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A todos os que acreditam que querer é poder…

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 transporte 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 componente essencial da competitividade das indústrias e serviços europeus. A mobilidade é também um direito do cidadão.
Oitenta por cento dos europeus vivem num ambiente urbano. Os transportes urbanos são responsáveis 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 objectivos comuns: redução das emissões de CO2 e diminuição da dependência da UE face à importação 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 Temática sobre Transportes Urbanos e continuará a promover a investigação no domínio da mobilidade urbana.
A iniciativa CIVITAS, lançada pela Comissão Europeia no ano de 2000, apoia cidades europeias 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 services 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 contribution 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 passenger 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 intervention, 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 pioneering technologies enable significant reductions in weight and, consequently, energetic consumption.
In this context, will be studied the feasibility of building a composite body-in-white in to replace the existing one, a Toyota Coaster model BB32L-MD, with a new "layout" and respecting the laws currently in force.
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1 - Introduçã
ão
O traansporte coolectivo
A quualidade de vida das peessoas é freequentemen
nte associada à possibillidade de teerem acessoo
aos bbens e serviiços que desejam, tenddo para tal, em princípiio, necessiddade de se deslocarem.
d
.
O creescimento económico,
e
a expansãoo das áreas urbanas
u
e faactores sociaais relacion
nados com a
alteraação da estrrutura familliar são as pprincipais raazões do creescimento dda procura do
d transpor-te coolectivo. Háá vantagens do transpoorte colectiv
vo em relaçãão ao transpporte indiviidual, parti-cularrmente no que
q se referre à eficiênncia da ocup
pação do so
olo, onde see consegue transportarr
mais pessoas occupando meenos espaçoo, reduzindo
o assim os congestionaamentos, mas
m também
m
ao níível das queestões energ
géticas e am
mbientais (Fiigura 1) [1]..

Figurra 1 - Comparação entre espaços
e
ocupaados pelo mesmo nº de pessoas, em viaaturas individ
duais, numa
formaação ordenad
da e dentro dee um autocarrro

1.1 O desenvolvvimento da
a indústria de autocarrro
O fabbrico de auutocarros paara transportte de passag
geiros, tem sofrido ao longo dos anos váriass
evoluuções. O seeu desenvollvimento prretende dar resposta à cada vez m
maior necesssidade doss
povoos se deslocarem, por razões de vaariadíssima ordem. Os primeiros aautocarros são
s constru-ídos no inicio do
d século XX
X, para darr resposta à necessidade de desloccar as cresceentes popu-laçõees das “cidaades” para os seus loccais de trabaalho, efectu
uando percuursos mais pequenos e
com custos mennores que o frequente m
meio de tran
nsporte da altura,
a
o com
mboio, e faazer concor-rênciia ao autom
móvel “particcular”.

1.1.11 O primeirro autocarrro de fabricco integral e em série
Aparrecem entãoo algumas unidades,
u
faabricadas po
or encomen
nda e em núúmero muitto reduzido,,
sendoo o 1º autocarro de fab
brico integrral, o Twin Coach, fab
bricado em 1927, e pro
oduzido em
m
sériee a partir de 1928, num total de 11772 unidadess (Figura 2).
1
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Figura 2 - T
Twin Coach, 1928
1
com 38 lugares
l
sentaados

Já nessa alltura as questões relacionadas com
m a redução
o de peso se colocavam
m, tendo estee modelo dois m
motores “peequenos” (aa origem doo seu nome), substituin
ndo os traddicionais mo
otores
de grandess dimensõess e peso, utiilizados na época. O seeu chassi e carroçaria eeram constrruídos
como se dee uma viga mestra se trratassem, coom duas lon
ngarinas qu
ue se estendiiam da fren
nte até
à traseira ppara servir de
d suporte à restante eestrutura, co
onceito que ainda hoje está em uso. Os
painéis da carroçaria e o telhado eram feitoss com um material
m
quee combinavaa chapa meetálica
com madeeira que siggnificou um
ma importannte redução de peso e aumento dde resistênccia ao
choque, suubstituindo os
o aços e alu
umínios utillizados na altura
a
[2].

1.1.2 Tran
nsporte coleectivo urba
ano e a diveersidade dee oferta
O conceitoo de transpoorte colectiv
vo comerciaal passa a geeneralizar-se e adaptar--se às necesssidades das coomunidades, aparecend
do diversos tipos de oferta em teermos de m
modelos, tan
nto ao
nível da caapacidade de transportee de passageeiros, bem como
c
da versatilidade, a prestarem
m serviço regulaar nas cidaddes (Figura 3)
3 [3 e 4].

Figura 3 - D
DAF SB250 ciity bus, à esqu
uerda e Daim
mler 3250 min
ni bus à direitta

1.1.3 Au
utocarro com
mo símbolo
o cultural/L
Longevidad
de
Apesar dass evoluções constantes,, existem m
modelos que por variadaas razões, coontinuam a prestar serviçoo nos nossoos dias, messmo que m
modificados mecanicam
mente e manntendo apenas a
linha exterrior de origeem (Figura 4 e Figura 55) [5 e 6].
2
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Figurra 4 - VW bullli desenhado
o em 1947 quee entrou ao serviço de algumas empressa de transpo
ortes em
1951

uipado com m
motor Diesel desde 1933, que
q continua ainda a fazer serviço
Figurra 5 - Bristol Lodekka, equ
esporrádico no Reino Unido

Um ddos casos evidentes dee longevidadde é o famo
oso Routmaaster, que cir
ircula nas ru
uas de Lon-dres,, onde dom
minou os traansportes púúblicos durrante 50 an
nos. No entaanto, as preocupaçõess
ambiientais e as exigênciass crescentess na qualidaade dos tran
nsportes púúblicos de passageiros,
p
,
obriggaram a reppensar porm
menores no ffabrico de autocarros,
a
para os adeequar, não só
s na quali-dade do confortto proporcio
onado ao ppassageiro, mas
m também
m a aspectoos de ordem
m cultural e
econnómicos, aproveitando também o desenvolviimento de novos
n
mateeriais. O Ro
outmaster é
um ddos casos mais
m evidentes da imporrtância das questões cu
ulturais assoociadas ao desenvolvid
mentto dos autocarros, que apesar de jjá ter um substituto
s
prrevisto (Rooutmaster 2..0), não vaii
perdeer a sua imaagem de maarca. O novvo modelo é já repensad
do para fazeer face às novas
n
políti-cas aambientais (Motor
(
híbrrido com geerador a hid
drogénio, co
ombinado coom diesel, associado a
uma redução dee cerca de 3 Toneladas no seu peso
o por ter um
ma carroçariia de alumín
nio) com ass
deviddas preocuppações no âmbito
â
da m
mobilidade (Piso
(
baixo e acesso a cadeira de rodas) sem
m
esqueecer a ofertta do dobro dos lugaress de pé e com mais quaatro lugares sentados (F
Figura 6) [77
e 8].

Figurra 6 - Routmaaster, Ícone de
d Londres à esquerda e o seu sucessorr, Routmasterr 2.0 à direita
a
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1.1.4 O aambiente e o desenvollvimento au
utomóvel
De facto aas questões ambientais têm sido ddominantes,, no que dizz respeito ààs últimas evolue
ções no meercado autoomóvel. As crescentes ppreocupações com o aq
quecimentoo global, detterminaram o asssumir de compromiss
c
sos de diminnuição rigo
orosa de em
missões gasoosas, com grande
incidência no monóxiido e dióxid
do de carbonno e não só
ó. Também as constante
tes noticias sobre
o possível esgotamentto das reserrvas de petrróleo, levou
u a uma procura incesssante de com
mbustíveis alterrnativos. Á redução de emissões eestá associaada de uma forma direccta a dimin
nuição
dos consuumos de coombustível,, para a qqual contrib
bui a redução de peeso e a efi
ficiência/versatillidade do veeículo que presta
p
o servviço.

1.2 Mobiilidade susttentável na Europa
O contextoo em que deecorre a mobilidade naa Europa alterou-se con
nsideravelm
mente nos últimos
cinco anoss. Na Uniãoo alargada, a mobilidadde deve dorravante ser consideradda à escala contic
nental. A gglobalizaçãoo acentuou--se ainda m
mais, fazendo
o da eficiên
ncia e fiabillidade dos meios
m
de transporrte elementtos essenciaais da comppetitividade de uma reg
gião. Os preeços do petrróleo,
as emissõees de CO2 e o aquecim
mento do plaaneta são reeconhecidoss como des afios sem precep
dentes. Esttas questõess incitam a promover
p
uuma mobilid
dade sustenttável, econóómica em teermos
energéticoss e respeitaddora do amb
biente.
As previsõões apontam
m para um crescimento
c
o no sector dos
d transportes, até 20020, da ordeem de
50% para o transportee de mercad
dorias e de 35% para o transportee de passaggeiros, na Eu
uropa
(Tabela 1) [9].
Tabela 1 - T
Tendência de crescimento da actividadee dos transpo
ortes de 2000 a 2010

Por essa raazão, deve-sse dissociar a mobilidadde dos seus efeitos neg
gativos: paraa tal é necesssário
promover a inovação tecnológicaa, a transferrência modaal para mod
dos de transsporte meno
os poluentes e m
mais económ
micos em termos
t
enerrgéticos, no
omeadamentte em trajecctos a longaa distância e naas cidades, e,
e por últim
mo e sobretuudo, a co-m
modalidade, ou seja, a ccombinação óptima dos differentes moddos na cadeeia de transpporte.
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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 significativos no crescimento económico, no desenvolvimento social e no ambiente. 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 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 desenvolvido 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 respeito 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 contribuir para garantir a segurança energética.
- No domínio social, a política da UE promove a melhoria da qualidade do emprego e melhores qualificações para os trabalhadores do sector europeu dos transportes.
- A política da UE protege também os cidadãos enquanto utilizadores e prestadores de serviços 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, aumentando 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 transportes inteligentes, bem desenvolvidos e de grande envergadura, como o Galileu.
- Estabelecer contactos a nível internacional, projectando as políticas da União a fim de reforçar a mobilidade sustentável, a protecção e a inovação, através da participação em organizações 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.
5
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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 optimizar 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 potencialidades 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 importantes 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 congestionados. 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 sustentável 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 assegurem simultaneamente um mercado interno dos transportes à escala europeia.
- Os transportes estão rapidamente a tornar-se um sector de alta tecnologia, tornando a investigação 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 segurança 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 energética 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
6
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petróleo de 98%, os preços elevados do petróleo influenciam o sector dos transportes e incentivam uma maior eficiência energética, soluções de aprovisionamento diversificadas e políticas 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 mercadorias 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 crescimento 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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Figura 7 - C
Crescimento previsto
p
na acctividade de ttransporte dee passageiros,, de 2000 a 20020

Figura 8 - E
Evolução da distribuição
d
modal
m
no tran
nsporte de pa
assageiros, de 2000 a 2020

O sector doos transporttes é ainda um empreggador imporrtante, com mais de 100 milhões dee empregos em
m sectores da econom
mia ligados aos transp
portes (serv
viços, equippamentos, infraestruturas), a maior paarte dos quaais no sectorr rodoviário
o [12].

1.2.4 Imp
pacto dos transportes
t
s na Europaa
Embora dêêem um conntributo imp
portante parra o crescim
mento, os traansportes im
mplicam tam
mbém
custos paraa a sociedadde. O seu cu
usto ambienntal foi calcu
ulado em 1,,1% do PIB
B [13]. O co
ongestionamentoo rodoviárioo aumentou e está a cuustar à UE cerca
c
de 1%
% do PIB. A
As emissões nocivas dos traansportes roodoviários diminuíram
d
m significativ
vamente, teendo a introodução de catalic
sadores, dee filtros de partículas e de outras ttecnologiass a bordo do
os veículos contribuído
o para
uma redução das emisssões de NO
Ox e de parttículas entree 30% e 40%
% nos últim
mos 15 anos, apesar de voluumes de tráffego crescen
ntes (Figuraa 9).

8

Projecto de
d transform
mação de carroçaria
c
no âmbito CIVITAS

Figurra 9 - Evoluçãão de emissõees de poluentees atmosfériccos decorrenttes dos transpportes, de 199
90 a 2003

Conttudo, a estraatégia temáática sobre a poluição atmosféricaa demonstroou a necesssidade de irr
mais longe no que
q diz respeito aos veíículos rodov
viários, nom
meadamentee com a intrrodução dass
norm
mas Euro 5 aplicáveis
a
a veículos liigeiros (quee serão mais seguidas ppela norma Euro 6, tall
comoo a Euro VII aplicável a veículos ppesados). A modelizaçção demonsstra que esta tendênciaa
se m
manterá mas que, em co
ontrapartidaa, as emissõ
ões de CO2 e a poluiçãão sonora see agravarãoo
[14].
Na gglobalidade, os transporrtes internoos são respo
onsáveis porr 21% das eemissões dee gases com
m
efeitoo de estufaa, tendo estaas emissõess aumentad
do cerca de 23% desdee 1990, o que
q põe em
m
riscoo os progresssos na prosssecução doos objectivos de Quioto
o. Contudo, as medidass constantess
do livvro branco de 2001 prroduzirão appenas efeito
os mínimos nestas tenddências amb
bientais, es-peciaalmente no que diz resp
peito às emiissões de CO
O2 (Figura 10) [15].

Figurra 10 - Evoluçção prevista das
d emissões de CO2 deco
orrentes dos transportes,
t
dde 1990 a 202
20
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1.2.5

Transportes Urbanos

Oitenta por cento dos europeus vivem num ambiente urbano. Os transportes públicos, os automóveis, 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 rodoviários 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, reduzindo 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 directamente 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, Atenas, 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 melhores 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 tarifação das infra-estruturas, o planeamento urbano, a segurança intrínseca e extrínseca e a cooperação com as regiões limítrofes. As consultas públicas realizadas pela Comissão revelaram
um grande interesse por uma possível contribuição da UE. A Comissão aproveitará a experiência 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 objectivos comuns: redução das emissões de CO2 e diminuição da dependência da UE face à importação 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 estratégica 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 política 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 inicia10

Projecto de transformação de carroçaria no âmbito CIVITAS

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 desenvolvimento de camiões ecológicos contribuiria para aproveitar estes progressos. Deveriam
ser realizados esforços semelhantes para desenvolver aeronaves e navios ecológicos, conforme 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 maior 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 regulamentação (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 biocombustíveis 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 noutros domínios para a utilização de sinergias (por exemplo, política agro-industrial sobre biocombustíveis), de incentivos ao investimento na infra-estrutura de distribuição de combustíveis 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 montanhosas que atravessam o continente, bem como muitas cidades, sofrem de congestionamento
e de poluição. Prevê-se que, até 2020, 60 aeroportos importantes fiquem fortemente congestionados, 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 congestionamento, 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 cooperação» 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 enviar e receber informações com origem e destino nos veículos, bem como recolher informa11
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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 relação 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 concorrencial 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 planeamento e, em determinadas zonas, devido à pressão ambiental e à escassez de espaço. Ao procurar 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 financeira 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 simultaneamente 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 informação e das comunicações avançadas permitem a sua implementação e o fornecimento dos
serviços necessários para tornar uma realidade a logística inteligente. À tendência para empresas 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 administração 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 ajudarão a melhorar a segurança intrínseca e extrínseca e a lidar com padrões de transportes excessivos 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 desenvol12
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vimento de uma arquitectura aberta europeia assegurará a interoperabilidade e o desenvolvimento flexível de futuras aplicações para todos os modos de transporte.
Estão já em curso várias iniciativas, como a iniciativa «Veículo Inteligente», destinada a promover novas tecnologias em veículos através de uma coordenação das acções de partes interessadas [o Fórum «Segurança Electrónica (eSafety)], a investigação sobre sistemas de veículos 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 europeias de tráfego aéreo. O sistema ERT MS trará vantagens semelhantes para o sector ferroviário. 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 europeias 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 económico;
- 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”, potenciando 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 Innovative Strategies for Clean Urban Transport”. 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
convite foi aceite, ficando o Porto apostado em constar do consórcio final de cidades (CIVITAS-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”)
13
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Figura 11 - A zona da Assprela em quee o traço a grrosso é o perccurso a efectu
uar pelo autoccarro
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A área é delimitada pela Via de Cintura Interna (Sul), Rua de Costa Cabral (Nascente), Estrada 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 empreendimentos. 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 associados 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 Asprela-Paranhos. Procurou-se propor projectos inovadores ao nível da tecnologia e diferentes formas de abordagem dos problemas da mobilidade urbana, mantendo-se a vertente de implementação 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 funcionará 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 desenvolvimento de serviços inovadores, na prossecução dos seguintes objectivos:
- Promover um debate alargado sobre os modos de viajar no sentido de alterar o comportamento 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 questões de mobilidade;
- Alargar a área de intervenção da Loja da Mobilidade com a implementação de serviços inovadores, 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.
15
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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 suporte 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 aparcamento 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 prevista no PDM e revela-se essencial para a articulação e racionalização dos modos de transporte 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 concurso público internacional que englobe a concepção, construção e exploração da nova infraestrutura. 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 conforto 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;
16
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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 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.
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 ambiente 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 sistema 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 principais instituições locais).
Nesta medida, esperam-se os seguintes resultados:
- O uso do sistema, e seus serviços, vai aumentar a qualidade do serviço de transportes públicos 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 motores (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 geradores 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 combustível não queimados, bem como as partículas de carvão libertados pelo escape para a atmosfera.
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c
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os últimos an
anos, e/ou esstabelecem parccerias emprresariais, paara fabrico local dos autocarros, importandoo também a sua
tecnologia (Figura 12 e Figura 13
3) [25, 26, 227 e 28].

Figura 12 - M
Motor Albon
nair, Diesel melhorado
m
à essquerda e Citty bus em Sin
ngapura com
m sistema Bluee Tec
diesel à direeita

Figura 13 - B
Bogdan, Diessel, recém-cheegado à Arm
ménia à esquerrda e Iran Kh
hodro Diesel O457 a opera
ar
agora no Su
udão à direitaa

2.1.2 BioD
Diesel
Uma variaante do diessel é o biod
diesel que ddifere do diiesel essenccialmente na sua origeem. O
diesel é exxtraído de coombustíveiss fósseis, ennquanto o biodiesel
b
é extraído
e
de óleos vegeetais e
gordura annimal. É porr isso um co
ombustível renovável, e recentes testes
t
demoonstram quee apesar de dimiinuir as emissões dióxiido e monóxxido de carrbono, a suaa maior vanttagem tecno
ológica/ecológicca é que eliimina comp
pletamente aas emissõess de compostos sulfuroosos. A suaa aplicação aos aautomóveis, nomeadam
mente nos dde transportee colectivo, é por isso ccrescente (F
Figura
14) [29].
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Figurra 14 - Autocaarro dos tran
nsportes públlicos de Helsinkia a biodieesel

2.1.33 Gás Naturral
Já ussado há alguuns anos, o gás naturall, começou por entrar no
n mercadoo dos autom
móveis ligei-ros ““apenas” com
mo um com
mbustível m
mais barato, que
q implicaava a montaagem de um
m sistema dee
adaptação na allimentação das câmaraas de combu
ustão dos motores
m
a ggasolina e a ligação daa
tubaggem à botijaa do gás, esta ultima quue normalm
mente era aplicada na m
mala.
Agorra, aparecem
m no mercaado motoress desenhado
os e pensado
os para conssumir apenaas gás natu-ral, ccom materiaais apropriados a fazer face às inad
daptações detectadas
d
nnos motores a gasolina,,
e sãoo já montados em inúm
meros autocaarros por essse mundo fora,
f
com coomprovada redução dee
consuumo quandoo comparad
do com um ddiesel. Estee desenvolviimento e proodução com
meça a mas-sificaar-se sobrettudo no meercado chinêês, acompanhando a crescente prrodução de gás naturall
nessee mesmo paais, onde co
omeça a ser utilizado em
m larga escala também
m nos táxis (Figura
(
15)..
Nos autocarros, podemos ver
v também
m, veículos equipados
e
com motoress de consum
mos combi-nadoos entre o gáás natural e o gasóleo, isto é, podee optar-se por
p utilizar qqualquer um
m dos com-bustííveis sem prrejuízo de qualquer
q
tippo de perforrmance da viatura,
v
querr ao nível dos
d parâme-tros que caracteerizam o mo
otor, quer aao nível da qualidade das emissõões de gasess de escapee
(Figuura 16) [30,31 e 32].

Figurra 15 - Motorr Ashock Leyland Gás Nattural à esqueerda e Autoccarro com mootor CNG dos transportess
públicos Chineses à direita
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Figura 16 - M
Motor Diesell-Gás Natural desenvolvid
do pela Bosch
h no Brasil

2.1.4 Etan
nol
Outro com
mbustível altternativo é sem
s dúvidaa o Etanol, muito
m
usado
o na indústrria automóv
vel no
Brasil, com
meça a ganhhar o seu espaço tambbém no merrcado dos autocarros,
a
nnão só no Brasil
B
mas tambéém nos paísees nórdicos com particcular relevân
ncia na Suécia. O etanool é um com
mbustível renovvável, pode ser extraído
o da cana doo açúcar, ceereal e de deesperdícios de biomasssa, e a
sua utilizaçção não conntribui para a libertaçãão de dióxid
do de carbon
no para a attmosfera (F
Figura
17) [33 e 334].

Figura 17 - A
Autocarros no
n Brasil a rodar com mottores desenvo
olvidos para o consumo dee etanol

Na região dde Bordéus existe um projecto
p
expperimental que
q está já a testar um compromissso de
consumo dde combustíível combin
nado Etanoll-Diesel atraavés da em
mpresa Veoliia, que afirm
ma já
dispor de aautorização para aplicaar este tipo de tecnolog
gia nas suass viaturas noo mercado Francês (Figuraa 18) [35].

Figura 18 - A
Autocarro Veeolia movido a Etanol - diiesel
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2.1.55 Biometano
Nos países nórddicos utilizaam ainda o B
Biometano como comb
bustível, naa sua frota de
d transpor-tes públicos. Testes demon
nstraram quee as emissões de gases de escape ssão menos poluentes e
o preeço do combbustível é bem mais atrractivo, quee o etanol (F
Figura 19) [336 e 37].

Figurra 19 - Scaniaa Omni Link,, Estocolmo, à esquerda e Oslo City bu
us, à direita, aambos a biom
metano

2.1.66 Hidrogéniio/células de
d combusttível
O hidrogénio coomo combu
ustível, tem
m tido grand
de aplicação
o e desenvoolvimento na
n indústriaa
dos ttransportes públicos,
p
po
orque basicaamente o ún
nico gás em
mitido pelo eescape é vap
por de águaa
(Figuura 20). As células de combustível
c
l contem eleectrocatalizadores à baase de platin
na e conver-tem hhidrogénio e oxigénio em electriccidade e águ
ua, o único “resíduo”, ffornecendo a electrici-dade ao motor eléctrico
e
do autocarro. Seria um siistema ideall e do agraddo de todos os não fos-se o custo elevaado que as células
c
de ccombustívell apresentam
m, devido á existênciaa de platina..
Outroo aspecto que
q abona em
e favor deestes veícullos é o baix
xo nível de ruído que apresentam
m
[38 e 39].

Figurra 20 - Phileaas com 18m dee comprimen
nto, à esquerd
da e Gulliver da Tecnobuss à direita, am
mbos com
motorr a célula de combustível/hidrogénio

Outraa forma de utilizar o hidrogénio
h
como comb
bustível, é aplicar
a
sob a forma dee gás, a um
m
motoor de combuustão internaa (Figura 211) [40].

Figurra 21 - Ford E-450
E
Mini-bus com motoor de combusttão interna hidrogénio
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2.1.7 Totaalmente Elééctricos
Uma formaa de energiaa totalmentee “limpa”, ddo ponto de vista das em
missões gassosas, é a ellectricidade. O pproblema dos
d motores totalmente eléctricos aplicados
a
aos automóvveis sempre foi o
binómio auutonomia/ppeso que reepresenta caada bateria,, que são directament
d
te proporcio
onais.
Este probleema tem siddo resolvido
o, com a inttrodução dee geradores de energia eeléctrica aliimentados por ooutros tipos de combusstíveis e traddicionalmen
nte chamado
os de híbriddos. No entaanto a
produção dde baterias tecnologica
t
mente evoluuídas como
o por exemp
plo as de iõees de lítio, para
p o
mercado auutomóvel, têm
t
reduzid
do significattivamente não
n só o pesso e a autonnomia, mass também a fiabbilidade da bateria, bem
m como outtro parâmettro importan
ntíssimo quue é o temp
po necessário paara as recarrgas de cadaa bateria. U
Uma bateriaa já em circculação assoociada aos transt
portes públicos de passsageiros, composta
c
poor células de
d lítio-titân
nio demora aapenas 10 minum
tos a ser reecarregada, autónoma entre 40 a 65 quilómeetros (depen
ndendo do ppercurso) e dura
mais do quue a vida úttil de um au
utocarro. Dee salientar ainda
a
que os veículos m
movidos a motor
m
eléctrico reeduzem aindda questõess de poluiçãoo sonora. (F
Figura 22 e Figura 23) [41, 42, 43 e 44].

Figura 22 - B
Bateria PRO
OTERRA reca
arregável em 10 minutos
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Figurra 23 - Bonlucck, movido ap
penas a energgia eléctrica com
c
autonom
mia para 280K
Km e recuperrador de
energgia por travaggem, com batterias de iões de lítio de longa duração e baixo custoo, e tempos de recarga
entre 3 e 5 horas

Por ooutro lado em
e locais co
omo a cidadde do Méxiico, resolveram reintrooduzir frotass de tróleis,,
nas zzonas histórricas, para reduzir
r
as em
missões de gases na zo
ona, resolveendo assim as questõess
de auutonomia (F
Figura 24).

Figurra 24 - Fleyerr, um novo tró
ólei bus a circcular na cida
ade do México
o

Outraa forma de energia tam
mbém renovvável é a energia solarr. É verdadde, existem em funcio-nameento autocaarros movidos a motorees eléctricos a circular nas ruas A
Australianas de Adelai-de, eem que as baterias são recarregada
r
as por energ
gia de origem exclusivaamente solaar. Para já a
produução de eneergia de origem fotovooltaica é feita por painééis, colocaddos no telhaado da esta-ção dde recolha dos
d autocarrros, onde see recarregam
m também as
a baterias, mas fica no
o ar a espe-rançaa de que no futuro estes sistemas ppossam ser montado
m
naa própria viaatura (Figurra 25).
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Figura 25 - T
Tindo, movid
do apenas a energia eléctriica de origem
m solar (Fotov
voltaica)

2.1.8 Híbrridos
Faltava ainnda referir um
u grupo im
mportante dde motores que
q são os híbridos.
h
É uma das ab
bordagens mais promissoraas e consistee em combiinar duas fo
ontes de eneergia motrizz num único sistema capazz de exploraar o potencial de amboss (Figura 26
6).
No caso doo automóveel, uma das fontes de eenergia é seempre a elééctrica, senddo acompan
nhado
por outra qque pode seer utilizada para
p produzzir energia motriz,
m
forn
necendo-a ddirectamentee (caso de um motor de combustão
c
interna) ouu para alimentar um gerador
g
de eenergia eléctrica
(Figura 277). Importa ainda
a
referiir, que existte sempre uma
u
unidad
de electrónicca associada que
faz a gestão inteligentte dos motorres.
m
porr estes motoores, são cllaramente mais
m silenciiosos quand
do em
Viaturas qque sejam movidas
modo eléctrico, mais económicaas e a reduçção nas emiissões de diióxido de ccarbono ron
nda os
50%, deviddo também
m à eficiênciia da gestãoo no consum
mo para cad
da tipo de nnecessidadee momentânea ((Figura 28)..
Curioso é qque o primeeiro autocarrro equipadoo com sistem
ma híbrido ao ano de 11906 e foi desend
volvido peela W.A. Steevens. Era um
u sistemaa gasolina-eléctrico. Oss autocarross híbridos dieseld
eléctrico, ccomo os coonhecemos hoje
h
foram desenvolviidos em 196
69 pela Daiimler-Benz e foi
baptizado dde OE302 (Figura
(
27) [45, 46, 47,, 48 e 49].
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Figurra 26 - Exemp
plo de um sisttema híbridoo, neste caso com
c
motor diiesel da Solarris Bus & Coa
ach

Figurra 27 - Unidade híbrida Voyth DIWA, à esquerda e Autocarro híbrido
h
EO3002 de 1969, à direita

Figurra 28 - Solariss Urbino em Strasburgo, h
híbrido, à esq
querda e Híbrido, Gás nattural eléctrico em San
Diegoo, à direita

277

Projecto d
de transform
mação de carroçaria
c
n
no âmbito CIVITAS
2.2 Carroççarias
Por arrastaamento, a reedução dos consumos ttem sido co
onseguida com diminuiição do peso dos
chassis e ccarroçarias, cada vez mais
m leves, ccom a forte introdução de alumínioo no seu fab
brico,
materiais ppolímeros e compósitoss (estes últim
mos aplicad
dos a carroçarias).
Quanto às acessibiliddades, a neccessidade dee fazer facee leis vigen
ntes no que diz respeitto aos
acessos a ppassageiross de mobilid
dade reduziida, e tamb
bém aspecto
os de qualiddade de serrviço,
levaram oss autocarross a remodelaar as suas foormas.

2.2.1 Dimiinuição do peso das ca
arroçarias
Chassis em
m alumínio,, concepção
o e redimennsionamento
o de carroçaarias e introodução de novos
n
materiais, sem a perdda da seguraança que esstas ofereceem ao habittáculo dos ppassageiross, têm
sido apostaas ganhas nesta
n
matérria. Um estuudo desenv
volvido pelo
o Instituto ppara a Enerrgia e
Pesquisa A
Ambiental em
m Hildenbeerg, Alemannha, revelou
u que por caada 100 kg dde peso a menos,
m
os autocarrros citadinoos movidos a diesel, p oupam 255
50 litros de combustíveel, em cond
dições
de tráfego intenso, duurante a sua vida útil. Jáá são fabriccados chassiis, e também
m carroçariaas em
alumínio (A
Alcoa Youttong), que associados
a
a um dimen
nsionamento
o estruturall optimizado
o, obtém reduçãão de peso na
n ordem do
os 46%, quaando compaarado com um
u autocarrro citadino tradicional (Figgura 29) [500 e 51].

Figura 29 - C
Carroçaria Alcoa
A
Youtong, redesenha da e em alum
mínio, pesa menos 46% quue um autocarro
tradicional

Também a Plastisol, desenvolveu
d
u uma superrstrutura paara o transpo
orte de passsageiros feita em
GRP, sandduíche de fibbra de vidro
o, com núclleo de poliééster reforçaado, onde é injectada reesina,
a vácuo, poodendo ser ou não com
mbinado com
m espumas específicass. A flexibillidade dos métom
dos de proodução e materiais,
m
peermitem o ffabrico de carroçarias para quasee todo o tip
po de
chassi-cabiine e númeero de passageiros preetendidos. Recentemen
R
nte entregouu o seu prim
meiro
módulo paara 16 passageiros a um
m construtorr de autocarrros britânico
o (Figura 300) [52].

Figura 30 - C
Carroçaria Plastisol
P
totalm
mente em com
mpósito
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Outroo comprom
misso já existente e a cirrcular são os
o CompoBu
us da Northh American Bus Indus-tries,, lnc. fabriccados de um
m material eem fibra dee vidro/carb
bono reforçaado, com grandes per-form
mances ao níível da resisstência ao cchoque, mass também com
c
pesos m
mais atractiv
vos (Figuraa
31Figgura 31) [533].

Figurra 31 - NABI CompoBus, Los
L Angeles e fibra de vid
dro/carbono

2.2.22 Acessibilidade melho
orada
Outraa forma, aiinda que ind
directa, de poupar com
mbustível, é perder o m
menos temp
po possívell
nas pparagens, quer
q
as deriv
vadas ao coongestionam
mento de trááfego, querr as derivad
das às para-gens programaddas para larg
gar e recolheer passageirros. Em quaalquer uma delas o veícculo encon-tra-see em funcioonamento, despendend
d
do energia, seja de que natureza fo
for, sem quee seja apro-veitaada para fazzer deslocarr o autocarrro. Por essaa razão e não
n só, porqque o cump
primento dee
horárrios é um parâmetro muito
m
importtante nos paadrões de qu
ualidade doos serviços de
d transpor-te, a configuraçãão dos autocarros, espeecialmente os urbanos (Classe I), ttem evoluíd
do no senti-do dee os tornar mais
m baixoss e amplos ((com o míniimo de degrraus possíveel).
Os chhassis utilizzados nesta classe de vveículos, maais concretam
mente, os vveículos fabricados noss
últim
mos 5 anos,, deixaram de ser de ppiso elevad
do e passaram a ser ppiso baixo (Low-floor)
(
)
(Figuura 32 e Figgura 33) [54
4, 55 e 56].

Figurra 32 - Chassii MAN piso elevado,
e
à esq
querda e Chassi VDL SB 200
2 piso baixoo “Low-floorr”, à direita

Figurra 33 - Váriass perspectivass do Chassi p
piso baixo “Low-floor” do Gulliver da T
Tecnobus
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Estas caraccterísticas permitem
p
qu
ue o embarqque/desemb
barque seja mais rápidoo, pois não obrigam o passsageiro a veencer obstáculos, os deegraus. Tam
mbém nesta classe, e a partir do an
no de
2001, as exxigências leegais impõem lugares eespeciais paara passageiros de mobiilidade redu
uzida,
incluindo oos que se fazem
f
deslo
ocar por meeio de cadeeira de rodaas, o que inndiscutivelm
mente
aconselha a implemenntação das medidas
m
atráás descritas..
Um órgão mecânico que
q em muiito contribuuiu para faciilitar o rebaaixamento ddo piso foi a suspensão do tipo pneum
mático. Nom
meadamentee a aplicadaa no eixo traseiro, conjjugada com
m uma
remodelaçãão da localiização do motor
m
e radiaador, permiitiu que as longarinas
l
ddo chassi deescessem a cotaas mais próxximas da viia, e possibiilitou a exisstência de zonas
z
amplaas a baixa altura,
a
sem grandees declives ou com a aplicação
a
dee degraus dee ligação in
nterna, mas sem interfeerir na
circulação entre entradda/saída (Fiigura 34 e F
Figura 35) [5
57 e 58].

Figura 34 - C
Conjunto Eixxo trás/Suspeensão Pneumáática da ZF, à esquerda e Conjunto Eix
ixo trás/Suspeensão
Pneumática da ZF para híbrido
h
ao ceentro e à direiita

Figura 35 - P
Pormenor dee uma suspensão pneumáttica montada num chassi de
d piso baixo,, GulliverTecnobus

2.3 Autocaarros para todas as neecessidadess
Os autocarrros de hojee, são máqu
uinas bastannte evoluídaas, ao ponto de se adapptarem a um
m sem
número de situações.
Como exem
mplo temoss o Youngm
mam (Figuraa 36), um autocarro
a
dee fabrico Chhinês, expo
ortado
para a Rússia, e prepaarado para reesistir aos innvernos sev
veros que esste país tem
m [59].
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Figurra 36 - Younggman JNP613
37S, de dois p
pisos, a opera
ar em Moscov
vo

Tambbém para o mercado africano,
a
onnde o terren
no apresentaa dificuldaddes múltiplaas à circula-ção rrodoviária, os autocarros já disponnibilizam veersões 4X4. Exemplo ddisso é o Ashock
A
Ley-land mini-bus (F
Figura 37), exportado rrecentementte para Ang
gola [60].

Figurra 37 - Ashock Leyland mini-bus, versãão 4X4 a operrar em Angola

Grannde exemploo de adaptab
bilidade às exigências é o Amphiccoah GTS-11 (Figura 38
8), construí-do em
m Malta, coom teste feittos na baia de Marsaxllokk, e em negociações
n
s para passaar a ser pro-duziddo em série, já com enccomendas ffeitas por div
versos paísees, preparaddo para fazeer percursoss
terrestres e aquááticos [61].
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Figura 38 - P
Protótipo Am
mphicoah GT
TS-1, a ser já n
negociado pa
ara o seu fabrrico em série

Para quem
m quer se recriar, tem ainda
a
a posssibilidade de
d recorrer ao
a chassi-caabine da Modec,
M
que tinha pprevisto lannçar, no tercceiro trimesttre de 2008
8, um modello para ser carroçado à posterior, com
mo veículo de
d transportee de passageeiros, com propulsão
p
eléctrica (Figgura 39) [62
2].

Figura 39 - C
Chassi-cabine da Modec, propulsão elééctrica

2.4 Regulaamentação da constru
ução
Apesar da multipliciddade de form
mas e adapttações enco
ontradas nos autocarroos, elas são regulamentadass. No caso de
d Portugall, pelo factoo de estar in
nserido na União
U
Europpeia, transcreveu
para o seu direito interno as direcctivas europpeias sobre regulamenta
r
ação de veícculos pesad
dos de
transportess de passageeiros.
32

Projecto de transformação de carroçaria no âmbito CIVITAS

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 Instituto 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 regulamenta 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 antecessores, 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 resistência 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 segundo 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

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

Classe I

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 condicionam 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 forma:
- 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 rodas, 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 Figuras 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 corredores, degraus, declives do piso, etc. e que são devidamente tidos em conta, pela regulamentação. 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 referência) e Figura 22 (Intrusão permitida, pelo encosto do banco imediatamente à frente do lugar 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 quadro/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 relacionados 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 regulamentadas, 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 portas de ser‐
Nº Passageiros
Imposição legal
viço
• Ponto 7.6.1.1
9 A 45
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
1A8
9 A 16
17 A 30
31 A 45
46 A 60
61 A 75
76 A 90
91 A 110
111 A 130
> 130

Nº de total míni‐
mo de Saídas
Emergência (Por‐
tas + Janelas)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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 ensaio 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 deformação nos objectos vistos por transparência. Tem de uma altura mínima de 400 mm, permitindo que o condutor veja o pavimento da via a uma distância mínima de 3500 mm, contados 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 respeito 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 admissível 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 cadeira 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 Decreto-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 II

Q (kg) massa
Ssp
de um passa‐ (m²/passageiro)
geiro
68
0,125
71 (inclui 3kg
0,15
de bagagem)

Classe III e B

71 (inclui 3kg
de bagagem)

Classe de veículos
Classe I e A

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 dianteiro 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
Classe I e A
Classe II

Rígido

Articulado

20

20

(*) 25

20

(*) 25
20
Classe III e B
(*) 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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2.4.44.5 Outras característ
c
icas relativvas a pesos
Sabeendo que:
Peso Bruto (Kg)), representaa a soma daa Tara com toda a carga e/ou todoss os passageiros possí-veis de transporttar;
Tara (Kg), repreesenta o pesso do veícuulo sem passsageiros nem
m carga, coom o líquido
o de arrefe-cimeento, lubrificcantes, 90%
% do total dde combustíível, 100% dos outros fluidos exccepto águass
residduais, toda a ferramentaa e roda de reserva, o condutor (7
75Kg) e o ppeso do guiaa (75Kg) see
estivver previsto um lugar esspecífico paara o mesmo
o;
O Peeso bruto noo eixo ou eixos
e
motorres de um veículo
v
não pode ser innferior a 25
5% do pesoo
brutoo do veículoo (Ponto 1 do
d artigo 12ºº do decreto
o-lei 203/20
007).
O Peeso bruto quue incide so
obre o eixo da frente não pode serr inferior a 220% do pesso bruto to-tal, ppor se tratarr de um veícculo de um eixo na retaaguarda (Po
onto 2 do arrtigo 12º do
o decreto-leii
203/22007).

2.4.44.6 Manobrrabilidade
Quallquer veícullo a motor em
e movimennto, deve po
oder girar dentro
d
de um
ma coroa cirrcular com
um raio exteriorr de 12,5m e um raio innterior de 5,3m sem quee qualquer pponto extrem
mo do veículo ou conjuntoo de veículo
os saia da reeferida coro
oa (Figura 40).

Figurra 40 - Área circular
c
onde o veículo terrá de girar

Com
m o veículo estacionado
e
, define-se uum plano vertical tangencial ao laado do veícu
ulo que se
encontra voltadoo para o extterior do círrculo, traçan
ndo uma linha no solo.
Quanndo a partirr de uma ap
proximaçãoo em linha recta,
r
o veículo referiddo no númeero anteriorr
entraa na área circular descrrita anteriorrmente, nen
nhum dos seus elemenntos pode ulltrapassar o
planoo vertical em
m mais do que 0,6m (F
Figura 41) (Pontos 1, 2 e 3 do arttigo 4º da secção II doo
decreeto-lei 203/22007).
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Figura 41 - P
Plano verticaal tangencial “U”
“ à face exxterior da via
atura, a 0,6m de distância

2.4.5 Regu
ulamento 666
Este regulaamento estaabelece con
ndições mínnimas de reesistência das
d carroçarrias. Aplicaa-se a
veículos rígidos ou artticulados e de um só p iso, projecttados e consstruídos parra o transporrte de
mais de 222 passageiroos, sentadoss ou em pé, para além do
d condutorr e da tripullação. Estam
mos a
falar das classes II e III.
I Não é exigido
e
no ccaso dos autocarros urb
banos, classse I (caso em
m estudo).

2.4.5.1 Req
quisitos
A superesttrutura do veículo
v
devee ter de resiistência sufi
ficiente paraa garantir quue o espaço
o residual, durannte e após o ensaio dee capotagem
m no veícullo completo
o, não foi ddanificado, o que
significa quue:
- Nenhumaa das partess que esteja fora do esppaço residuaal no início do ensaio, ddeve penetrrar no
espaço resiidual durantte o ensaio;
- Nenhumaa parte do espaço residu
ual deve sobbressair da estrutura deeformada.

2.4.5.2 Esp
paço residu
ual
A envolvennte do espaaço residual é definida ppor meio dee um plano vertical traansversal no
o interior do veíículo, cuja periferia
p
é a descrita nnas Figuras 42 a) e c) - Disposiçõões laterais e distâncias do espaço resiidual, em a)) com simettria da esqu
uerda em reelação à direeita e em c)) com
assimetria e movendoo este plano
o ao longo ddo comprim
mento do veeículo (Figuuras 4242 b))
b da
seguinte foorma:
- O ponto S
SR situa-se no encosto de cada baanco exterio
or orientado para a frennte ou para trás,
t
a
500mm accima do pisoo sob o asssento, a 1500mm da sup
perfície inteerior da parrede lateral. Não
devem ser tidas em conta
c
as cav
vas de rodaa ou variaçõ
ões de alturra de piso. E
Estas dimensões
devem iguaalmente serr aplicadas, no caso de bancos viraados para deentro, no seuu plano méd
dio.
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- Se os dois ladoos do veículo não forem
m simétrico
os no que reespeita à dissposição do
o piso, o de-grau entre as duuas linhas do
o piso do esspaço residu
ual deve situ
uar-se no pllano longitu
udinal verti-cal m
médio do veículo (Figurras 4242 c))).
- A pposição maais recuada do espaço rresidual é um
u plano vertical situaado a 200m
mm atrás doo
pontoo SR do bannco exteriorr mais recuaado, ou a faace interna da
d parede dda retaguard
da do veícu-lo, see esta se situuar a menoss de 200mm
m atrás do po
onto SR.
- A pposição maiis avançadaa do espaçoo residual é um plano vertical
v
situuado a 600m
mm à frentee
do poonto SR do banco maiss avançado do veículo regulado
r
naa sua posiçãão mais avan
nçada.
- O eespaço residdual é contín
nuo nos com
mpartimento
os para passsageiros, a ttripulação e o condutorr
entree o seu planno mais recu
uado e o m
mais avançad
do e é deterrminado atrravés da desslocação doo
planoo transversaal vertical definido
d
ao longo do compriment
c
o do veícullo, segundo
o rectas quee
passeem pelos poontos de SR
R de ambos os lados do
o veículo. Atrás
A
do poonto SR do banco maiss
recuaado e à frennte do ponto
o SR do bannco mais avaançado, as rectas
r
são hoorizontais.

Figurras 42 a) e c) - Disposiçõess laterais e disstâncias do esspaço residua
al, em a) com
m simetria da esquerda em
m
relaçãão à direita e em c) com assimetria
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Figura 42 b)) - Disposiçãoo longitudinal e distânciass mínimas preevistas para o espaço residdual

2.4.5.3 Esp
pecificaçãoo do ensaio de capotaggem como método
m
de homologaç
h
ção de base
O ensaio dde capotageem é um en
nsaio de inc linação lateeral (Figuraa 43), efectuuado do seg
guinte
modo:
- O veículoo completoo é colocado
o na platafoorma bascullante, com a suspensãoo bloqueada, e é
inclinado llentamente até atingir uma posiçãão de equilííbrio instáv
vel. Se o moodelo de veeículo
não estiverr equipado com
c
sistemaas de retençção dos ocupantes, deve ser ensaiaado na sua massa
m
sem carga em ordem de marchaa. Se o moddelo de veícculo estiver equipado ccom sistem
mas de
retenção doos ocupantees, deve ser ensaiado coom a massaa total efectiva do veícuulo.
- O ensaioo de capotaggem tem in
nício nessa pposição instável do veeículo, com uma veloccidade
angular nuula, passando o eixo de rotação pellos pontos de
d contacto das rodas ccom o solo. Nesse momentto, o veículoo é caracteriizado pela eenergia de referência
r
“E
ER”.
- O veículoo inclina-see até cair nu
uma vala c om uma prrofundidadee nominal dde 800 mm e um
pavimento de betão cuuja superfície é horizonntal, seca e plana.
p
ER = M * g.* h1 = M*g[0,8 + √(h0² + (B ± tt)²)]
sendo:
m carga em
m ordem dee marcha do
o modelo de
d veículo, sse não exisstirem
M = Mk, a massa sem
sistemas dee retenção dos
d ocupanttes, ou;
Mt, a masssa total efecctiva do veícculo, quanddo equipado com sistem
mas de retennção dos ocu
upantes, e Mt = Mk + k. Mm,
M sendo k = 0,5;
h0 = a altuura (em mettros) do cen
ntro de gravvidade do veeículo para o valor da m
massa (M) escolhido;
t = distância perpendicular (em metros)
m
do ccentro de grravidade do veículo ao plano long
gitudinal verticall médio;
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B = distância perpendiculaar (em metrros) do plan
no longitudiinal verticaal médio do veículo aoo
eixo de rotação no ensaio de
d capotagem
m;
g = cconstante grravitacional;
h1 = a altura (em metros) do centro dde gravidadee do veículo na sua poosição iniciaal, instável,,
em reelação ao níível inferiorr horizontall da vala.

Figurra 43 - Representação do ensaio
e
de cap
potagem com um veículo completo
c
indiicando o trajeecto do centro dee gravidade a partir da po
osição inicial,, passando peela posição dee equilíbrio innstável
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3 - Apres
sentação dos trab
balhos rea
alizados (estudo
(
do
d Coastter)
3.1- Objecctivo do traabalho
Introduçãão à transfoormação do
o Toyota Cooaster
Este traballho tem porr objectivo a uma transsformação no
n âmbito CIVITAS
C
(FFeupBus – AutoA
carro de baaixo consum
mo (1.5 - OPO)), em qque foi estud
dada a possibilidade dee utilizar um
m Toyota Coastter, do modeelo BB32L--MD (Figurra 44).

Figura 44 - V
Vista de frente e Vista de lateral do Tooyota Coasterr

Reaproveittando a meecânica da viatura,
v
subbstituir a caarroçaria ex
xistente por uma feita totalmente em compósito e de uma peça
p
só, quee seria assen
nte no quad
dro de origeem, aproveitando
para esse eefeito os poontos de apo
oio já existtentes e quee suportam a carroçariaa original. Redimensionar todo o inteerior da carrroçaria paraa fazer face aos propósiitos do projjecto CIVIT
TAS e
melhorar aaspectos funncionais no âmbito da m
mobilidade.
3.1.1 – Característicaas considerradas favorráveis para uma transsformação
Dimensõess
Uma distânncia entre eixos
e
de 380
00 mm, disttância do eiixo da frentte à frente dde 1130 mm
m (dimensão doo quadro), e do eixo de trás à retagguarda de 93
30 mm (dim
mensão do qquadro), pod
dendo
esta últimaa ser redimeensionada até
a aos 25000 mm se assim for neecessário, paara proporccionar
uma maiorr oferta de luugares.
Massas e ccapacidadee de carga
O baixo vaalor de Taraa total (1730
0Kg), e parccial (frente 1100Kg e a trás 630K
Kg), quando comparado com
m as cargass máximas admissíveis
a
s, 2900Kg à frente e 4100Kg à reetaguarda, isto é,
pode ser carregado coom mais do
o dobro da carga na diianteira e qu
uase 8 vezees mais carga na
traseira, quuando compparado com o que pesa cada eixo.
Eixo traseeiro com roodado duplo
o
Todo e quaalquer rodaddo duplo, ad
dmite uma ccarga máxim
ma admissív
vel superiorr nesse eixo
o.
Homologaação como viatura
v
de transportee de passageeiros
O facto dee ser já umaa viatura hom
mologada ppara transpo
orte de passageiros (Figgura 45), siimplifica o proccesso de aprovação da viatura recconstruída, quer na sim
mplicidade ddo procedim
mento
quer no praazo (Figura 46).
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Figurra 45 - Folha de aprovação
o de modelo d
do Toyota Co
oaster
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Figura 46 - P
Plano de aprovação de projecto individ
dual
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3.1.22 Caracteríísticas consideradas d esfavoráveeis para um
ma transform
mação
Ano de homoloogação da viatura
v
O Tooyota Coastter modelo BB32L-MD
D, apresenttado para trransformaçãão foi homo
ologado em
m
19888 (Figura 444) e a sua co
oncepção é ppor isso anterior.

Conccepção/Claasse e serviçço a prestarr
- Classe da viaatura
Penssado para fazer
fa
o transsporte de paassageiros exclusivame
e
ente sentaddos, em que não previaa
qualqquer tipo dee oferta de lu
ugar para p assageiro de pé (classee II).
- Con
ncepção
Fabriicado em 19988, época em que a leegislação nãão previa qu
ualquer tipoo de imposiçção relativaa
ao traansporte dee passageiro
os com mobbilidade redu
uzida, mais concretameente, os utillizadores dee
cadeiira de rodass, em classee nenhuma de autocarrro (A lei qu
ue prevê a oobrigação dee transportee
de paassageiros com
c
mobilid
dade reduzidda foi transposta da dirrectiva euroopeia 2001/8
85 CE, paraa
a lei Portuguesaa, pelo decreeto-lei 58/20004, apenass em 2004). É uma viattura em quee o topo dass
longaarinas do chassi,
c
distaa da via 5400mm, sendo
o por isso uma viaturaa de piso alto/elevado
a
o
(Figuura 47). Tem
m ainda outtros impedim
mentos à co
olocação do
o piso totalm
mente nivellado, a umaa
cota inferior a 700mm
7
da via
v (a alturaa das travesssas transveersais de liggação entre as longari-nas, a altura dass travessas de
d suporte dda caixa de velocidades e de suporrte dos tiran
ntes da sus-pensãão dianteiraa).
Tem o motor poosicionado na
n frente, ceentral, ao laado do moto
orista, estend
ndendo-se paara a trasei-ra, ellevado em relação à altura
a
das loongarinas, e com acesso único peelo interior da viatura,,
para a execuçãoo de manuten
nção (Figurra 47).
Tem como eixo tractor o trraseiro, que implica terr veios de trransmissão desde a saída da caixaa
de veelocidades até
a ao difereencial traseiiro.

Figurra 47 - Altura actual do piso
p ao chão (430mm), à esquerda e Altura
A
da prootecção do motor
m
ao pisoo
(300m
mm), à direitaa

- Áreea/Volume da carroça
aria
Fez-sse ainda um
ma estimativ
va da área dda carroçariaa, baseado nas
n dimensõões da viatu
ura original,,
que ttem como dimensões
d
(Comprimennto =7300m
mm; Altura =2800mm
=
e Largura =2200mm) e
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Projecto de transformação de carroçaria no âmbito CIVITAS
considerando como faces 2 (laterais) + 2 (Tejadilho e Chão) + 1 (face traseira), visto o Párabrisas 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 dimensões dos apoios da carroçaria existente (que serviriam de futuro para apoio da nova carroçaria), 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 informação. 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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Figurra 48 - Vista cima
c
chassi

Figurra 49 - Vista da
d curvatura nas longarin
nas

Figurra 50 - Vista lado
l
chassi
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Figura 51 - V
Vista do posiicionamento do
d motor

3.3 Modelação de nova carroça
aria
Com base na determinnação do ch
hassi, surgirram as prim
meiras modeelações da nnova carroçaria e
do piso corrrespondentte ao autocaarro a constrruir.

3.3.1 Prim
meira abord
dagem com modelaçãoo da carroççaria
A modelaçção, procuroou fazer facce às exigênncias de um
m autocarro de classe II, focando-sse nos
princípios do CIVITA
AS, nos aspeectos funcioonais (piso sem declive, introduçãão de dispositivo
onas internaas o mais am
mplas
de auxilio a passageiroo que se façça deslocar em cadeira de rodas, zo
r
e desimpeddidas, quantto possível)) mas tambéém nos aspeectos constrrutivos (intrrodução de reforços estrutuurais internoos, faces prraticamentee todas plan
nas, localizaação estratéégica das portas,
etc.). Podemos ver algguns pormen
nores na Figgura 52, Fig
gura 53 e Fiigura 54 [633].

Figura 52 - M
Modelação do novo piso
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Figurra 53 - Modellação dos refo
orços, à esqueerda e Extrussão da carroççaria, à direitta

Figurra 54 - Perspeectiva final da
a Carroçariaa completa já montada no chassi

3.3.22 Alterações obrigatórrias da prim
meira modeelação da carroçaria
c
O faccto de ser uma
u viatura de fabrico aanterior a 1988, traz allgumas impplicações desvantajosass
para os propósittos do projeecto, porquee os requisiitos regulam
mentares dee hoje são mais
m rigoro-sos e contemplaam pormeno
ores que à data da hom
mologação nem sequer
er eram considerados e
não hhavia qualqquer tipo de imposição legal relatiiva ao transporte de paassageiros com
c
mobili-dade reduzida, mais
m concreetamente, oss utilizadorres de cadeira de rodass. Estamos na
n presençaa
de um
ma viatura de
d piso elev
vado.

3.3.22.1 Acesso a utilizadorres de cadeeira de roda
as obrigatório
A obbrigatoriedaade de acessso a utilizaddores de caadeira de ro
odas, implicca a existên
ncia de umaa
portaa de serviçoo para esse acesso (porr ser de serrviço, tem de
d estar na face mais próxima
p
doo
passeeio) e a disttância ao so
olo máxima de 250mm (se esse acesso se der em apenas uma porta))
ou 2770mm (umaa porta de entrada
e
e um
ma de saídaa) e os restaantes degrauus não podeem ter maiss
do qque 200mm
m de altura. Esse mesm
mo acesso implica qu
ue o primeiiro degrau tem de terr
300m
mm de profuundidade mínima
m
e os rrestantes 20
00mm no mínimo.
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A montageem de um mecanismo
m
de
d auxiliar dde embarqu
ue, nem quee seja uma rrampa, é tam
mbém
obrigatóriaa, mas não invalida os pressuposto
p
os anterioress.
A solução seria o aum
mento da larrgura da viaatura para permitir
p
um
m terceiro deegrau. Esta solução também
m não é exequível. A via traseiraa, de bordo exterior a bordo
b
exteriior de cada pneu
externo meede 1960 mm
m o que fazz com que a largura mááxima permitida para essta viatura sejam
s
os 2200mm
m. Existe um
ma imposição legal quue limita a um
u máximo de 120mm
m, para cada lado,
a distânciaa do bordo do
d pneu á faace lateral exxterna da caarroçaria.

3.3.3 Remodelação da
d carroçarria (Segund
da abordageem)
Para fazer face às exiggências legaais já descriitas, desenv
volveu-se um
m modelo dde distribuiçção de
passageiros, consideraando o chasssi do Coasster. Estimo
ou-se que a área disponnível para passap
geiros fossse suficientee para ofereecer transpoorte a mais do
d que 22 passageiros,
p
, permitirá transt
porte de paassageiros em
e pé (classse I). Impôss-se como objectivo,
o
trransportar o mínimo dee passageiros addmissível seentados, e com
c
acessibbilidade de cadeira
c
de rodas.
r
Será considerado
o ainda que é um
ma viatura de
d um só piso.
Esta medidda obriga a dar uns reto
oques na moodelação an
nterior da caarroçaria doo Coaster (F
Figura
54).
Podemos vver na Figurra 55, o exemplo de quual a solução
o que melho
or se enquaddra no increemento de versaatilidade (seem qualquer degrau), ppara o acessso a cadeiraa de rodas, a ser adapttada à
realidade ddas dimensõões do Coaster.

Figura 55 - A
Acesso a passsageiros que se façam desllocar em cadeira de rodass

3.3.3.1 Niivelamento e dimensõees do Piso
O piso, e cconsequenteemente a zo
ona útil de transporte de passageiros, não poode ser niv
velado
em toda a sua extensãão, desejo de
d toda a eqquipa que trrabalha no projecto
p
Civvitas. Tem de
d ter
p
duas áreas distintas dee altura de piso.
t
- Piso rebaaixado na traseira
Na traseiraa uma parte rebaixada, com distanccia à via dee 250mm naa face que coontem a porrta de
entrada, coom um decliive de 5% para
p o interiior da viaturra, numa distância de 7750mm, meedidos
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na hoorizontal, em
m que o resstante de pi so inclui o lugar reserv
vado a passsageiro com
m cadeira dee
rodass. Esta zona tem de co
omprimentoo 1320 mm
m e 2107mm
m de larguraa. Tem ainda dois de-grauss que fazem
m a ligação interna com
m a parte su
uperior do piso. Tambéém nesta áreea e na facee
mais próxima doo passeio (aa direita) exiiste uma po
orta de serviiço com 9000mm de larg
gura.

- Piso elevado na
n dianteira
a
Na pparte da frennte do autocarro temoss uma zonaa com declive 0%, com
m 2190mm de largura,,
cotadda a 700mm
m da via (pisso elevado)) em que a única
ú
elevaçção são as ccaves de rod
da traseiras,,
a um
ma altura de 200mm, co
om 960mm de largura cada uma delas
d
e estenndendo-se da
d face late-ral ppara o correedor numa distância
d
dee 665mm. Tem
T
uma elevação
e
naa zona ondee se situa o
banco do conduutor (que co
oincide com
m a protecçãão ao motor) de 300mm
m e que vaii da entradaa
da frrente até fim
m da cave de roda daa frente, a toda
t
a largura do pisoo e numa distância
d
dee
11600mm.
A zoona onde o condutor
c
ap
poia os pés,, prolonga-sse para a freente da viattura numa distância
d
dee
420m
mm, até ao tablier,
t
está à mesma alltura em rellação à via, que a zona anteriormente descritaa
(Figuura 56).

Figurra 56 - Relaçõões dimension
nais do piso
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3.3.3.2 Dim
mensionam
mento geral
Calculou-sse a extensãão máxima que
q poderiaa ser alongad
da a traseiraa, para além
m do fim das longarinas, saabendo que a distânciaa entre eixoss é de 3800
0mm. Como
o o máximoo permitido
o é de
2/3 do com
mprimento entre
e
eixos,, na traseiraa, obtivemo
os uma distâância de 25 08mm aos quais
subtraímoss 930mm (comprimen
(
nto da longgarina paraa trás do eixo
e
traseirro) e obtiv
vemos
1578mm.
Para obter uma melhoor distribuição espacial dos lugaress sentados, decidiu-se
d
aalongar a traaseira
à altura doo piso imediiatamente accima das loongarinas, atté aos 1130mm a contaar do eixo traseiro, fazendoo sobrar 1320mm de piso
p baixo, aaté ao finall da viatura,, até perfaze
zer uma disttância
total de 25500mm, de comprimen
nto traseiro. Ao increm
mentar 40mm
m na altura do piso na zona
onde se situ
tua o lugar de
d cadeira de
d rodas, quue tem de terr declive 0%
%, colocamoo-la a uma altura
a
de 290mm
m da via, evvitando confflito entre a construção
o do degrau
u interno dee acesso ao
o piso
elevado e o quadro. Nesta
N
zona existe uma pporta de serv
viço com a largura de 9900mm.
Manteve-se a altura de
d 2800mm
m e a largurra de 2200m
mm (não po
ode ter maiis), bem co
omo o
comprimennto originall da parte dianteira
d
(eiixo da frentte ao final das
d longarinna dianteiraas) de
1130mm e passamos a ter 1155 + 3800 + 25500 = 7455m
mm de com
mprimento tootal do auto
ocarro
(o anterior era de 73000mm).
Manteve-se também a porta de serviço
s
da pparte dianteeira, que conforme exiggência legaal tem
de se situaar no máxim
mo até aos 40%
4
de com
mprimento dianteiro,
d
na mesma poosição da anteria
ormente coolocada mass agora com
m 700mm daa largura.

3.3.3.3 Cálculo do nº mínimo dee lugares seentados
Calculou-sse o númeroo mínimo dee lugares seentados, con
nsiderando praticament
nte toda a árrea de
piso disponnível, exceppto os degraaus de aces so à porta, a zona reseervada ao coondutor e a zona
do painel dde instrumeentos, tendo ainda em cconta a exisstência de um
u rebaixo dda altura do
o piso
a 1320mm
m do final doo autocarro e uma elevvação, para a direita, do
d topo das escadas da porta
da frente (F
Figura 57).

Figura 57 - Á
Área disponíível para tran
nsporte de paassageiros
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Este número intteiro, está directamente
d
e relacionad
do com a árrea, em m², disponível para trans-portee de passageeiros. Temo
os então com
mo área útill (1,32*2,10
07) + (4,24**2,19) –(0,7
71*0,505) +
(1,588*2.14738) – (1,17*0,7
75) = 2,781+
+9,286–0,35
59+3,393-0
0,878 = 14,2223m².
Do reesultado annterior em m²,
m como esttamos em presença
p
de um classe II, diminuím
mos em 10%
%
este nnumero e dáá 14,223*0,,9 = 12,800 7.
Arreddondando para
p o númeero inteiro m
mais próxim
mo, por defeito dá 12.

3.3.33.4 Determiinação da colocação
c
d
dos lugares sentados
Fez-sse a distribbuição dos lugares
l
senntados, da forma
f
considerada maiis convenieente para see
podeer transportaar o máxim
mo de passaggeiros, com
m os 12 lugaares sentadoos e o lugarr de cadeiraa
de roodas (Figuraa 58 e Figurra 59).

Figurra 58 - Perspeectiva da distribuição dos lugares senta
ado

Figurra 59 - Perspeectivas da disstribuição doss lugares senttado
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- Dimensõões dos bancos utilizad
dos
Os bancos foram conccebidos paraa respeitar aas dimensõees impostas por lei, em
m qualquer classe.
Neste casoo, visto que a viatura tem menos do que 2,35
5m de largu
ura, apenas seriam exiigidos
400mm dee largura tootal do enccosto e larggura total do
d assento com uma pprofundidad
de de
350mm. N
Neste caso teem 500mm de largura total do enccosto e larg
gura total doo assento. A profundidade é de 354,500mm (Figura 60).

Figgura 60 - Vistas cotadas do
o banco de paassageiros e uma
u
perspectiva geral do bbanco

3.3.3.5 Cálculo do nº máximo de lugares d
de pé
Conhecidaa a colocação das cad
deiras determ
minou-se o número de
d lugares ddisponíveis para
transportarr passageiroos de pé, em
m que não see considerou
u a parte eleevada, situad
ada imediataamente à direitaa, do cimo da
d escada daa porta da fr
frente, porqu
ue não tem os 1900mm
m de altura até
a ao
tejadilho, é ainda umaa zona com condições ppouco favoráveis para alguém se fazer transp
portar
em pé, porr ficar por cima do motor.
m
Tambbém não foii considerad
da a parte iimediatameente à
frente das caves de roda traseiras (na dirrecção do sentido
s
de marcha), nnuma largura de
432,45mm
m, porque nãão tem os 19
900mm de aaltura até ao
o tejadilho.
Considerouu-se ainda que cada passageiro
p
eem pé ocup
paria um espaço de 4000mm*300m
mm =
0,12m² (Poonto 7.2.2.6 da directiv
va 2001/85 C
CE).
Foram connsideradas várias
v
áreas para efectuaar o cálculo
o (Figura 61 e Figura 622).
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Figurra 61 - Áreas não disponív
veis para tran
nsporte de pa
assageiros de pé

Figurra 62 - Vista de
d cima do piiso, cotado, coom indicação
o das áreas diisponíveis parra transportee de passageiross de pé

Deviido às suas característiicas (piso à mesma alttura sem qu
ue seja neceessário subir ou descerr
qualqquer degrauu, ou vencerr qualquer ttipo de obsttáculo) as áreas
á
A, B ((piso rebaix
xado) foram
m
somaadas, bem como as áreaas E, F e G (piso elevad
do).
Áreaa A = 1,205**0,44921 = 0,54130m²²
Áreaa B = 1,3*0,,55797 = 0,7
72536m²
Áreaa C = 0,983662*0,63 = 0,61968m²
0
Áreaa D = 0,98*00,47 = 0,4606m²
Áreaa E = 1,32511*0,354 = 0,46909m²
0
Áreaa F = 1,481**0,99 = 1,46
6619m²
Áreaa G = 1,085**0,785 = 0,85173m²
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Das áreas A
A+B = 0,544130 + 0,72536 = 1,266666m², conccluiu-se quee 1,2666/0,112 = 10,555
55
Da Área C = 0,61968m
m² em que 0,61968/0,1
0
12 = 5,164
Da Área D = 0,4606m
m² em que 0,,4606/0,12 = 3,838
Das áreas E
E+F+G = 2,78701m² em que 2,78 701/0,12 = 23,225
Deste estuddo, resulta que
q podemo
os oferecer ttransporte para
p 10+5+3
3+23 = 41 lu
lugares de pé.
p

3.3.3.6 Lottação máxiima
Nesta novva configuraação do Toy
yota Coasterr, podemos ter uma lotaação de 12 L
Lugares
sentados, 441 Lugares de
d pé, 1 Lugar reservaddo a utilizad
dor de cadeira de rodass e o motoriista.
Perfaz 53 ppassageiros mais um lu
ugar de cadeeira de rodaas e o motorista, de lotaação máxim
ma.

3.3.3.7 Deeterminaçãoo do númeero de saídaas e saídass de emergência míniimas em fu
unção
da lotaçãoo máxima
O facto dee termos detterminado 54
5 passageirros, de lotaação máxim
ma, implica qque temos de
d ter
obrigatoriaamente 2 poortas de serv
viço (Ver taabela 2.6, no
n capitulo anterior),
a
o que já acon
ntece,
e temos dee ter 6 saídaas de emerg
gência, no m
mínimo, po
orque ficamo
os no intervvalo dos 46
6 a 60
passageiros (Ver tabella 2.7 no caapitulo anterrior).

- Determin
nação das saídas
s
de em
mergência
Determinarram-se 7 em
m vez das 6 obrigatóriaas para garaantir uma distribuição
d
equilibradaa (três
em cada faace lateral e uma na traaseira) e parra dar respo
osta mais efficiente a um
ma eventuall evacuação do autocarro numa
n
situaçção de emeergência. Paara fazer facce ao requissito anterior, degência, o viddro colocad
do na face trraseira do au
autocarro, o vidro
terminou-sse como saídda de emerg
da face esqquerda juntoo ao conduttor, o vidro oposto ao do
d condutorr, colocado nna face direeita, o
vidro superior pertenccente à portta de serviçoo traseira (9
900mm de largura por 500mm dee altura), o vidroo oposto á porta
p
de serv
viço da frennte e os doiss vidros opo
ostos, colocaados por cim
ma da
parte diantteira das caaves de rodaas traseira, um em cad
da face lateeral (Figura 63, Figuraa 64 e
Figura 65).

Saída de
emergência

Saída de
emergência

Saída dee
emergên
ncia

Figura 63 - L
Localização das
d saídas de emergência da face esqueerda
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Saída de
emergênccia

Saídda de
emeergência

Saída de
emergência

Figurra 64 - Localiização das saíídas de emerggência da facce direita

Saída dee
emergênncia

Figura 65 - Localizaação da saída de emergênccia da face tra
aseira

Determinaram-sse 7 em vezz das 6 obriggatórias parra garantir uma
u distribu
buição equilibrada (trêss
em ccada face latteral e uma na traseira)) e para darr resposta mais
m eficientte a uma ev
ventual eva-cuaçãão do autoccarro numa situação dee emergência, nomeadaamente na zoona de piso
o rebaixado..
As jaanelas de em
mergência colocadas
c
nnas faces latterais tem área
á de (9000mm*500m
mm no míni-mo) e na face trraseira a jan
nela tem 12000mm de alltura e 1550
0mm de larggura, com os
o canto su-perioores arredonndados com um raio intterno de 250
0 mm.

aídas de em
mergência
- Maaterial apliccado nas sa
Por nnão ser posssível a apliccação de maateriais plássticos ou vid
dro laminaddo nas janelas de emer-gência, todas ass saídas de emergência
e
(todas elass são janelass) são de viidro de segu
urança que-bráveel (temperaddo) e colado
o.
O viddro temperaado tem com
mo caracterrística partirr-se em peq
quenas partíículas, não apresentan-do, nno entanto, ângulos cortantes. É uum materiall extremamente forte, rresistente aos
a choquess
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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 comprimento 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 rebaixado do autocarro e permitindo o acesso a cadeira de rodas, tem 900mm de largura e 1900mm
de altura (Figura 66).
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Figurra 66 - Dimen
nsões e localizzação das porrtas de serviçço

- Maaterial apliccados nas saídas
s
(porttas)
Com
m excepção da
d área atrás descrita nna porta trasseira, que in
ncorpora um
ma saída de emergênciaa
(900m
mm de larggura e 500m
mm de alturaa), as portaas são de po
olicarbonatoo, e a sua ab
bertura pro-cessaa-se para o exterior
e
da viatura.
v

- Detterminaçãoo das janela
as normais e escotilha
as laterais
Determinaram-sse as restanttes janelas, de acordo com
c
a regulamentação,, que impõee que a cadaa
passaageiro tem de
d correspo
onder uma jaanela. Procu
urou-se uniformizar a m
medida em função doss
espaçços disponívveis, mediaante a escolhha da colocaação das po
ortas, e deterrminou-se uma
u abertu-ra paara cada jannela de 900m
mm*500mm
m, com exccepção da 1ª janela de cada face lateral,
l
com
m
uma largura a variar entre os
o 315mm ((parte superrior da frentte) e os 5000mm (parte inferior, daa
frentte) com umaa altura tam
mbém de 5000mm. Todaas as janelas têm um reebordo de 50mm,
5
paraa
cada lado, mediidos verticaalmente, e ppelo menos 100mm parra cada ladoo, medidos horizontal-mentte. A exceppção é a 1º janela de ccada face laateral que tem apenas 50mm de bordo
b
até à
frentte. A face laateral esquerrda tem maais duas janeelas que a faace direita, em virtude da existên-cia ddas já referiddas portas na
n face direiita (Figura 67).
6

Figurra 67 - Dimen
nsões e localizzação das jan
nelas e escotilh
has em cada face lateral
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As escotilhhas estão toodas colocaadas entre aas duas porttas, na facee direita, e eentre o iniccio da
porta da frrente e o fim
m da porta de trás, na face esquerrda. Todas as escotilhaas laterais, têm
t
a
largura da janela coloocada imediiatamente aabaixo, a um
ma distânciaa de 100mm
m da abertu
ura da
janela e coom uma altuura de 200m
mm (Figura 667).

- Determin
nação das escotilhas
e
do
d tejadilhoo
Para se coonseguir um
ma maior entrada
e
de luz natural na viaturaa e minimizzar as sensações
claustrofóbbicas, criaraam-se abertu
uras no tejaadilho, em número
n
de 5. As únicaas zonas qu
ue não
estão recorrtadas são os
o prolongaamentos doss pilares laterais, para dar resistêência estrutu
ural à
carroçaria. Com esta medida,
m
dim
minuímos taambém os custos
c
com material e consequentte trabalho de accabamento (Figura 68).

Figura 68 - V
Vista das abeerturas do tejjadilho recorttadas no prollongamento dos
d pilares laaterais

Cada escottilha do tejaadilho tem 900mm
9
de ccomprimentto por 820m
mm de largurra com exceepção
da primeirra, a contar da frente para
p
trás, quue apenas mede
m
650m
mm. Foi criaada uma zon
na de
rebaixo de 10mm no tejadilho, bem
b
como 110mm de caada lado dass aberturas,, para à possterior
se colar um
ma chapa dee policarbon
nato, a assim
m termos a cobertura
c
(F
Figura 69).

Figura 69 - D
Dimensões e localização das
d aberturass no tejadilho, à esquerda e Altura do ccaixilho do tejadilho, à direitaa

64

Projecto de
d transform
mação de carroçaria
c
no âmbito CIVITAS

- Detterminaçãoo do Pára-b
brisas
O páára-brisas é uma peça especial.
e
É aatravés delee que o mottorista vê a estrada e por
p isso tem
m
requiisitos mais rigorosos que
q os demaais vidros. Tem
T
de ter um mínimoo de 400mm
m de altura,,
perm
mitindo ao condutor verr o pavimennto a uma diistância mín
nima de 35000mm, conttados a par-tir doo plano verttical que paassa pela freente do veícculo. Tem de
d ser fabriccado em vid
dro de segu-rançaa, inquebráável ou inesstilhaçavel (temperado
o) e não prrovocar defformação no
os objectoss
vistoos por transpparência.
Nestee caso o párra-brisas tem
m uma alturra de 1500m
mm, com 10
0mm de esppessura, e faaz o “fecho””
entree a coberturra do tejadillho e a facee frontal, a toda a largura da frent
nte (Figura 70
7 e Figuraa
71).

Figurra 70 - Vistass do Pára-briisas, da esqueerda para a direita,
d
topo e frente respeectivamente

Figurra 71 - Vistas cotadas do Pára-brisas
P

- Detterminaçãoo das Escottilhas superriores da frrente
As eescotilhas suuperiores daa frente, fazzem o fecho
o entre o pára-brisas e a caixilhaaria dos pri-meiroos vidros daa frente. Po
oder-se-ia coonsiderar esstas duas peeças com paarte integran
nte do pára-brisaas, mas deviido às caraccterísticas esspeciais quee esse materrial tem, esttaríamos a incrementar
i
r
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um custo ddesnecessárrio, também
m porque a ssua forma irria trazer cu
ustos elevaddos na sua construção inteegrada. O faacto de se pretender
p
reeduzir peso,, levou tamb
bém a esta tomada de decisão, porquee podemos produzi-lass em policarrbonato, apeesar da sua forma comp
mplexa (Figu
ura 72
e Figura 733)

Figura 72 - V
Vistas cotadaas das escotilh
has superiorees da frente, esquerda
e
e diireita

Figura 73 - E
Escotilha sup
perior, frente direita, à esq
querda e Esco
otilha superio
or, frente esqquerda, à direeita

- O policarrbonato ap
plicado nas janelas, esscotilhas e tejadilho
t
O policarbonato é um plástico dee elevada traansparência e resistênciia ao impaccto. A sua deescoberta perm
mitiu colmataar a lacuna existente reelativamentee a um mateerial com ass suas características técniccas. É virtuaalmente inq
quebrável poossuindo um
ma elevada resistência
r
ttérmica.
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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 resistência 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 DaimlerChrysler, 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 superados 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 desejável 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 pretende 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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rolar sobree si mesmaa, evitando a absorçãoo da energiaa de um im
mpacto direecto no tejaadilho
(Figura 74)). É ainda uma
u forma de
d poupar m
material e co
onsequentem
mente dinheeiro.

Figura 74 - M
Medidas de referência
r
da frente da carrroçaria

- A carroççaria monobloco
A carroçarria foi pensaada como monobloco,
m
iisto é, tem componente
c
es que usuallmente são constituídos dee diferentes geometriass e diferenttes materiais, por terem
m funções ddistintas, montam
dos/encaixxados separaadamente, para
p formar a carroçariia, mas que neste caso estão todoss integrados num
ma única peeça e feitos todos
t
do meesmo material.
Feita de coompósito, tippo sandwich, pelo méttodo de infu
usão a vácuo
o, em que toodas as aberrturas
e diferentes perfis, sãoo considerad
das na execcução do mo
olde.
Pretendeu--se também que as suaas formas, ppermitissem
m dar a possibilidade dee acabamen
nto final às facees (interna e externa) qu
uando esta saísse dos moldes.
m
Ao extrairmoss as paredess laterais e superriores, interrnas, se qualquer tipo dde reforço saaliente, prettendemos evvitar a coloccação
de qualqueer tipo de foorro interno
o para os essconder/nivelar, podendo uma sim
mples pinturra, ou
se quiserm
mos mais reqquinte, umaa projecção//colagem dee fragmento
os de borraccha, para melhom
rarmos as sensações tácteis. As reentrânciaas externas são automaticamente anuladas com
c
a
colocação dos vidros e chapas dee policarbonnato, exigind
do apenas uma
u pintura decorativa..
O piso, teráá sempre quue ser revesstido, devidoo às exigênccias de ser antiderrapan
a
nte e inflam
mável.

ulo do mom
mento resultante das ccargas, parra a lotação
o máxima
3.3.4 Cálcu
É agora neecessário caalcular a quee distância do eixo trasseiro está o ponto ondee se situa a força
resultante dde todas as cargas (Tab
bela 5).
Consideranndo que:
- O ponto A é a distânncia a que o eixo traseirro está da reesultante daas forças;
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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 geométrico;
- 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
PC
PP1
PP2
PP3
PP4
PS1
PS2
PS3
PS4
PS5
PM

Descrição
Cadeira de rodas
Passageiros em Pé
Passageiros em Pé
Passageiros em Pé
Passageiros em Pé
Passageiro sentado
Passageiro sentado
Passageiro sentado
Passageiro sentado
Passageiro sentado
Motorista

Volume/nº
Massa unitá‐
de passagei‐
ria em Kg
ros
1
250
10
68
5
68
3
68
23
68
2
68
4
68
4
68
1
68
1
68
1
75
Total

Massa total
em Kg
250
680
340
204
1564
136
272
272
68
68
75

Distância ao ponto
resultante”A” em
mm
1875,2 + A
1875,2 + A
805 + A
A
1932,35 ‐ A
934,5 + A
A
1584,5 ‐ A
2665,5 ‐ A
4125,5 ‐ A
4125,5 ‐ A

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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Figura 75 – Distribuição das cargas dos
d passageiroos e determin
nação da forçça resultante

A contribuuição que a carga
c
dos passageiros ttem em cada eixo, podee também seer calculadaa:
Carga no eeixo da frentte ”CF” = (M
Massa Totaal*Braço da resultante “A”)/Distân
“
ncia entre eiixos
CF = ((39229 – 75)*5229)/3800 = 537Kg
5
Carga no eeixo de trás “CT” = (Massa Total**(Distância entre
e
eixos–
–A))/ Distânncia entre eixos
CT = ((39229-75)*(38000 – 529))/3
3800 = (38554*3273)/38
800 = 3317K
Kg
Como um dos objectivvos é reduzzir peso da ccarroçaria, a tara será reduzida.
r
Noo entanto ap
penas
conhecemoos a tara tootal do veículo originaal (4100Kg, valor que consta no llivrete) mas não
conhecemoos as parciaais (Tara à frente
fr
e Taraa a trás). Oss valores tottais e parciaais, constanttes da
folha de approvação (Figura 45) só
ó podem serr valores dee tara, do veículo em quuadro.
Podemos ddaí concluir que a carro
oçaria do veeículo de oriigem pesa:
4100 – 17730 = 2370Kg (carroçaria propriaamente ditaa somada aos
a vidros, policarbonaato, e
todos os accessórios intternos como
o bancos, caablagens elééctricas inteeriores, etc.)).
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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 concentrar 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 acessórios 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 resistência, 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 autocarro urbano (classe I).
- Condições de controlo
Submeteu-se a carroçaria monobloco a uma simulação, através do programa Abaqus. Presumiu-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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Figurra 76 – Carrooçaria com eleemento de m alha triangullar de 30mm de dimensãoo

Foi ccriado o esppaço residu
ual, dentro da carroçarria, com as dimensõess mínimas exigidas
e
noo
regullamento 66 (Figuras 42
2 a) e c)).
Apóss vários enssaios com 4mm,
4
6mm,, 8mm, 10m
mm e 12mm
m de espesssura (em caada lado, dee
cascaa), determinnou-se que para as carracterísticas geométricaas da viaturra e que detterminam a
Enerrgia de Refeerência paraa cada espesssura, com 12mm
1
e pella primeira vvez, conseg
guiu-se umaa
energgia absorvidda pelo mod
delo, superiior à energiia de referên
ncia”ER”, a ser absorv
vida, para o
desloocamento dee 400mm.
Calcuulou-se a Energia de Referência
R
““ER”= M * g.* h1 = M*g[0,8
M
+ √((h0² + (B ± t)²)] saben-do quue (para 12m
mm de espeessura em caada lado):
M = a massa sem
m carga em
m ordem de m
marcha do modelo
m
de veículo,
v
se nnão existireem sistemass
de reetenção dos ocupantes;
h0 = a altura (em
m metros) do
d centro dee gravidadee do veículo
o para o vallor da massaa (M) esco-lhidoo;
t = ddistância perrpendicular (em metross) do centro
o de gravidaade do veícuulo ao plano
o longitudi-nal vvertical méddio;
B = distância perpendiculaar (em metrros) do plan
no longitudiinal verticaal médio do veículo aoo
eixo de rotação no ensaio de
d capotagem
m;
g = cconstante grravitacional;
Sabeendo ainda que
q o prograama determ
minou:
733
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a massa daa carroçaria;;
TOTAL MASS
M
OF MODEL
M
2.5923773

ton

LOCATION
N OF THE CENTER O
OF MASS OF
O THE MO
ODEL
X = 27.711018

Y = 1262.557

Z = 3612
2.010

milím
metros

e o centro dde massa (F
Figura 77)

Figura 77 – Determinaçãão do centro de
d massa e a sua localização em relação à origem dee referência

que nos deemonstra quue no eixo do referenccial X, a disstância t (28mm) é poositiva e porrtanto
para efeito de cálculo da ER será negativo (F
Figura 77), isto é, -t;
e o h0, lidoo no eixo doo referenciaal Y, é de 12263mm, porque a distâância da origgem ao iniccio da
carroçaria é de 250mm
m, que é a mesma
m
que o veiculo teerá de distân
ncia à via;
ER = 25933*9,81*[0,8 + √(1,263² + (0,98 – 00,028)²)] = 61*10^6
6
N*
*mm
ER = 61*10^6 N*mm
m (Unidades de referênccia do progrrama Abaqu
us)
Sabendo aainda que Energia
E
= ½*Força(F)
½
*deslocameento(d) pod
demos deterrminar a fo
orça a
aplicar ao nnosso modeelo, visto co
onhecermos a Energia = ER e o deeslocamentoo = 400mm.
F = 2*ER/dd = (2*61*110^6)/400 = 30,5*10^44N
De seguidaa foi determ
minada quall a posição mais desfaavorável (m
menos resisteente), situad
do no
lado direitoo (zona com
m as abertu
uras das porrtas) e umaa vez escolh
hida a área de aplicação da
força, o prrograma detterminou, neessa mesmaa área, 390 nós resisten
ntes, pela qu
qual será div
vidida
a
forçaa
total
(
Figura 78).

Figura 78 – Área de apliccação da forçça
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F em
m cada nó seerá de 30,5*10^4/390 = 782N
O proograma deteerminou ain
nda, que seggundo o plaano formado
o pelos eixoos (X,Y) o ângulo
â
entree
a direecção da applicação da força
f
e a o pplano horizontal (eixo dos X) era de 15º, pod
dendo assim
m
o vecctor força applicado na carroçaria,
c
sser decomp
posto em dois vectores FX e FY, um
u segundoo
o eixxo dos X “F
FX”, calcullado atravé s da expresssão F*(-co
os(15º)) = FFX, e outro segundo o
eixo dos Y “FY
Y”, calculad
do através dda expressãão F*(-sen(1
15º)) = FY,, devido ao sentido dee
apliccação da forrça.
Em ccada nó o fenómeno
f
é o mesmo, ppor isso po
odemos calccular qual a força apliccada nas di-recçõões X e Y:
FY = 782*(-0,2559) = -203N
Ne
FX = 783*0,9666 = 755N
De seeguida indiccamos a áreea em que a carroçaria estará fixa no
n chassi (FFigura 79).

Figurra 79 – Zona de fixação da
a carroçaria

Indiccamos o tipo de materiial, neste caaso manta e especificam
mos a espesssura que teerá em cadaa
lado,, neste caso 12mm em cada lado dda parede e oca
o no meio
o (Figura 800).

Figurra 80 – Especcificação do material
m
utilizzado e indicaçção da espesssura utilizadaa, em cada lad
do
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- Resultad
dos
Após cálcuulo computaacional, o resultado moostrou que a carroçariaa, após receeber toda a carga
especificadda no ensaioo, absorveu cerca de 855*10^6 mJ de energia (Figura 81)), mais do que
q os
61*10^6 N
N*mm que a carroçaria tem de abs orver.

Figura 81 – Gráfico que relaciona o número
n
total de incrementtos de força (Time) e a eneergia absorviida
pela carroçaaria (Energy)) em miliJoules*10^6

É de salienntar ainda quue J = N*m
m e portanto dividindo as
a duas parccelas por 10000 ⇔
⇔ J/10000 = N*m/1000 ⇔ mJ = N*mm
No entantoo, no final do
d ensaio, a parede laterral da carroçaria, tinha invadido o espaço resiidual.
Porém, revvendo a sim
mulação de incrementoo em increm
mento, aperrcebemo-noos que o insstante
imediatamente anterioor à invasão
o do espaçoo residual see dá ao fim de 59 increemento (steep 59)
como podeemos ver naa Figura 82.
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Figurra 82 – Step 59,
5 o instante do ensaio, em
m que começa
a a haver inv
vasão do espaaço residual, por
p parte da
pared
de lateral da carroçaria
c

Nessse mesmo innstante, podemos ver na Figura 81, que a energia
e
abssorvida pelaa carroçariaa
podee ser estimada como ap
proximadam
mente 60*10
0^6 mJ, a 59% do ensaaio, valor muito
m
próxi-mo dda Energia de
d Referênccia.
Podee ver-se, quee a zona con
ntacto tem uuma cor eq
quivalente a um deslocaamento entrre os 72mm
m
e os 108 mm, quuando sabem
mos que a ddistancia meenor do gabaarito são 1550mm.
Podee ver-se ainda que apesar de o gaabarito de en
nsaio de referência doo regulamen
nto 66 fazerr
uma linha rectaa entre as su
uas arestas de ligação na transiçãão de largurra superior,, o gabaritoo
ensaiiado, na zonna de contacto, por razzões de limiitação inerentes ao proograma, não é recto. See
fossee recto, o coontacto dar-se-ia mais ttarde, e conssequentemeente com maais energia absorvida.
Postoo isto, podee referir-se que
q estamoos a aplicar uma força excessiva
e
nna carroçariaa, maior doo
que a que seria aplicada, no momentoo em que toccasse o solo.
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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 transformação, 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 máximo 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 referência.
Pode ainda ser considerada a aplicação de outro tipo de material, com menor densidade e características 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 passageiros). Para isso teríamos de cortar as longarinas.
A solução foi inviabilizada porque numa primeira fase, o ponto nº2 do artigo 29º do regulamento 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 passageiros. No entanto, poderia ser pedida uma licença especial, por um determinado tempo, ao abrigo do direito à experiência, ponto 1 do artigo 15º do regulamento do código da estrada, pedido 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 contornar 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 considerações 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 degraus, 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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- Lugares sentados, mínimo
m
adm
missível
Calculou-sse o númeroo mínimo ad
dmissível dee lugares seentados, não
o sendo connsideradas a zona
de degrauss, a zona da cave de rod
da dianteiraa e a parte qu
ue fica paraa a frente deesta, bem co
omo a
zona reservvada ao lugar do motorrista (Figuraa 83 e Figurra 84).

Figura 83 - Á
Áreas do Maaster Plancherr cabine, nãoo considerada
as para transp
portar passaggeiros

Figura 84 - D
Dimensões doo piso do Master Plancherr cabine

Da soma das áreas disponíveiss para o traansporte dee passageirros resultam
m (4,275*2
2,1) +
(0,926*1,33) – (1,2*0,55) =
= 9,5813m
m² dos quaiss podemos reduzir
r
em 110%, nos au
utocarros urrbanos de cclasse I, resu
ultando 9,5813**0,9 = 8,622317 e arred
dondando ppara o núm
mero inteiro mais próxiimo, por deefeito,
resultam 8 lugares senntados no mínimo.
m
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- Luggar de cadeeira de rod
das
Locaalizado em frente
f
à porrta, com um
ma largura de
d 800mm (7
700mm reggulamentares mais umaa
duplaa margem de
d 50mm, uma em relaação à pared
de da carroççaria e outraa em relação
o ao espaçoo
do coorredor) e com o comprimento de 1300mm (F
Figura 85 e Figura 86)..

Figura 85 - Principais distâncias
d
enttre lugares sentados e luga
ar de cadeira de rodas

buição espaciial entre lugaares sentados e lugar de ca
adeira de roddas
Figurra 86 - Distrib

- Disstribuição dos
d Lugarees sentados mínimos e cadeira dee rodas
Foi ffeita a distrribuição dos lugares seentados, segundo a disposição quue se apressentou maiss
proveeitosa tantoo do ponto de
d vista do melhor aprroveitamentto do espaçoo para posterior distri-buiçãão de passaageiros em pé,
p como daa circulação
o dos passag
geiros pelo autocarro (F
Figura 85 e
Figurra 86).
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- Lugares em pé, máximo
Calculou-sse o nº máxiimo de passsageiros a trransportar em pé, segun
ndo as áreass disponíveiis
para o seu transporte, e sabendo que
q cada paassageiro em
m pé deve teer disponíveel um espaço de
400mm*3000mm, o quue perfaz um
ma área de 00,12 m².
Sabendo aiinda ser posssível nesta viatura o trransporte dee passageiro
os no correddor calculam
mos
como área disponível (4,275*1) - (1,912*0,225) + (0,412
2*0,55) = 4,,0236m². Diividindo pela
área ocupaada por cadaa passageiro
o em pé ficaamos com 4,0236/0,12
4
= 33,53 quee arredondaando
para o núm
mero inteiro mais próxim
mo, por deffeito, resultaam 33 lugarres de pé (F
Figura 87).

Figura 87 - C
Calculo do nºº máximo de passageiros p
possíveis de lu
ugares de pé

- Lotação máxima
Com 33 lugares de péé, mais 8 lug
gares sentaddos e mais um
u lugar de cadeira de rodas, paraa além
do motorissta, ficamos com 41+1+
+motorista nno total, mááximo.

- Outras p
possibilidad
des de ofertta de transp
porte
No espaço que vai das costas do banco do 11º passageiro
o do lado direito até à frente da viiatura
teríamos esspaço suficiiente para láá colocar um
ma bicicletaa.
Poderia tam
mbém este espaço
e
ser destinado
d
aoo transportee de bagagem
m.
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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 passageiros), 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 temos 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 referência, 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 obtenção 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 introdução 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 leves, mesmo que plásticos.
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4.3.5 Introodução de unidades
u
trransformad
doras de en
nergia em energia
e
elécctrica
Existem jáá no mercaddo unidadess transformaadoras de en
nergia solarr em energiia eléctrica,, aplicada a diveerso tipo dee indústria e começanddo, embora de uma form
ma tímida, a entrar no mercado autom
móvel. Exisstem protótipos de auttomóveis ciitadinos, eq
quipados coom motores integralmente eléctricos, onde já se vê a introddução de céélulas foto voltaicas
v
noo tejadilho, e no
caso do “Z
ZE” (Zero em
missions) (F
Figura 88) aapenas servem para maanter autónoomo o sistem
ma de
ar condicioonado.

Figura 88 - V
Vistas do “ZE
E”, protótipo
o movido totaalmente a eneergia eléctrica
a e com tecnoologia fotovolltaica

Figura 89 - V
Vista do interrior, com releevo para as ccélulas fotovoltaicas incorp
poradas no teejadilho

A vulgarizzação da pellícula foto voltaica,
v
com
m espessuraas na casa daas unidadess de mícron,, com
pesos reduuzidíssimos quando com
mparado com
m painéis ou mesmo co
om tela fotoo voltaica, se
s
84

Projecto de transformação de carroçaria no âmbito CIVITAS

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 passageiros, neste caso, que impeça a sobrelotação dos autocarros, com a evidente degradação da qualidade 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 sobreposto 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 recente 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
OBRIGATÓRIO, ser acessíveis às pessoas
com mobilidade reduzida, incluindo 1 lugar
Acessibilidade de acesso a cadeiras de rodas, e equipa‐
mento auxiliar de embarque, respeitando o
regulamentado no Anexo VII.
# 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
Nº Lugares para passageiros com mobilidade reduzida
sentados (P) será de quatro (se preencher o presente
Excluindo os requisito não necessita de cumprir com o
bancos rebatí‐ abaixo).
veis
# 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.
# Superfície onde se possa inscrever um
rectângulo de 400 mm * 300 mm o que
Nº Lugares de implica áreas de 120.000 mm² ou 0,12m², e
pé
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)

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

•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)

• 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

Largura míni‐
ma

• Ponto 7.7.8.2.1
• Pontos 7.7.8.3
• Alínea h) do
nº2 do artigo 24º
do código de
estrada.
• Ponto 7.7.8.4.1
Distância entre # 650mm do fim do encosto do banco da frente ao inicio
do encosto do banco de trás acima da altura de 620mm, • Ponto 7.7.8.4.3
bancos conse‐ para bancos orientados no mesmo sentido. Se face a
cutivos mínimo face, os encostos devem distar de 1300 mm
Altura ao solo
e Profundidade
mínima do as‐
sento e altura
do encosto

Bancos pas‐
sageiros e
espaço para
passageiros
sentados

# 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.

Imposição legal
• Ponto 7.7.8.1.1
• Ponto 7.7.8.1.2
• Ponto 7.7.8.1.3

#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.

# 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
Espaço dispo‐ # Acima de cada lugar sentado e do espaço dos pés adja‐
nível para habi‐ cente deve existir simultaneamente, um espaço livre,
tabilidade de
nunca inferior a 900mm a partir do ponto mais elevado
do assento e nunca inferior a 1350 mm em relação ao
passageiros
nível médio do piso. Este espaço livre deve abranger dois
sentados mí‐
planos verticais longitudinais, situados a uma distância
nimo
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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Figura
a 13 do anexxo III (Refeerente à directiiva 2001/85/CCE)
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T
Tabela
2.4 (Referente aoo Anexo I da directiva
d
2001/85/CE)
Classe de autocarro
Classse I
Im
mposição leegal
# O corrredor deve sser concebiido de • Pontos 7.7..5.1
forma a permitir a livre passaggem de • Pontos 7.7..6
um gabaarito com a s caracteríssticas e
dimensõ
ões (mm) appresentadas na
figura nº 6 e tabelaa correspondente
o existir saídda para a frrente de
# Se não
um bancco ou uma ffila de banccos de‐
Corredore
es ve respe
eitar as situ ações apressenta‐
das na fig.
f 7, mediaante a dispo
osição
do bancco.
# O declive admissíível é de 8%
% ou se
for de piso rebaixaddo admite‐sse um
declive de 12,5% a 2m de amb
bos os
lados daa linha méd ia do segun
ndo ei‐
xo.

Diâmetro
o do cilindro
o inferior A
Altura do
o cilindro inferior
Diâmetro
o do cilindro
o superior C
Altura do
o cilindro su
uperior B
Altura to
otal H

Classe I
450 mm
m
(**
*)
900 mm
m
550 mm
m
500 mm (*)
1900 mm
(*)

(*) A alturaa do cilindro supe
erior, pode ser reeduzida em 100mm em
qualquer parrte do corredor situada à retaguarrda de um plano vertical
transversaal que passa: num
m ponto situado 11,5 m à frente da linha
média do eixxo da retaguarda ou que passa pello rebordo mais recuado
r
da
d porta de serviço situada mais à retaguarda
(**) O diâme
etro do cilindro in
nferior, pode serr reduzida em 50m
mm em
qualquer parrte do corredor situada à retaguarrda de um plano vertical
transversaal que passa: num
m ponto situado 11,5 m à frente da linha
média do eixxo da retaguarda ou que passa pello rebordo mais recuado
r
da
d porta de serviço situada mais à retaguarda

Figura 6 d
do anexo III (Gabarito de
d ensaio de coorredores, Refferente à direcctiva 2001/85//CE)
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Figu
ura 7 do aneexo III (Gabbarito de ensai
aio para cada tipo de saída, Referente
R
à diirectiva 2001/85/CE)
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Tabela 2.5 (Referente ao Anexo VII da directiva 2001/85/CE)
Classe de autocarro
Imposição legal
Classe I
#A altura ao 1º degrau, a partir do solo, de • Ponto 3.1 Anexo VII
pelo menos uma porta de serviço não ex‐
cederá 250mm.

Geral

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

# 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).
# 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.
# 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%.
# 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.
# Os lugares reservados, têm de ter em
altura um espaço livre de 1300mm míni‐
mo, a contar a partir do ponto mais eleva‐
Passageiros
do do assento, medido na vertical, a toda a
com mobilida‐
sua largura e espaço adjacente para os
de reduzida
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.
# O declive do piso destinado aos pés, não
pode exceder os 8%.
94

• Ponto 3.2.1 Anexo
VII

• Ponto 3.5 Anexo VII

• Ponto 3.2.4 Anexo
VII
• Ponto 3.2.5 Anexo
VII

• Ponto 3.2.7 Anexo
VII

• Ponto 3.2.6 Anexo
VII
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u para cad
deira de roddas • Pontto 3.6.1 Aneexo
# O esppaço para um
tem dee ter no mín
nimo 750mm
m de largurra e VII
1300m
mm de comp
primento co
om declive 00%. • Anexxo III (Fig.22
2)
# Se esste espaço previr
p
o tran
nsporte do
passaggeiro virado para o senttido de marr‐
cha, addmite‐se a intrusão do encosto doo
banco adjacente, se respeitar o espaço
livre, c omo repressentado na figura nº222.
# Tem de ter pelo menos 1 porta de servvi‐
ço paraa acesso a utilizador
u
de
e cadeira dee
rodas, e munida de
d equipamento auxiliaar
Aceesso a
de embbarque. A porta
p
tem de
e ter no mí‐‐
passageiros
nimo 9900mm de largura, que
e podem serr
de m
mobili‐ Utilizadores de
reduziddos em 100
0mm se for feita
f
ao nív el
dadee redu‐
cadeiras de
e
das peggas.
zidaa e ca‐
rodas
deira de
# Devee ser possíve
el deslocar uma cadeirra
ro
odas
de rod as de referê
ência, com as medidass
consta ntes na fig. 21 do Anexxo III.
# Podeem existir baancos rebattíveis nas zoo‐
nas de stinadas a cadeiras
c
de rodas, desdde
de quee na sua possição recolh
hida não invva‐
dam o espaço mín
nimo admissível para cca‐
deira dde rodas.

• Pontto 3.6.2 Aneexo
VII
• Pontto 3.6.3 Aneexo
VII
• Pontto 3.6.4 Aneexo
VII
• Anexxo III (Fig.21
1)

• Pontto 3.7.1 Aneexo
VII
• Ponttos 3.8 Anexxo
VII

# O esppaço da cad
deira de rod
das, tem de
estar eequipado co
om um siste
ema de reteen‐
ção, quue permita garantir a estabilidade
e
e da
cadeiraa de rodas.

Figu
ura nº22 do anexo III

Figura nº2
21 do anexo
o III com: l =11200mm; h =10900mm; b =700mm
m

Figu
uras nº 21 e 22 (Referentes à directivaa 2001/85/CE)
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Tabela 2.8 (Referente ao Anexo I da directiva 2001/85/CE e ao Código de Estrada)
Altura Largura
(mm) (mm)

Simples

Porta ser‐
viço

650

Imposição legal

# 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.

•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

# 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.

1800

Dupla

Classe I

1200

# A largura das portas pode ser
reduzida em 100mm se for efectu‐
ada ao nível das pegas.

Saídas

# Não podem ser deslizantes.

•Ponto 7.6.7.2 Anexo I
•Ponto 7.6.7.4 Anexo I
# As montadas lateralmente no
• Figura 6 do Anexo III
veículo, devem ter as charneiras na
aresta dianteira e abrir para o exte‐ •Nº6 do artigo 21º do
Código Estrada
rior.
Porta Emergência

1250

550

# 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.
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Tabela 2.8 (Referente ao Anexo I da directiva 2001/85/CE e ao Código de Estrada) (Continuação)

# Como alternativa podemos ter
uma área de 400 000 mm² onde
se possa inscrever um rectângulo
de 500*700 mm.

Laterais 1250

550

•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‐
# A altura da sua aresta inferior,
em relação ao nível médio do piso xo I
imediatamente abaixo, deve si‐
•Ponto 7.6.8.4 Anexo I
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.

Na face
traseira

Saídas

Janelas
Emergência

# 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.
# As de charneira ou ejectáveis
devem abrir para o exterior.

Geral

# 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)
# 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.

Portinhola de salvação

# 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 7.6.2.3 Anexo I
•Ponto 7.6.2.4 Anexo I
•Ponto 7.6.2.5 Anexo I
•Nº2 do artigo 21º do
# Tem de existir uma saída de
emergência na face traseira ou face Código Estrada
dianteira. Uma portinhola de salva‐ •Nº6 do artigo 21º do
ção pode ser considerada, neste
Código Estrada
caso.
•Nº8 do artigo 21º do
Código
Estrada
# As saídas situadas na mesma face
# Devem estar localizadas por for‐
ma a que o seu número seja prati‐
camente igual em ambos os lados.

Saídas

devem ser devidamente espaçadas
ao longo do comprimento do veícu‐
lo.

Geral

# 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.

98

•Ponto
7.6.1.11AnexoI
•Ponto 7.6.3.1 Anexo I
•Ponto 7.6.2.7 Anexo I
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Tabela 2.9 (Referente ao Anexo I da directiva 2001/85/CE)
Classe de autocarro
Classe I
# 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.

Portas
Acessos de ser‐
viço

Imposição legal
•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 )

# 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).

Tabela 2.9 (Referente ao Anexo I da directiva 2001/85/CE) (Continuação)
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# 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‐
Portas da, até que a sua face externa entre em con‐
tacto com a face interna do duplo painel, to‐
Acessos de
serviço 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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*Alteernativa quee implica qu
ue a altura ttotal seja dee 1100 mm para
p qualquuer classe
Altura do
d painel suuperior (mm
m) Altura
Largurra(mm)
total(m
Cota A da fig.1
mm)
Secção
S
trappezoidal alte
er‐
naativa
Classe I
1100
11100
1800
0
5500**
** A laargura do painel pode
p
ser de 400m
mm no seu rebordoo superior se exisstir uma chanfradu
ura que não exced
eda 30

em relaçãão à horizontal
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Tabela 2.10 (Referente ao Anexo I e III da directiva 2001/85/CE)

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).

•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 )

# 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.
# Deve ser possível deslocar um gabarito de ensaio •Ponto 7.7.3.1 Anexo I
de corredor (fig.6) por todas as janelas de emergên‐ •Ponto 7.7.3.2 Anexo I
cia.
•Ponto 7.7.3.3 Anexo I

Acessos

Janelas de
Emergência

# 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.
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Tabela 2.11 (Referente ao Anexo I, III e VII da directiva 2001/85/CE)
Classe de autocarro
Classe I
#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
Externos 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).
# Conforme explicado na
fig. 8 do Anexo III
# Apesar de não ser consi‐
derado degrau a transição
Degraus
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
Internos 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%.
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Imposição legal
•Ponto 3.1 Anexo VII

•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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Figu
ura nº8 do anexo
a
III (Referentes
R
à ddirectiva 2001//85/CE)
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Tabela 2.12 (Referente ao Anexo I, III da directiva 2001/85/CE)
Classe de autocarro
Classe I
# Devem ter um comprimento de
100mm mínimo para apoio da mão e
nenhuma secção poderá ser inferior a
20mm nem superior a 45mm.

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

Generalidades
# A folga entre um corrimão ou pega e
a parte adjacente da carroçaria ou das
paredes do veículo deve ser no mínimo
de 40mm.
# Apenas serão considerados os corri‐
mãos e pegas que não distem a menos
de 800mm nem a mais de 1900mm do
piso.

Corrimãos
e Pegas

# 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
Passageiros de das paredes laterais ou traseira, devem
Pé
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)
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•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)
# 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.

•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

# 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‐
Corrimãos
ro degrau (para um passageiro de pé
e Pegas
no piso) e 600mm (relativo à posição
de um degrau).
# Entre a posição destes lugares e a
•Ponto 7.11.2.1 Anexo I
porta de serviço deve existir um corri‐
mão a uma altura do piso entre os
Acesso aos
800mm e os 900mm. Este corrimão
lugares re‐
pode ser seccionado para se ter acesso
servados a
a cadeira de rodas ou um banco situa‐
passageiros
do em cima de uma cave de roda ou
de mobili‐
uma escada ou a uma passagem de
dade redu‐
acesso ou a um corredor desde que
zida
não seja interrompido em mais do que
1050mm e exista um corrimão vertical
em pelo menos um dos lados.
Portas de
serviço e
zonas cir‐
cundantes
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Figura nº20 do anexo III (Gaabarito de eensaio de corrimãos
c
e pegas Refferentes à dirrectiva
2001/85/CE)
T
Tabela
2.13 (Referente aoo Anexo I da directiva
d
2001
1/85/CE)
Clas se I
# Todos os comparrtimentos do
os pas‐
sageiros,, tripulaçãoo e instalaçõ
ões sa‐
nitárias têm
t
de ter iiluminação..
# Assim como todoos os degrau
us, e
todos os acessos, a todas as saaídas e
área envvolvente da porta de se
erviço.

Iluminação
o
Artificial
interior

# També
ém todas as inscrições e co‐
mandos interiores, de todas ass saídas,
m como
terão de estar ilumiinados, bem
todos os locais ondee existam obstácu‐
o
los.
m existir doiss circuitos de
d ilu‐
# Devem
minação
o interior, cooncebidos para
p
a
eventuallidade de a avaria de um
u de‐
les não afectar
a
o ouutro. Se um dos
circuitos servir excluusivamente
e a ilu‐
minação
o permanen te das entraadas e
saídas po
ode ser connsiderado um
m des‐
ses circuitos.
# O cond
dutor deve eestar proteggido do
brilho e reflexos prooduzidos pe
ela ilu‐
minação
o artificial innterior.
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Im
mposição leggal
•P
Ponto 7.8.1..1 do Anexo
oI
•P
Ponto 7.8.1..2 do Anexo
oI
•P
Ponto 7.8.1..3 do Anexo
oI
•P
Ponto 7.8.1..4 do Anexo
oI
•P
Ponto 7.8.1..5 do Anexo
oI
•P
Ponto 7.8.2 do Anexo I
•P
Ponto 7.8.3 do Anexo I
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«ANEXO B»
Tabela 3.1 (Características gerais do Policarbonato)
Método de análise
Mecânicas
Resistência à tracção de alargamento
Resistência à tracção de ruptura
Alargamento de flexão
Alargamento à ruptura
Módulo de flexão
Resistência ao golpe

DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN

53455
53455
53455
53455
53457
53453

DIN
DIN
DIN
DIN

53479
53491
53495
53453

Unidade de medida

POLICARBONATO

N/mm2
N/mm2
%
%
N/mm2
Kj/m2

> 60
> 70
6-8
> 100
> 2300
> 30

/td>

Físicas
Densidade
Índice de refracção nD25
Absorção de água (24h a 23ºC)
Permeabilidade da água (espessura de 1 mm)
Térmicas
Ponto de amolecimento Vicat, 50 N
Temperatura de Flexão (1,82 N/mm2)
Coeficiente de expansão térmica linear
Condutividade térmica
Temperatura máxima de trabalho em contínuo
Temperatura máxima de trabalho curto período
de tempo
Os valores apresentados são valores médios de

PRODUTO

%

DIN 53460
ASTM D648
DIN 53752
DIN 52612

%
g/m2

1,2
1,585
0,36
< 2,28

ºC
ºC
/ºC
W/mºK
ºC

145-150
135-140
6,7 x 10e5
0,21
100

ºC

135

ensaios em laboratório, e têm apenas um carácter indicativo.

POLICARBONATO PRODUTO

%

POLICARBONATO

Sais inorgânicos
Cloreto de sódio

10

IN

Cloreto de amónio

Nitrato de potássio
Dicromato de potássio
Sulfato de sódio

IN

10

IN

Carbonato de sódio

10

IN

10

AL

Bicarbonato de sódio

10

AL

10

IN

Clorídrico

10

AL

Sulfúrico

30

IN

Clorídrico

35

IN

Sulfúrico

70

IN

Nítrico

10

AL

Crómico

10

IN

Nítrico

40

AL

Fluorídrico

concentrado

IN

Acético

10

IN

Láctico

5

IN

Acético

70

IN

Oxálico

10

IN

Fórmico

30

IN

Benzóico

10

IN

Silicone

saturado

AL

Óleo de máquina

IN

Parafina

10

IN
AL

Álcool butílico

IN

IN

Etil-glicol

IN

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

IN

Formalina

IN

Ácidos inorgânicos

Ácidos orgânicos

Óleos lubrificantes

Alcoóis
Alcoól metílico
Álcool etílico

50

Vários

Cresol

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:
valor K= 5,74 W/m2ºC
- policarbonato 5 mm:
valor K= 5,16 W/m2ºC
Var. = 0,58 W/m2ºC = 10,1%
- redução de peso:
- vidro 5 mm:
12,5 kg/m2
- policarbonato 5 mm:
6,00 Kg/m2
Var. = 6,50 kg/m2 = 52,0%
Envidraçado duplo:
- valor K:
- 2 x vidro 4 mm c/ espaço 5 mm:
valor K= 3,57 W/m2ºC
- 2 x policarbonato 4 mm c/ espaço 5 mm:
valor K= 3,25 W/m2ºC
Var. = 0,32 W/m2ºC = 9,%
- redução de peso:
- 2 x vidro 4 mm:
20 kg/m2
- 2 x policarbonato 4 mm:
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
- valor K= 5,60 W/m2ºC
- Policarbonato 2 mm
- valor K= 5,54 W/m2ºC
- redução de peso:
25 kg/m2
- vidro 10 mm:
- policarbonato 2 mm:
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
- valor K= 3,05 W/m2ºC
- 2 x policarbonato 5 mm c/ espaço 10 mm
- valor K= 3,05 W/m2ºC
- redução de peso:
25,0 kg/m2
- 2 x vidro 5 mm:
- 2 x policarbonato 3 mm c/ espaço 10 mm:
7,2 Kg/m2
Var. = 17,8 kg/m2 = 71,2%
- redução de volume:
- 2 x vidro 5 mm + 15 mm:
25 mm
- 2 x policarbonato 3 mm + 10 mm
16 mm
Var. = 9mm
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«A
ANEXO C»
Dispossitivo de eleevação de cadeira de roodas Gobel 300

Caractterísticas Téécnicas:
- Capaacidade de elevação
e
300Kg
- Peso da plataforrma 205Kg
- Ramp
mpa em alum
mínio antiderrrapante com
m 1450mm
m de comprim
mento e 8000mm de larg
gura
- Alturra de elevaçção até 1250
0mm
- Degrraus até 3700mm
- Sisteema de elevaação eléctricohidráulicco a 12 ou 24 Voltes
- Accionamento eléctrico
e
com
m comandoo de apenas dois botõess
- Funccionamento de emergên
ncia fácil e rrápidoe
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Dimensões
D
dda plataform
ma:
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«ANEXO D»
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«ANEXO E»
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