatória.  

Características da Manta: 

Densidade = 1,9*10^(-9) Ton/mm³ 

Modulo Elasticidade (Young) =11500 MPa 

Nº de Poisson = 0,23 

Na criação da simulação considerou-se apenas a manta sem núcleo, porque se os valores da 
simulação só com a casca forem suficientes para obter uma resistência estrutural aceitável, 
com o enchimento a sua resistência aumentará. 

Aplicou-se 30mm de tamanho de elemento de casca, de geometria triangular (por ser o mais 
adequado às formas arredondas dos perfis e tamanho da malha) (Figura 76). 
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4 - Conclusões e Perspectivas de trabalhos futuros 

4.1 – Conclusões 

Do estudo feito com o Toyota Coaster, concluiu-se não ser o modelo ideal para a transforma-
ção, embora possível. As características pretendidas para a viatura a utilizar no corredor da 
Asprela, para respeitar os conceitos de versatilidade e eficiência, são de difícil aplicação nesta 
viatura. O próprio aproveitamento do espaço interno não pode ser maximizado, já que seria 
inevitável a diminuição da lotação para não sobrecarregar a viatura a valores acima do máxi-
mo admissível. 

Relativamente à diminuição do peso, para a modelação de carroçaria monocoque estudada, 
apesar de não se terem concluído os trabalhos, com a determinação exacta da espessura ideal 
(espessura para a qual a carroçaria absorve, no limite, a energia de referência), no teste de 
rollover, a única espessura a conseguir absorver a energia de referência foi de 12mm para 
cada lado da parede, sem enchimento (a espessura total do modelo em teste é de 50mm), sem 
considerar, bancos e vidros, a sua massa chegou aos 2593Kg, a original pesa 4100 – 1730 = 
2370Kg já incluindo bancos e vidro.  

Podemos assim concluir, que com os materiais mais usuais aplicados na indústria naval, e 
com a geometria estudada, será de excluir a obtenção de uma redução de peso. 

 

4.2 – Perspectivas de trabalhos futuros 

Para o modelo em estudo, e com o objectivo de reduzir peso, pode ser testada uma espessura 
menor, que implicará diminuir a massa com a consequente diminuição da energia de referên-
cia. 

Pode ainda ser considerada a aplicação de outro tipo de material, com menor densidade e ca-
racterísticas mecânicas semelhantes (elasticidade e tensão de rotura).  

4.2.1 – Estudo de Layout para uma transformação de veículo mais pequeno e versátil 

Foi discutido um novo conceito, obtendo grande aceitação no seio do grupo de trabalho e que 
seria a partir de um chassi-cabine (de preferência usado e que tivesse já rodado como veículo 
de transporte de mercadorias, por questões de ordem económica), de tracção dianteira (para 
permitir uma distância pequena, do futuro piso à via), aproveitar a parte mecânica e a cabine 
(mais propriamente a zona do condutor), fazer uma carroçaria autoportante, redimensionando 
as suspensões da viatura, para a carga que lá pretendêssemos colocar (função do nº de passa-
geiros). Para isso teríamos de cortar as longarinas. 

A solução foi inviabilizada porque numa primeira fase, o ponto nº2 do artigo 29º do regula-
mento do código da estrada não permite que qualquer veículo que tenha já circulado como 
sendo de transporte de mercadorias seja transformado em veículo de transporte de passagei-
ros. No entanto, poderia ser pedida uma licença especial, por um determinado tempo, ao abri-
go do direito à experiência, ponto 1 do artigo 15º do regulamento do código da estrada, pedi-
do esse, que tem de ser feito à Direcção de Serviços de Regulação Técnica e de Segurança. 

Mas o que acabou por inviabilizar esta solução foi o facto de o IMTT informar que para se 
cortar o chassi, ter-se-ia que obter um parecer técnico, do fabricante, favorável. Este último 
pré-requisito implicaria um envolvimento directo do fabricante, e teria repercussões negativas 
ao nível do tempo, sem haver uma garantia de parecer favorável.  
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Pode sempre ser adquirida uma viatura do tipo chassi-cabine novo (para assim poder contor-
nar a questão legal do artigo 29º) mas relativamente à altura do piso, será sempre restringida 
pela altura do chassi do veículo de origem (nunca ter os 150mm de altura do piso à via, como 
era ambicionado). 

 

Dimensões/Características da viatura de base escolhida 

Para posterior determinação da lotação, teve-se como base um modelo de Plancher Cabine de 
uma Renault Master, modelo constituído pela cabine com os lugares de condutor e os dois 
passageiros que se sentam originalmente ao seu lado, e piso para carroçar a uma altura de 
527mm da via.  

Baseou-se o estudo seguinte nesta viatura, por ter sido a única onde foi possível obter todos os 
dados necessários, e de fábrica. Optou-se pelo modelo standard de maior comprimento, 
6436mm desde o inicio do pára-choques da frente até ao final da viatura, com uma distância 
entre eixos de 4078mm e 1523mm do eixo traseiro até ao final.  

Considerou-se também a largura máxima carroçavel, admitida pelo fabricante que é 2100mm 
de largura total. 

Modelo de tracção dianteira e com 3500Kg de peso Bruto, admitindo apenas 1785Kg de carga 
útil.  

Como o propósito é o mesmo do Coaster, vamos considerar como válidas todas as considera-
ções e restrições dimensionais anteriores, porque também neste caso se pretende um veículo 
de transporte urbano, com uma lotação superior a 22 passageiros, isto é, um classe I. 

 

4.2.2 A transformação 

Acessos 

Retirada a cabine e os dois lugares ao lado do condutor, espaço a ser redefinido, tanto ao nível 
da geometria da cabine (a ser posteriormente integrada na carroçaria) como na disposição e 
dimensão do banco.  

Considerou-se uma porta única, dupla, de entrada/saída, com 1200mm de largura. Nessa porta 
e em toda a sua extensão, serão colocados os degraus de acesso à viatura. Também por esta 
porta serão criadas todas as condições de acesso aos passageiros utilizadores de cadeira de 
rodas, nomeadamente uma distância à via de 250mm. Para o permitir, sabendo que a altura 
máxima a ter nos 2º e seguintes degraus é de 200mm, optou-se pela construção de dois de-
graus, o 1º a 250mm da via, subindo 140mm de cota para o segundo e subindo 137mm para o 
piso da viatura, para vencer os 527mm, que separa a via do piso da viatura.  

 

Layout 

Considerar-se-à novamente como objectivo transportar o mínimo de passageiros sentados e o 
máximo de passageiros de pé. 
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- Área e Volume 

Temos uma viatura de aproximadamente 6,5 metros de comprimento e 2,1 metros de largura. 
A altura mínima que será necessária para o habitáculo é de 1,9m + 0,527m = 2,427m. 

Se considerarmos como faces 2 (Laterais) +2 (Tejadilho e Chão) +1 (face traseira), porque a 
outra face do paralelepípedo é o Pára-brisas, e sem qualquer tipo de abertura, temos: 

 2*(6,5*2,427) + 2*(6,5*2,1) + (2,1*2,427) = 2*15,7755m² + 2*13,65m² + 5,0967m² = 
63,95m²  

com um volume de 6,5*2,1*2,427 = 33,13m³. 

 

4.3 Aspectos a trabalhar/melhorar na procura de novas soluções 

4.3.1 Dimensões de uma nova viatura   

Futuramente, poder-se à procurar no mercado uma viatura com dimensões parecidas à que 
acima se trabalhou, mas com uma altura do piso à via inferior aos 527mm que esta apresenta, 
de preferência a todo o comprimento do veículo, para se poder aumentar a lotação, para se 
poder eliminar os degraus (aumentando assim a versatilidade na carga/descarga de passagei-
ros), com o consequente aumento de eficiência da viatura, para a mesma dimensão. 

 

4.3.2 Carga útil, máxima admissível de uma nova víatura 

Outra preocupação na escolha da viatura, terá que ser com a carga útil, porque neste caso te-
mos 43*68Kg = 2924Kg + 75Kg do motorista e 100Kg da cadeira de rodas o que perfaz um 
total de 3099Kg, que é praticamente o peso bruto máximo admissível para o veículo de refe-
rência, 3500Kg, na soma entre o que a viatura pesa, equipada e com os fluidos ao nível, e sem 
qualquer passageiro (Tara) e a carga útil, que neste caso são os ocupantes. Não poderíamos ter 
uma tara de mais do que 400Kg. Seria um bom desafio, mas praticamente impossível.  

 

4.3.3 Chassi 

Poder-se-á estudar o desenvolvimento de um chassi, partindo do “zero”, que favoreça a ob-
tenção de condições ideais para a fazer face às exigências pretendidas. 

 

4.3.4 Materiais a utilizar 

Com o objectivo de reduzir peso associado a tudo o resto (diminuição de consumo, aumento 
de velocidade, diminuição de emissões poluentes, autonomia, etc.), parece favorável a intro-
dução de fibra de carbono nesta indústria, garantindo ainda boas propriedades mecânicas às 
peças. O único senão será o custo associado, que embora decrescente, continua a ser ainda 
muito elevado, quando comparado com outros materiais utilizados com o mesmo propósito. 

Nas janelas, que não sejam as de emergência, podem colocar-se materiais diversos, mais le-
ves, mesmo que plásticos.  
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introduzido em vidro aplicável a industria automóvel, pode permitir boas áreas de produção 
de energia eléctrica. 

Também se pode pensar em incorporar unidades de produção de energia eléctrica, no piso do 
autocarro, por compressão, isto é, á medida que são calcadas pelos passageiros, estas unidades 
produziriam um fluxo de electrões (corrente eléctrica). 

 

4.3.6 Implementação de contadores 

Assim como nos parques de estacionamento, conseguir implementar contadores de passagei-
ros, neste caso, que impeça a sobrelotação dos autocarros, com a evidente degradação da qua-
lidade do transporte que se oferece. 

 

4.3.7 Dispositivo de auxílio ao embarque de cadeira de rodas 

Seria interessante desenvolver um dispositivo de auxílio de embarque de cadeira de rodas, que 
fosse parte integrante do piso do autocarro, isto é, se uma parte do piso fosse a plataforma de 
auxílio ao embarque de cadeira de rodas. Em vez de termos dois pisos, o do autocarro sobre-
posto ao da plataforma/rampa, termos apenas um mas com um mecanismo que permitisse a 
sua deslocação até ao passeio. 

 

4.3.8 Fibra óptica para iluminação 

Estudar a possibilidade de nas luzes internas, em vez de lâmpadas individual, ou do mais re-
cente led, que mesmo assim requer diversos leds e suas alimentações, utilizar apenas uma 
fonte luminosa a incidir em diversos cabos de fibra óptica, e assim permitir a iluminação de 
todo o interior. Se na ponta de cada cabo for colocada uma gota de verniz, a reflexão luminosa 
é ainda melhorada. Obviamente, só poderá ser aplicado, para substituir as luzes de presença 
ligadas em série. 
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«ANEXO A» 

 

 

 
Tabela 2.2 (Referente ao Anexo I da directiva 2001/85/CE) 

Classe de autocarro 

   Classe I  Imposição legal 

Acessibilidade  

OBRIGATÓRIO, ser acessíveis às pessoas 
com mobilidade reduzida, incluindo 1 lugar 
de acesso a cadeiras de rodas, e equipa‐
mento auxiliar de embarque, respeitando o 
regulamentado no Anexo VII. 

• Ponto nº1 do Artigo 3º da 
Directiva 2001/85/CE  
•Ponto 3.6.2. do Anexo VII     

Nº Lugares 
sentados (P)    
Excluindo os 
bancos rebatí‐

veis 

# P> ou = nº de metros quadrados disponí‐
veis para passageiros (arredondado por 
defeito ao nº inteiro + próximo), ao qual se 
pode diminuir em 10%.                                       
# O número mínimo de lugares reservados 
para passageiros com mobilidade reduzida 
será de quatro (se preencher o presente 
requisito não necessita de cumprir com o 
abaixo).                                                          
  # Na parte onde seja mais fácil o embar‐
que devem existir dois lugares sentados 
para passageiros de mobilidade reduzida, 
com pegas e botão de sinalização de para‐
gem, voltados para a frente ou para trás, 
mas que não utilizem cadeira de rodas. 

•Ponto 7.2.3. do Anexo I        
•Ponto 3.2.1. do Anexo VII     
•Ponto 7.7.8.5.2 do Anexo I   
(Directiva 2001/85/CE) 

Nº Lugares de 
pé 

# Superfície onde se possa inscrever um 
rectângulo de 400 mm * 300 mm o que 
implica áreas de 120.000 mm² ou 0,12m², e 
uma altura livre mínima de 1900 mm, e que 
não seja excluída dos pontos 7.2.2.1 a 
7.2.2.5 (Directiva 2001/85/CE) 

• Ponto 7.2.2.6 do Anexo I     
(Directiva 2001/85/CE)   
• Ponto 7.7.5.1 do Anexo I     
(Directiva 2001/85/CE)    
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Tabela 2.3 (Referente ao Anexo I da directiva 2001/85/CE e ao Código de Estrada) 

Classe de autocarro 

Classe I  Imposição legal 

Bancos pas‐
sageiros e 
espaço para 
passageiros 
sentados 

Largura míni‐
ma 

# Assento 400mm. 
# Encosto 500mm de espaço disponível por banco (indi‐
vidual); 450mm (banco continuo de 2 ou mais passagei‐
ros) entre os 270mm e os 650mm de altura, acima do 
assento. 
# Para veículos com largura = ou <a 2,35m é apenas: 
Encosto 400mm (individual ou continuo) entre os 
270mm e os 650mm acima do assento. 

• Ponto 7.7.8.1.1   
• Ponto 7.7.8.1.2   
• Ponto 7.7.8.1.3 

Altura ao solo 
e Profundidade 
mínima do as‐
sento e altura 
do encosto 

#350mm do inicio do assento ao inicio do encosto.              
# Altura do piso à base superior do assento vai de 
400mm a 500mm. 
# Se posicionado sobre as caves de roda ou comparti‐
mento do motor, pode ter apenas 350 mm de altura. 
# altura mínima da almofada do encosto é de 500mm. 

• Ponto 7.7.8.2.1   
• Pontos 7.7.8.3 
• Alínea h) do 
nº2 do artigo 24º 
do código de 
estrada.  

Distância entre 
bancos conse‐
cutivos mínimo 

# 650mm do fim do encosto do banco da frente ao inicio 
do encosto do banco de trás acima da altura de 620mm, 
para bancos orientados no mesmo sentido. Se face a 
face, os encostos devem distar de 1300 mm 

• Ponto 7.7.8.4.1   
• Ponto 7.7.8.4.3 

Espaço dispo‐
nível para habi‐
tabilidade de 
passageiros 
sentados mí‐
nimo 

# Ver figura 13 do Anexo III 
# No caso de bancos reservados para passageiros de 
mobilidade reduzida este espaço deve ser acrescido em 
110% 
# Á frente dos lugares situados na proximidade imediata 
de uma porta ou plataforma deve existir um resguardo 
de 800mm de altura a partir do pavimento 
# Acima de cada lugar sentado e do espaço dos pés adja‐
cente deve existir simultaneamente, um espaço livre, 
nunca inferior a 900mm a partir do ponto mais elevado 
do assento e nunca inferior a 1350 mm em relação ao 
nível médio do piso. Este espaço livre deve abranger dois 
planos verticais longitudinais, situados a uma distância 
de 200mm para cada lado do plano médio vertical do 
assento e ainda pelo plano vertical transversal, que pas‐
sa pelo ponto mais recuado da parte superior do encosto 
do banco e por um plano vertical transversal situado a 
uma distância de 280mm à frente do ponto mais avan‐
çado do assento do banco, medida no plano médio verti‐
cal do assento. 

• Anexo III               
• Ponto 7.7.8.5.1 
• Ponto 7.7.8.6.1 
• Ponto 7.7.8.6.2 
• Ponto 7.12 

 

Nota: Quando se referem as larguras mínimas, nomeadamente do encosto e assento, deve-se 
ter em conta que o valor de referência indicado, deve ser dividido em duas parcelas de igual 
valor (metade do valor de referência acima descrito) que se estendem para cada lado de um 
plano vertical que passa pelo centro do lugar sentado. 
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  Tabela 2.5 (Referente ao Anexo VII da directiva 2001/85/CE) 

Classe de autocarro 

Classe I  Imposição legal 

Acesso a 
passageiros 
de mobili‐
dade redu‐
zida e ca‐
deira de 
rodas 

Geral 

#A altura ao 1º degrau, a partir do solo, de 
pelo menos uma porta de serviço não ex‐
cederá 250mm.                                                   
 
# Como alternativa pode ter 270mm se for 
em duas portas de serviço (1 entrada e 1 
saída) em que os restantes degraus não 
podem ter + do que  200mm de altura 
(bem como nas passagens de acesso e nos 
corredores). 

• Ponto 3.1 Anexo VII

# Ter 4 lugares reservados a passageiros 
com mobilidade reduzida (voltados para a 
frente ou trás e perto das saídas, incluindo 
o espaço para cadeira de rodas). Um ban‐
co rebatível não pode ser considerado pa‐
ra o efeito. 

• Ponto 3.2.1 Anexo 
VII 

# Nenhum corredor, passagem de acesso 
ou zona de piso entre lugares reservados 
ou os espaços para cadeiras de rodas e 
pelo menos numa porta de entrada/saída 
pode apresentar declives superiores a 8%. 

• Ponto 3.5 Anexo VII

Passageiros 
com mobilida‐
de reduzida 

# A largura mínima do assento dos lugares 
reservados a passageiros com mobilidade 
reduzida é de 440mm.                                       
 
# A altura do da parte superior do assento 
ao piso tem de se situar entre os 400mm e 
os 500mm. 

• Ponto 3.2.4 Anexo 
VII                                    
• Ponto 3.2.5 Anexo 
VII 

# Os lugares reservados, têm de ter em 
altura um espaço livre de 1300mm míni‐
mo, a contar a partir do ponto mais eleva‐
do do assento, medido na vertical, a toda a 
sua largura e espaço adjacente para os 
pés. Será admitida intrusão de um encosto 
ou outro objecto se o espaço livre vertical 
mínimo, se estender a pelo menos 230mm 
para a frente do assento. Se o lugar estiver 
situado de frente para uma antepara com 
mais de 1,2 m de altura, o espaço vertical 
livre, para a frente o assento tem de ter no 
mínimo 300 mm. 

• Ponto 3.2.7 Anexo 
VII 

# O declive do piso destinado aos pés, não 
pode exceder os 8%. 

• Ponto 3.2.6 Anexo 
VII 
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Tabela 2.8 (Referente ao Anexo I da directiva 2001/85/CE e ao Código de Estrada) 

Altura 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Classe I  Imposição legal 

 Saídas 

Porta ser‐
viço 

Simples 

1800 

650 

# Tem de estar na face mais próxi‐
ma do passeio, correspondente ao 
sentido de marcha do país no qual 
se destina a legalizar, e uma delas 
na metade dianteira do veículo.  
 
# A distância entre os planos verti‐
cais transversais que passam pelos 
centros geométricos, de duas por‐
tas, não pode ser inferior a 40% do 
comprimento total do comparti‐
mento dos passageiros.                        
 
# Pode existir uma porta na face 
traseira da viatura, de emergência 
ou destinada aos passageiros em 
cadeira de rodas, desde que não 
seja de serviço.                                       
 
# A largura das portas pode ser 
reduzida em 100mm se for efectu‐
ada ao nível das pegas. 

•Ponto 7.6.2.1 Anexo I  
•Ponto 7.6.2.2 Anexo I  
•Ponto 7.6.2.6 Anexo I  
•Ponto 7.6.3.1 Anexo I

Dupla  1200 

Porta Emergência  1250  550 

# Não podem ser deslizantes.             
 
# As montadas lateralmente no 
veículo, devem ter as charneiras na 
aresta dianteira e abrir para o exte‐
rior.                                                
 
# Devem abrir e permanecerem 
abertas com um ângulo mínimo de 
100⁰.                                                 
 
# Se existir um meio que permita a 
livre passagem do gabarito de 
acesso às portas de emergência 
(fig.6 do Anexo III) , o ângulo míni‐
mo de 100⁰ deixará de ser aplicá‐
vel. 

•Ponto 7.6.7.2 Anexo I  
•Ponto 7.6.7.4 Anexo I  
• Figura 6 do Anexo III 
•Nº6 do artigo 21º do 
Código Estrada  
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Tabela 2.8 (Referente ao Anexo I da directiva 2001/85/CE e ao Código de Estrada) (Continuação) 

 

 

 

 

 

Saídas 
Janelas 

Emergência 

Laterais  1250 550 

# Como alternativa podemos ter 
uma área de 400 000 mm² onde 
se possa inscrever um rectângulo 
de 500*700 mm.          
 
# A altura da sua aresta inferior, 
em relação ao nível médio do piso 
imediatamente abaixo, deve si‐
tuar‐se entre os 650mm de altura 
ao piso (janelas de charneira) ou 
500 mm (vidro quebrável, ou de 
charneira mas com uma protec‐
ção a 650mm de altura) e os 1200 
mm. 

•Ponto 7.6.3.1 Anexo I  
•Ponto 7.6.8.5 Anexo I  
• Ponto7.6.8.2.1 Ane‐
xoI                           
•Ponto 7.6.8.2.2 Ane‐
xo I                          
•Ponto 7.6.8.4 Anexo I

Na face 
traseira 

     

# Deve poder inscrever‐se um 
rectângulo de 350mm*1550 mm. 
Os cantos do rectângulo podem 
ser arredondados por um raio de 
curvatura não superior a 250mm. 

Geral 

     

# As de charneira ou ejectáveis 
devem abrir para o exterior.        
 
# Devem poder ser abertas com 
facilidade e rapidamente do inte‐
rior e do exterior por meio de um 
dispositivo considerado satisfató‐
rio ou ser de vidro de segurança 
facilmente quebrável, dispondo 
esta, na sua proximidade, de um 
dispositivo que permita a sua 
utilização rápida, para quebrar a 
vidraça, desde o interior. Esta 
última disposição exclui a possibi‐
lidade de ser de vidro laminado 
ou de matérias plásticas.                   
 
# As do tipo rebatível, com char‐
neiras na aresta superior, devem 
estar equipadas com um disposi‐
tivo que permita mantê‐las com‐
pletamente abertas. 
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Tabela 2.8 (Referente ao Anexo I da directiva 2001/85/CE e ao Código de Estrada) (Continuação) 

Saídas 

Portinhola de salvação 

# Não são obrigatórias nesta classe, 
mas podem existir e terão de ter 
uma área de pelo menos 400.000 
mm² onde se possa inscrever um 
rectângulo de 500*700 mm.               
 
# Se só existir uma, deve estar no 
terço médio do veículo. Se existi‐
rem mais do que uma, tem de estar 
espaçadas em pelo menos 2m, 
medidos entre os rebordos mais 
próximos, paralelamente ao eixo 
longitudinal do veículo. 

•Ponto 
7.6.1.11AnexoI                
•Ponto 7.6.3.1 Anexo I  
•Ponto 7.6.2.7 Anexo I

Geral 

# Devem estar localizadas por for‐
ma a que o seu número seja prati‐
camente igual em ambos os lados.    
 
# Tem de existir uma saída de 
emergência na face traseira ou face 
dianteira. Uma portinhola de salva‐
ção pode ser considerada, neste 
caso.               
 
# As saídas situadas na mesma face 
devem ser devidamente espaçadas 
ao longo do comprimento do veícu‐
lo.              
 
# Nas janelas e portas só se podem 
empregar vidros inquebráveis, ou 
inestilhaçáveis Podem ser também 
de material plástico, desde que 
seja incolor, perfeitamente trans‐
parente e não inflame a tempera‐
turas inferiores a 300⁰ C.                      
 
# No painel esquerdo apenas se 
admite a existência de uma porta 
se for de uso exclusivo do condu‐
tor.                                               
 
# A cada banco deve corresponder 
uma janela. 

•Ponto 7.6.2.3 Anexo I  
•Ponto 7.6.2.4 Anexo I  
•Ponto 7.6.2.5 Anexo I 
•Nº2 do artigo 21º do 
Código Estrada          
•Nº6 do artigo 21º do 
Código Estrada          
•Nº8 do artigo 21º do 
Código Estrada 
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Tabela 2.9 (Referente ao Anexo I da directiva 2001/85/CE)  

Classe de autocarro 

Classe I  Imposição legal 

Acessos  
Portas 
de ser‐
viço 

# O espaço livre para o interior da parede 
onde a porta está montada deve permitir a 
passagem livre de um painel rectangular ver‐
tical com 20 mm de espessura, 400 mm de 
largura e 700 mm de altura em relação ao 
piso, sobre o qual  se encontra colocado si‐
metricamente um segundo painel com 550 
mm de largura e de 1100 mm de altura. O 
duplo painel deve manter‐se paralelo ao vão 
da porta ao ser deslocado da sua posição ini‐
cial, em que o plano da face mais próxima do 
interior do veiculo é tangente à aresta exteri‐
or do vão, para a posição de contacto com o 
1º degrau (caso exista); a seguir deve manter‐
se perpendicular à direcção provável do mo‐
vimento de uma pessoa que utilize a entrada.   
 
# Em alternativa pode ser utilizada uma sec‐
ção trapezoidal com 500 mm de altura para 
estabelecer a transição entre as larguras dos 
dois painéis.                                                              
 
# Quando o eixo médio do duplo painel tiver 
percorrido uma distância de 300 mm em re‐
lação ao seu ponto de partida e o duplo pai‐
nel estiver em contacto com a superfície do 
degrau, deve‐se manter o painel nessa posi‐
ção.                                                                        
 
# O gabarito cilíndrico da fig.6 (corredores) 
deve ser movimentado a partir do corredor 
na direcção tomada por um passageiro que 
saia do veículo até que o seu eixo médio atin‐
ja o plano vertical que contém o rebordo su‐
perior do degrau superior ou até que um pla‐
no tangente ao cilindro superior do gabarito 
entre em contacto com o duplo painel, con‐
forme o que ocorrer primeiro, sendo depois 
mantido nessa posição (ver fig.2 Anexo III).  

•Ponto 7.7.1.1 Anexo I     
•Ponto 7.7.1.2 Anexo I 
•Ponto 7.7.1.3 Anexo I 
•Ponto 7.7.1.4 Anexo I 
•Ponto 7.7.1.5 Anexo I 
•Ponto 7.7.1.6 Anexo I  
•Ponto 7.7.1.11 Anexo I 
•Anexo III (Fig.1, 2 e 6 ) 
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Acessos  
Portas 
de 
serviço 

# Entre o gabarito cilíndrico, na sua posição 
anteriormente referida e o duplo painel, tam‐
bém na posição anteriormente descrita, deve 
existir um espaço livre cujos limites superior e 
inferior são indicados na fig.2 do anexo III. Esse 
espaço deve permitir a passagem livre de um 
painel vertical de espessura não superior a 
20mm cuja forma e dimensões sejam idênticas 
às do gabarito cilíndrico. Esse painel deve ser 
movimentado a partir da posição de tangencia 
do gabarito cilíndrico, na direcção provável 
tomada por um passageiro que utilize a entra‐
da, até que a sua face externa entre em con‐
tacto com a face interna do duplo painel, to‐
cando o plano ou planos definidos pelos re‐
bordos superiores dos degraus.      
                                                                                       
# No espaço disponível para a passagem  livre 
do painel não deve ser incluído o espaço que 
se estende por 300 mm à frente dos assentos 
orientados no sentido de marcha ou sentido 
inverso, ou por 225 mm no caso de  bancos 
situados em cima das rodas, até à altura da 
superfície superior dos assentos.      
 
 # O declive máximo do piso na passagem de 
acesso não pode exceder 5%. 
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Tabela 2.10 (Referente ao Anexo I e III da directiva 2001/85/CE) 

Acessos  

Portas de 
Emergência 

# O espaço livre entre o corredor e o vão da porta 
deve permitir a livre passagem de um cilindro verti‐
cal com 300 mm de diâmetro e 700 mm de altura 
em relação ao piso, sobre o qual se encontra um 
segundo cilindro vertical com 550 mm de diâmetro, 
sendo a altura total do conjunto 1400 mm. O diâ‐
metro do cilindro superior poderá ser reduzido a 
400 mm na sua parte superior se existir uma chan‐
fradura que não exceda 30⁰ em relação à horizontal 
(ver figura nº5).                                    
 
# A base do primeiro cilindro deve situar‐se dentro 
dos limites da projecção do segundo cilindro.               
 
# Em alternativa pode utilizar‐se o gabarito de en‐
saio de corredores.                                                             
 
# Se existirem bancos rebatíveis neste espaço o 
ensaio tem de ser feito com o banco na posição de 
utilização. 

•Ponto 7.7.2.1 Anexo I   
•Ponto 7.7.2.2 Anexo I 
•Ponto 7.7.2.3 Anexo I 
•Ponto 7.7.2.4 Anexo I  
•Anexo III (Fig.5 e 6 ) 

Janelas de 
Emergência 

# Deve ser possível deslocar um gabarito de ensaio 
de corredor (fig.6) por todas as janelas de emergên‐
cia.                                                
 
# Deve ser possível deslocá‐lo na direcção provável 
que um passageiro tomaria para evacuar o veículo e 
deve poder ser deslocado na perpendicular a essa 
direcção.                                              
 
# O gabarito de ensaio deve ter a forma de uma 
placa fina com 600mm*400mm e os cantos arre‐
dondados a um raio de 200mm. Se se tratarem das 
janelas de emergência da face traseira da viatura o 
gabarito de ensaio poderá ter 1400mm*350mm 
com os cantos arredondados a um raio de 175mm. 

•Ponto 7.7.3.1 Anexo I 
•Ponto 7.7.3.2 Anexo I 
•Ponto 7.7.3.3 Anexo I  
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Tabela 2.11 (Referente ao Anexo I, III e VII da directiva 2001/85/CE) 

Classe de autocarro 

Classe I  Imposição legal 

Degraus 

Externos 

#A altura ao 1º degrau, a 
partir do solo, de pelo me‐
nos uma porta de serviço 
não excederá 250mm.            
# Como alternativa pode 
ter 270mm se for em duas 
portas de serviço (1 entra‐
da e 1 saída) em que os 
restantes degraus não po‐
dem ter + do que  200mm 
de altura (bem como nas 
passagens de acesso e nos 
corredores).                              

•Ponto 3.1 Anexo VII  

Internos 

# Conforme explicado na 
fig. 8 do Anexo III                     
# Apesar de não ser consi‐
derado degrau a transição 
entre um corredor rebaixa‐
do e a zona de lugares sen‐
tados, esta altura, medida 
na vertical, não pode exce‐
der os 350mm                          
# Nos degraus, deve poder 
colocar‐se um rectângulo 
com uma área mínima de 
400mm*300mm, se for o 
1º, ou 400mm*200mm nos 
restantes, sem que sobres‐
saia mais do 5% da área do 
rectângulo.                               
# O declive máximo do de‐
grau, medido em qualquer  
direcção, não deve exceder 
os 5%. 

•Ponto 7.7.7.1.1 Ane‐
xo I                •Ponto 
7.7.7.5    Anexo I            
•Ponto 7.7.7.7    Ane‐
xo I                                    
•Anexo III 
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Tabela 2.12 (Referente ao Anexo I, III da directiva 2001/85/CE) 

Classe de autocarro 

Classe I  Imposição legal 

Corrimãos 
e Pegas 

Generalidades 

# Devem ter um comprimento de 
100mm mínimo para apoio da mão e 
nenhuma secção poderá ser inferior a 
20mm nem superior a 45mm.                    
 
# A folga entre um corrimão ou pega e 
a parte adjacente da carroçaria ou das 
paredes do veículo deve ser no mínimo 
de 40mm.                                                       

•Ponto 7.11.1.3 Ane‐
xo I                •Ponto 
7.11.1.4 Anexo I            

Passageiros de 
Pé 

# Apenas serão considerados os corri‐
mãos e pegas que não distem a menos 
de 800mm nem a mais de 1900mm do 
piso.                                           
 
# Em todas as zonas destinadas a pas‐
sageiros de pé é obrigatória a existên‐
cia de pelo menos um corrimão ou pe‐
ga a uma altura máxima de 1500mm 
em relação ao piso. Quando nestas 
zonas, não existem bancos a separá‐las 
das paredes laterais ou traseira, devem 
ter corrimãos horizontais e a uma altu‐
ra compreendida entre os 800mm e os 
1500mm.                                                        
 
# Deve existir um número suficiente de 
corrimãos e pegas por forma a que o 
braço móvel do dispositivo de prova, 
atinja um número de 2 corrimões ou 
pegas, em todas as suas posições pos‐
síveis. O dispositivo pode ser rodado 
em torno do seu próprio eixo. (Ver fig. 
20 do Anexo III) 

•Ponto 7.11.2.1 Ane‐
xo I •Ponto 7.11.2.2 
Anexo I                            
•Ponto 7.11.2.3 Ane‐
xo I  
•Ponto 7.11.2.4 Ane‐
xo I  
•Anexo III 
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Tabela 2.12 (Referente ao Anexo I, III da directiva 2001/85/CE) (Continuação) 

Corrimãos 
e Pegas 

Portas de 
serviço e 
zonas cir‐
cundantes 

# O vão das portas deve estar equipa‐
do com corrimão e/ou pegas de cada 
um dos lados. Nas portas duplas pode‐
se optar pela colocação de apenas um 
balúastre/corrimão central.         
                                                                        
# Devem estar ao alcance de um pas‐
sageiro que se viaje de pé, próximo da 
porta ou em qualquer dos seus de‐
graus, entre os 800mm e os 1100mm, 
medidos na vertical acima do piso ou 
degrau. Na horizontal, a uma distância 
máxima de 400mm para o interior, em 
relação ao rebordo exterior do primei‐
ro degrau (para um passageiro de pé 
no piso) e  600mm (relativo à posição 
de um degrau). 

•Ponto 7.11.3.1 Anexo I 
•Ponto 7.11.3.2 Anexo I   
•Ponto 7.11.3.2.1   Ane‐
xo I                                     
•Ponto 7.11.3.2.2   Ane‐
xo I              

Acesso aos 
lugares re‐
servados a 
passageiros 
de mobili‐
dade redu‐

zida 

# Entre a posição destes lugares e a 
porta de serviço deve existir um corri‐
mão a uma altura do  piso entre os 
800mm e os 900mm. Este corrimão 
pode ser seccionado para se ter acesso 
a cadeira de rodas ou um banco situa‐
do em cima de uma cave de roda ou 
uma escada ou a uma passagem de 
acesso ou a um corredor desde que 
não seja interrompido em mais do que 
1050mm e exista um corrimão vertical 
em pelo menos um dos lados. 

•Ponto 7.11.2.1 Anexo I 
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«ANEXO B» 

Tabela 3.1 (Características gerais do Policarbonato) 

 

Método de análise Unidade de medida POLICARBONATO
Mecânicas 
Resistência à tracção de alargamento DIN 53455 N/mm2 > 60 
Resistência à tracção de ruptura DIN 53455 N/mm2 > 70 
Alargamento de flexão DIN 53455 % 6-8
Alargamento à ruptura DIN 53455 % > 100 
Módulo de flexão DIN 53457 N/mm2 > 2300 
Resistência ao golpe DIN 53453 Kj/m2 > 30 
Físicas  /td>  
Densidade DIN 53479 1,2
Índice de refracção nD25 DIN 53491 1,585
Absorção de água (24h a 23ºC) DIN 53495 % 0,36
Permeabilidade da água (espessura de 1 mm) DIN 53453 g/m2 < 2,28
Térmicas 
Ponto de amolecimento Vicat, 50 N DIN 53460 ºC 145-150
Temperatura de Flexão (1,82 N/mm2) ASTM D648 ºC 135-140
Coeficiente de expansão térmica linear DIN 53752 /ºC 6,7 x 10e5
Condutividade térmica  DIN 52612 W/mºK 0,21
Temperatura máxima de trabalho em contínuo ºC 100
Temperatura máxima de trabalho curto período 
de tempo ºC 135 
Os valores apresentados são valores médios de ensaios em laboratório, e têm apenas um carácter indicati-

vo. 

PRODUTO % POLICARBONATO PRODUTO % POLICARBONATO 
Sais inorgânicos   
Cloreto de sódio 10 IN Cloreto de amónio IN  
Nitrato de potássio 10 IN Carbonato de sódio 10 IN  
Dicromato de potássio 10 AL Bicarbonato de sódio 10 AL  
Sulfato de sódio 10 IN  
Ácidos inorgânicos   
Clorídrico 10 AL Sulfúrico 30 IN  
Clorídrico 35 IN Sulfúrico 70 IN  
Nítrico 10 AL Crómico 10 IN  
Nítrico 40 AL Fluorídrico concentrado IN  
Ácidos orgânicos   
Acético 10 IN Láctico 5 IN  
Acético 70 IN Oxálico 10 IN  
Fórmico 30 IN Benzóico 10 IN  
Óleos lubrificantes  
Silicone saturado AL Óleo de máquina IN  
Parafina 10 IN  
Alcoóis  
Alcoól metílico AL Álcool butílico IN  
Álcool etílico 50 IN Etil-glicol IN  
Vários  
Benzeno AF Ciclohexano IN  
Tolueno AF Acetato de butilo AF  
Benzina industrial  AF Metil metacrilato AF  
Keroseno IN Acrilonitrilo AF  
Nafta diesel IN Estireno AF  
Fenol AF Água oxigenada AL  
Cresol IN Formalina IN  

IN - Inócuo; AL - Ataque Limitado; AF - Ataque Forte
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                               Tabela 3.2 (Comparação Policarbonato Vs Vidro) 
Mesma espessura: 
- melhora o valor K 
- redução de peso 
- irrompível 
Envidraçado simples: 
- valor K: 

 

- vidro 5 mm: 
- policarbonato 5 mm: 

valor K= 5,74 W/m2ºC 
valor K= 5,16 W/m2ºC 

Var. = 0,58 W/m2ºC = 10,1% 
- redução de peso:  
- vidro 5 mm: 
- policarbonato 5 mm: 

12,5 kg/m2 
6,00 Kg/m2 

Var. = 6,50 kg/m2 = 52,0% 
Envidraçado duplo: 
- valor K: 

 

- 2 x vidro 4 mm c/ espaço 5 mm: 
- 2 x policarbonato 4 mm c/ espaço 5 mm:

valor K= 3,57 W/m2ºC 
valor K= 3,25 W/m2ºC 

Var. = 0,32 W/m2ºC = 9,% 
- redução de peso:  
- 2 x vidro 4 mm: 
- 2 x policarbonato 4 mm: 

20 kg/m2 
9,60 Kg/m2 

Var. = 10,40 kg/m2 = 52,0% 
Com mesmo valor de K: 
- redução de volume 
- redução de peso 
- irrompível 
Envidraçado simples: 
- Vidro 10 mm 
- Policarbonato 2 mm

 
- valor K= 5,60 W/m2ºC 
- valor K= 5,54 W/m2ºC 

- redução de peso:  
- vidro 10 mm: 
- policarbonato 2 mm: 

25 kg/m2 
2,40 Kg/m2 

Var. = 22,60 kg/m2 = 90,4% 
- redução de volume:  
Var. = 8mm  
Envidraçado duplo: 
- 2 x vidro 5 mm c/ espaço 15 mm 
- 2 x policarbonato 5 mm c/ espaço 10 mm

 
- valor K= 3,05 W/m2ºC 
- valor K= 3,05 W/m2ºC 

- redução de peso:  
- 2 x vidro 5 mm: 
- 2 x policarbonato 3 mm c/ espaço 10 mm:

25,0 kg/m2 
7,2 Kg/m2 

Var. = 17,8 kg/m2 = 71,2% 
- redução de volume:  
- 2 x vidro 5 mm + 15 mm: 
- 2 x policarbonato 3 mm + 10 mm

25 mm  
16 mm 

 
Var. = 9mm 
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«ANEXO D» 
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«ANEXO E» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


