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Resumo  

A presente tese tem como objetivo propor uma metodologia de classificação energética 

de autoestradas de montanha, instrumento de cálculo particularmente relevante no 

âmbito do movimento de veículos pesados.  

A metodologia associada assenta na parametrização e normalização do traçado 

de uma estrada e dos perfis de velocidades exibidos por veículos pesados, obtidos por 

simulação computacional. O domínio de simulação consiste em 21 configurações de 

camiões pesados, em peso e potência, e 10 traçados, 4 reais e 6 gerados. Para esse efeito 

procedeu-se ao cálculo numérico de velocidades médias, trabalhos específicos de 

locomoção e consumos quilométricos exibidos por diferentes classes de veículos para 

diferentes níveis de carga, potência e velocidade de cruzeiro. Grupos adimensionais 

específicos são propostos visando estabelecer critérios de semelhança entre diferentes 

traçados e de semelhança das respostas dinâmicas dos veículos que neles circulam. Esse 

cálculo apoiou-se num modelo computacional desenvolvido e implementado no âmbito 

da dissertação.  

O potencial de otimização de um traçado de montanha foi também estudado. 

Essa margem de otimização resulta precisamente do facto deste tipo de estradas se 

caracterizar por rampas sucessivas, com declives e extensão tais, que usualmente 

impõem a um veículo pesado longos períodos de travagem sustentada e de marcha em 

esforço, em velocidade lenta, com consequente aumento do consumo de combustível. 

Como caso de estudo analisou-se a autoestrada A25, Aveiro-Vilar Formoso. 

 

 

 

Palavras-chave: dinâmica de veículos; normas de traçado; perfil longitudinal; 

eficiência energética; consumo de combustível; emissão de poluentes; simulação 

numérica. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract  

The main purpose of the present thesis is to propose an energy rating procedure for 

mountain freeways, particularly relevant in the analysis of the movement of heavy 

vehicles through hilly terrains. 

The associated methodology is based on the dimensionless parameterization of 

the horizontal and vertical alignment of the road and of the speed profiles shown by 

heavy vehicles. The simulation domain consists of 21 heavy trucks sets, in terms of 

weight and power ratings, and 10 routes, 4 real world roads and 6 generated. For this 

purpose, the specific propulsive work and the fuel consumption were calculated 

numerically for different vehicle classes, load levels, power ratings and cruising speeds. 

New dimensionless numbers are proposed to establish criteria of similarity between 

different routes and between the dynamic responses of vehicles operating on them. This 

calculation was based on a computational model developed and implemented within the 

dissertation. 

The optimization potential of a mountain route was also studied. This 

optimization margin results precisely from the fact that this type of road is characterized 

by long adverse grades, which usually require from a heavy vehicle long periods of 

sustained braking and slow speed running, with consequent increased fuel consumption. 

In this regard, the Portuguese highway A25 was studied. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Este primeiro capítulo inicia-se com a apresentação do tema, motivações e pertinência deste 

trabalho. As questões de investigação e metodologia associada serão discutidos também aqui. 

Finalmente será apresentada a estrutura da tese. 

 

 

1.1  Tema e motivações 

Vive-se hoje um tempo em que as preocupações ambientais determinam já a ação dos 

decisores políticos, ainda que parcialmente, e consequentemente também o curso da 

indústria nos seus mais variados sectores, ou talvez o inverso, seja no desenvolvimento 

de novas tecnologias ou na otimização de equipamentos já existentes. É também neste 

contexto que surge o “mercado do CO2” e que se multiplicam os mecanismos de 

regulação das emissões de gases poluentes ou de classificação energética dos mais 

variados equipamentos, desde eletrodomésticos a edifícios.  

 Contudo, no âmbito dos transportes e sistemas associados, o sector das vias de 

comunicação em particular permanece ainda não regulado ou classificado desse ponto 

de vista. Note-se que esta classificação se refere especificamente à eficiência energética 

(consumos) e emissões de gases poluentes resultantes da interação entre o veículo e a 

estrada em si mesmo, pois é certo que este exibirá diferentes consumos conforme as 

características do traçado em que circule, mesmo que na ausência de quaisquer conflitos 

de tráfego e para uma mesma velocidade média. 

Esta lacuna resultará, talvez, de se imputar exclusivamente ao veículo, quer do 

ponto de vista da sua motorização ou configuração, quer do seu controlo ou condução, 

essa responsabilidade, pelos indicadores de eficiência energética que exibe. Mas 

seguramente também porque a otimização energética da estrada não é ainda uma 

função-objetivo constante do seu projeto, dependente essencialmente do custo inicial da 

obra. E este determina a minimização do movimento de terras ou do número de obras de 

arte a realizar e consequentemente a otimização do perfil vertical do traçado em função 

desses mesmos objetivos (Fwa et al., 2002; Goh et al., 1988). 
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Por exemplo, são hoje relativamente comuns automóveis capazes de consumos 

inferiores a 5 L/100 km, em circuito extraurbano, e de níveis de emissões próximos ou 

inferiores a 120 gCO2/km (NRCan, 2011; Huynh, 2012). Já os construtores de pesados 

referem frequentemente consumos de 30 L/100 km com veículos articulados de 40 

toneladas e 5 eixos, para velocidades de cruzeiro de 80 a 85 km/h (Mårtensson, 2003; 

ACEA, 2010; Stenvall, 2010). Mas serão estes indicadores de eficiência realizáveis em 

autoestradas de montanha? 

 

Nesta questão está implícito o atravessar de uma zona montanhosa e não a 

ascensão a um qualquer ponto em altitude. Ora testes realizados em pista e estrada, em 

condições ideais, revelam hoje consumos de 25 L/100 km (Schuckert et al., 2012; 

Franzese et al., 2011) com pesados articulados de 40 toneladas. Do mesmo modo, testes 

realizados por revistas da especialidade (de cariz comercial), tais como: Transporte 

Mundial, Trucker, Fleet, Lastauto Omnibus, etc…, revelam consumos médios de 30 a 

35 L/100 km, em percursos de longo curso, e resultados por vezes duplos desses valores 

no atravessar de zonas montanhosas. Não sendo referidos conflitos de tráfego, e sendo 

praticadas velocidades médias próximas da velocidade de cruzeiro, a razão de ser para 

tal discrepância está seguramente associada ao relevo da estrada.  

Sem prejuízo de uma clarificação mais cabal, a realizar aquando da definição 

das questões de investigação, o que se pretende pois com este trabalho, pode ser 

sintetizado nas seguintes questões: 

 

1. De que modo é que a geometria da estrada afeta a eficiência propulsiva de um veículo? 

Isto é, como quantificar o incremento do consumo devido à ondulação do perfil vertical 

e não à variação de cota entre pontos de controlo?  

2. Qual o potencial de otimização dessa estrada? Por exemplo, qual o efeito quantitativo 

da redução dos seus declives limites em 1% no consumo de um pesado?  

3. Será possível otimizar o perfil vertical da estrada mantendo o seu traçado, em planta, e 

os mesmos declives limites? Como e com que benefício quantitativo? 

4. Qual será o potencial de recuperação de energia mecânica, subjacente a um dado perfil 

vertical, realizável, por exemplo, por um veículo híbrido?  
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Note-se que as respostas às questões acima permitirão igualmente caracterizar o 

impacto ambiental imputável ao perfil longitudinal da estrada, uma vez que a emissão 

de poluentes está intrinsecamente associada ao consumo de combustível exibido pelo 

veículo. Dito isto, com este trabalho visou-se desenvolver um código numérico que 

permitisse, por simulação computacional, responder a estas e outras questões que, não 

sendo vitais à concretização deste projeto, se constituem no entanto como uma base de 

conhecimento que não é do domínio público (dado ser do interesse exclusivo do 

construtor). Algumas dessas questões são: 

5. Considerando as especificidades de alguns dos atuais veículos pesados, que perfis de 

velocidades são espectáveis na entrada de rampas acentuadas, supondo modos de 

condução diversos? Por exemplo, assumindo passagens simples ou duplas, ou uma 

condução dentro dos regimes económico do motor e de potência máxima. 

6. Que influência tem o número de velocidades da caixa sobre o desempenho de um 

camião pesado que viaje por uma estrada de montanha?  

7. Qual o efeito sobre a velocidade média e consumo quilométrico decorrente do aumento 

da razão de binários
1
 de 1,2 para 1,3, para uma mesma potência máxima (e caixa de 

velocidades)? 

8. Como é que variam a velocidade média e o consumo quilométrico com a potência 

específica do veículo, para uma mesma razão de binários e razões de transmissão? 

9. De que forma é que o modo de condução afeta o consumo de combustível de um 

camião pesado? 

 

Para dar resposta a estas questões, entre outras, será necessário normalizar as 

curvas de desempenho do motor e parametrizar o escalonamento das caixas de 

velocidades. Isso será feito de acordo com as especificações constantes dos catálogos 

disponibilizados por diferentes construtores. A caraterização da resistência própria do 

veículo (ao movimento) será realizada de acordo com a literatura científica associada, a 

discutir no âmbito do Capítulo 2.   

                                                 
1
 Razão de binários é a razão entre o binário máximo do motor e o binário máximo disponível à 

velocidade nominal de rotação, à potência máxima. 
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Este trabalho está assim subordinado ao propósito de estabelecer um critério de 

classificação energética de autoestradas e de itinerários principais com perfil vertical 

acidentado, no âmbito da sua função e não no contexto da sua construção. Essa 

classificação energética basear-se-á nos rendimentos propulsivos (trabalho de propulsão 

e consumos quilométricos normalizados), a definir, revelados pelos diferentes veículos 

utilizadores de uma dada estrada. Naturalmente a sua concretização exigirá que se 

tipifique o parque rodoviário e se estabeleça um modo de condução padrão. Mas isso 

mesmo está igualmente implícito nas classificações atualmente utilizadas para definir os 

níveis de emissões e de consumos (indicadores de eficiência energética) exibidos por 

diferentes classes de veículos ligeiros, em diferentes circuitos, por exemplo, urbano ou 

extraurbano, e de acordo com os mais variados ciclos de condução, hoje regulamentados 

(André, 2004; Barlow et al., 2009). 

 

 

1.2 Pertinência do trabalho 

Talvez não seja mais do que uma simples manifestação de senso comum dizer-se que a 

severidade dos declives de um traçado tem um impacto significativo no consumo 

quilométrico de um veículo pesado. Ou seja, que a geometria dos perfis longitudinais 

das estradas se reflete seguramente não só na fatura de combustível, a suportar pelas 

empresas de transportes, mas também nos níveis de emissões de gases poluentes 

imputáveis a esse sector. Mas como quantificar esse impacto económico e ambiental? 

Será este significativo face aos custos de construção e exploração de uma estrada? 

Conforme já foi referido, até à data não existem ainda estudos que respondam 

cabalmente a estas questões, que se constituem assim como motivações deste trabalho. 

No entanto, recentemente, Baker et al. (2009) referem que 13% do trabalho de 

propulsão despendido por um pesado articulado resulta precisamente do relevo da 

estrada, com base em testes realizados em solo britânico ao longo de um percurso 

circular de 1528 km (ver Figura 1.1).  

Aceitando-se a topografia britânica como representativa do espaço EU-27, talvez 

pouco razoável face à planeza do território inglês, então, com base em dados estatísticos 

de diferentes instituições internacionais, é possível estimar esse impacto, económico e 

ambiental em 11200 milhões EUR/ano e 20,7 MtCO2/ano, respetivamente, o encargo 



 
Introdução 

 

5 

 

acrescido com combustíveis, suportado pelos transportadores, e correspondente 

incremento nas emissões de CO2. Os pressupostos considerados nesta análise de escala 

foram: 

 Impacto não significativo do relevo do via no consumo exibido por veículos ligeiros 

(PB<3,5 t), não considerados nesta análise (a fundamentar);  

 Impacto do perfil vertical da via no consumo global exibido por veículos pesados 

(PB>3,5 t) igual a 13% desse mesmo consumo (Baker et al., 2009);   

 Dispêndio de gasóleo por parte do sector dos transportes rodoviários no espaço 

europeu EU-27 de 191,9 Mt, relativo ao ano de 2010 (European Comission, 2012); 

 Fração desse consumo afeta aos veículos pesados (PB>3,5 t) igual a 25,9%
2
, o 

equivalente a 49,8 Mt de gasóleo (MEEDDAT, 2012); 

 Preço médio ponderado do gasóleo no espaço EU-27, 2° semestre de 2012, igual a 

1,46 EUR/L (Eurostat, 2012); 

 Densidade média do gasóleo de 0,844 e fator de emissão de CO2 de 2,70 kgco2/L 

(IPCC, 2006). 

 

 

Figura 1.1 – Repartição do trabalho positivo de propulsão exibido por um pesado de 44 toneladas, peso 

bruto do trator e semirreboque, ao longo de um percurso “circular” de 1528 km. Teste de estrada 

realizado no Reino Unido, Baker et al. (2009). Imagem adaptada retirada da mesma fonte.  

                                                 
2
 O valor apresentado, de 25,9%, refere-se de facto à realidade francesa, uma vez que não existem dados 

estatísticos abrangentes, ao nível da União Europeia, quanto ao peso relativo deste sector, dos pesados de 

mercadorias (com PB>3,5 t). 

resistência de 
rolamento 

rampas 

arrasto 
aerodinâmico 

Repartição do trabalho de propulsão de um pesado articulado de 44 toneladas 

Reino Unido 

rota 
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Supondo ainda: 

 Que a vida útil média das infraestruturas rodoviárias europeias é de 40 anos (em 

termos de traçado e obras de arte associadas); e 

 Que esses pesados de mercadorias utilizam, no espaço EU-27, apenas autoestradas, 

itinerários principais e estradas nacionais, num total de 342 345 km (no início de 

2010) dos quais 68 225 km são autoestradas (European Comission, 2012),   

 

então, no decurso dessa vida útil projetada, pode concluir-se: 

i. Que o efeito do relevo do terreno poderá impor às empresas de transportes um 

encargo adicional de 448 000 M€ e uma emissão acrescida de 828 Mt de CO2, o 

equivalente a cerca de 2420 tCO2/km; mas também, 

ii. Que a margem financeira disponível para a otimização dessas vias (EU-27) 

será aproximadamente de 1,3 milhões €/km, naturalmente implícita numa 

análise integrada de custos, a suportar por construtores e utilizadores. 

 

Note-se que estes valores mais não são do que simples escalas ou ordens de 

grandeza e que o potencial financeiro referido não é realizável na sua totalidade, pois 

isso exigiria a eliminação quase completa do relevo das estradas, o que não é razoável. 

Porém, apenas uma pequena parte desses trajetos se insere em zonas montanhosas com 

volume de tráfego significativo, razão pela qual se supõe, no caso de vias rápidas de 

montanha, que essa margem seja consideravelmente maior do que o valor acima 

avançado (ponto ii) e porventura na escala dos custos de construção em si mesmo (Doll 

e Essen, 2008).  

Já do ponto de vista da emissão de gases com efeito de estufa, segundo Beuving 

et al. (2004) a construção de uma estrada com 13 metros de largura, e sua manutenção 

ao longo de um período de 40 anos, importa numa emissão de CO2 compreendida entre 

1900 e 2700 tCO2/km, dependendo dos materiais empregues. Uma vez mais, também a 

este respeito, é possível estabelecer um paralelismo similar, entre o impacto ambiental 

decorrente da construção e manutenção da via e aquele resultante do seu relevo, uma 

vez que de acordo com a análise realizada, e para um período de 40 anos, esse 

incremento de emissões pode estimar-se em cerca de 2400 tCO2/km, para o todo da rede 
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rodoviária europeia. Consequentemente, no âmbito mais estrito das estradas inseridas 

em zonas montanhosas, é de supor que o impacto ambiental decorrente do seu perfil 

vertical seja francamente maior do que aquele resultante da sua construção.  

 

A validade desta análise de escala assenta no pressuposto, já referido, de que 

13% do trabalho de propulsão se deve à forma do perfil longitudinal do traçado (Baker 

et al., 2009). No entanto, será este valor excessivo ou não? E no caso de uma estrada de 

montanha, será representativo?  

No terceiro capítulo, com a introdução de alguns dos conceitos e equações 

essenciais à fundamentação deste trabalho, pretende-se lançar alguma luz sobre estas 

questões, ao se analisar a natureza dissipativa do perfil vertical de uma estrada. 

 

 

1.3 Definição do problema 

A exaustão dos recursos petrolíferos e crescente sensibilidade ambiental dos agentes 

decisores põem em evidência a necessidade de se maximizar eficiência energética do 

setor dos transportes. É neste contexto que se tem investido no desenvolvimento de 

veículos híbridos, por exemplo, ou na normalização de ciclos de condução, como forma 

de uniformizar procedimentos de classificação de consumos e de emissões poluentes 

(Barlow et al. 2009; André, 2004), francamente sensíveis ao modo de condução e 

caraterísticas do tráfego. Porém, no que respeita à classificação energética da rede 

rodoviária em si mesmo, como agente físico diretamente envolvido no processo de 

locomoção, nada foi ainda realizado.  

Com este trabalho pretendeu-se precisamente estudar o impacto da geometria da 

estrada sobre a eficiência energética do setor dos transportes, isto no contexto de 

ligações interurbanas não congestionadas, colmatando assim uma lacuna na literatura 

científica. Para tal propõem-se alguns indicadores quantitativos de eficiência, a definir, 

e respetivos procedimentos de cálculo, que se pretendem determinísticos no que respeita 

à interação veículo-estrada, ainda que inevitavelmente estatísticos no que concerne à 

caraterização do tráfego. Pretende-se assim proporcionar ao projetista de uma estrada 

uma ferramenta de cálculo capaz de objetivar o peso da componente eficiência 

energética da via no processo de obtenção de um traçado ótimo. 
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1.3.1 Domínio de investigação  

Em conformidade com o que foi dito, neste trabalho o efeito devido a eventuais 

conflitos de tráfego, decorrentes da proximidade entre veículos com velocidades 

díspares, não será considerado; pressuposto que se assume como sendo válido no caso 

de ligações interurbanas, ou internacionais, não congestionadas – tipicamente o 

panorama observado nas autoestradas nacionais. O domínio de aplicação da 

classificação energética pretendida pressupõe assim: 

 

(D.1) Estradas com duas ou mais vias com o mesmo sentido de circulação. 

(D.2) Tráfego em escoamento livre, com interferência entre veículos desprezável. 

(D.3) Uso do veículo dentro dos limites autorizados pela estrada. 

 

1.3.2 Objetivos gerais 

As motivações deste trabalho podem sintetizar-se nos seguintes objetivos gerais: 

 

 Desenvolver algoritmos expeditos de cálculo: da velocidade lenta de um pesado 

em rampa; dos perfis de velocidade na entrada de rampas ou declives acentuados; 

e do comprimento crítico de rampa, subordinando-o, por exemplo, à regra de 

perda de velocidade de marcha de até 15 km/h (AASHTO, 2011). 

 

 Caracterizar o trabalho relativo entre dois pontos significativos de uma dada 

estrada, entendido aqui como a razão entre o trabalho de propulsão calculado e um 

trabalho de referência mínimo – aquele realizável caso o veículo circulasse 

segundo uma trajetória linear, entre esses mesmos dois pontos, com velocidade 

uniforme e igual à celeridade média real (Chang e Morlok, 2005). 

 

 Propor, de modo semelhante ao que já se faz com os mais variados equipamentos, 

desde simples eletrodomésticos a edifícios, um critério de classificação energética 

da estrada e do seu impacto ambiental (apenas no que respeita a emissões de 

CO2), isto em função do parque automóvel utilizador desse traçado e de uma 

distribuição de tráfego tida como representativa. 
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1.4 Questões de investigação 

Em concreto com este trabalho pretende-se caraterizar a eficiência energética de uma 

estrada e estudar possíveis formas de otimizar o seu traçado, ou a interação veículo-via. 

Desse ponto de vista, entender-se-á como traçado ideal aquele que minimizar o trabalho 

de propulsão exigido ao veículo, para um mesmo tempo de viagem. O traçado que 

cumpre com este critério é retilíneo, quando realizado a velocidade constante (Chang e 

Morlok, 2005).  

O cálculo do trabalho de propulsão, implícito no procedimento de classificação, 

será subordinado ao princípio da maximização da velocidade média do veículo, supondo 

naturalmente o respeito pelos limites de velocidade vigentes. Este modo de operação 

assumir-se-á assim como sendo da responsabilidade do traçado: enquanto entidade 

prestadora de um serviço, do interesse do utilizador. Deste modo salvaguarda-se 

também a maximização da capacidade de escoamento da estrada, neste caso, no 

interesse do dono da obra. 

Por outro lado, o critério de classificação não deverá penalizar o traçado pelo 

cumprimento do primeiro dos seus objetivos: o de ligação de dois pontos geográficos, 

quaisquer que sejam as suas cotas. Assim, o trabalho de propulsão necessário à elevação 

do próprio veículo não será imputado à via. A concretização deste cuidado eliminará 

eventuais vícios sistemáticos na classificação de estradas costeiras e de alta montanha. 

Apenas o relevo do perfil longitudinal será avaliado. 

 Do mesmo modo, sendo a eficiência energética da estrada aferida por via 

indireta impõe-se o recurso a veículos padronizados e a distribuições de tráfego 

igualmente normalizadas, por imperativo de uniformidade. De outra forma, dois 

traçados geometricamente semelhantes poderiam ter, em diferentes contextos, 

classificações bem diversas. Em conformidade, veículos e tráfego deverão ser definidos 

como vetores de referência constantes dessa classificação. Por exemplo, índice de 

eficiência energética IEEnn de acordo com o parque rodoviário PRnn e distribuição de 

tráfego DTnn (nn, designativo de índice numérico), naturalmente a definir de acordo 

com a realidade rodoviária de cada espaço geográfico. A síntese do que foi dito está 

refletida nos Critérios (C.1 a C.4), abaixo apresentados.  
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1.4.1 Critérios de classificação: 

(C.1) As velocidades de acesso e de saída da via supõem-se iguais. 

(C.2) Na ausência de conflitos de tráfego, a condução do veículo não deve 

desvirtuar a capacidade de escoamento da estrada.  

(C.3) A classificação energética de um dado troço não pode refletir a sua extensão 

ou a diferença de energia mecânica do veículo entre pontos extremos. 

(C.4) A classificação a propor deve refletir distribuições de tráfego normalizadas 

(tão reais quanto possível) e o desempenho de veículos-padrão sem 

capacidade de travagem regenerativa. 

 

1.4.2 Terminologia específica 

Os indicadores de eficiência a definir aqui são designados genericamente por Y, quando 

relativos a um veículo isolado, ou classe, e por Z sempre que se trate de uma grandeza 

relativa ao tráfego no seu todo. Neste ponto estas grandezas são ainda dimensionais. No 

entanto, e de modo a eliminar efeitos de escala, os indicadores finais, a definir, não o 

serão, sendo neste caso identificados pelo índice superior (*). Essa normalização terá 

por base os mínimos absolutos de Y ou de Z; deste modo o inverso de qualquer uma 

destas grandezas será entendido, e designado, como um rendimento, . A classificação a 

propor reduzir-se-á assim um de índice compreendido entre 0 e 100, a publicitar na 

própria via, no interesse do utilizador. Porém este índice não reflete a solicitação da 

estrada
3
. Por essa razão, propõe-se ainda um outro indicador, no interesse do dono da 

obra, designado de fator de utilização, , resultante da normalização de Z por um valor 

de referência, calculado com base no tráfego projetado.  

 

1.4.3 Objetivos específicos 

Um dado veículo, k, circula com velocidade média  ̅ ao longo do traçado [AB], com 

extensão L, respeitando a velocidade máxima autorizada   . Qual o valor do trabalho de 

propulsão realizado? Quanto combustível gastou? E se o traçado entre A e B fosse 

linear (ver Figura 1.2), quanto pouparia o utilizador?  

                                                 
3
 Não se trata de uma responsabilidade individual do utilizador. Essa preocupação não é a sua. Já o 

indicador Z retrata o volume de tráfego, logo é do interesse do dono da obra, mas inclui o efeito de escala. 

Consequentemente não reflete adequadamente a utilização ou eficiência energética da estrada. 
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Figura 1.2 – Comparação de um perfil longitudinal real com um outro dito de ideal (Secção 1.4), aquele 

que minimiza o trabalho de propulsão para uma dada velocidade média. Este perfil é linear (Chang e 

Morlok, 2005), sendo a sua extensão (L0) a menor distância entre A e B. 

 

As respostas a estas questões permitirão inferir a magnitude do efeito do relevo 

da estrada sobre esses indicadores de eficiência (do veículo). E se esta for significativa, 

desde já se colocam duas questões de investigação: a da relevância da classificação 

energética da estrada e a da otimização do seu perfil longitudinal. Até à data, nenhum 

destes aspetos está devidamente estudado na literatura. Um dos objetivos deste trabalho 

é precisamente demonstrar essa relevância. Isso será realizado tomando como caso de 

estudo, a título meramente ilustrativo, o traçado da autoestrada A25, entre Aveiro e 

Vilar Formoso. 

 

Dito isto, sejam    e    respetivamente o trabalho de locomoção e consumo de 

combustível, definidos vectorialmente de acordo com as K classes de veículos-padrão 

(k=1,K), a tipificar, e, pela mesma ordem,     e     a potência de locomoção e a 

correspondente taxa de consumo de combustível exibidos pelo vetor tráfego   , 

projetado (n=0) ou efetivo (n=1), relativo ao número de veículos em circulação, por 

unidade de tempo e por classe k. Considere-se ainda o vetor distribuição de tráfego 

normalizado, Dref, a definir
 4

, como ferramenta de objetivação da classificação 

energética pretendida (Critério C.4). Os objetivos específicos, a alcançar com o 

procedimento de classificação são: 

 

                                                 
4
 No âmbito da dissertação, este vetor foi definido a partir do tráfego efetivo, N1, verificado nalguns 

pontos-chave da autoestrada A25 (trabalho de campo realizado).  

Traçado em planta 

Perfil longitudinal A - B (planificado) 

 

B 

B B 

A 

A 
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i) Objetivos explícitos: 

(O.1) Determinar     e     em função do perfil de velocidades,  ( ), calculado 

sobre o perfil longitudinal da via,  ( ), conhecido. 

(O.2) Classificar a interação veículo-estrada sob a forma:     [     ]       . 

(O.3) Classificar a interação tráfego-estrada sob a forma:     [     ]       .  

(O.4) Calcular o potencial de regeneração de energia mecânica. 

(O.5) Calcular o fator de utilização do traçado:    [   [       . 

(O.6) Estimar a margem financeira disponível para otimizar a estrada. 

 

Quanto à análise do potencial de otimização do traçado, esta tem os seguintes 

objetivos específicos: 

(O.7) Determinar o efeito sobre os indicadores de eficiência i decorrente da 

alteração dos limites legais de velocidade de veículos pesados. Limites de 

70. 80, 90, 100, 110 e 120 km/h serão estudados. 

(O.8) Determinar o efeito sobre esses mesmos índices da prática sistemática de 

movimento livre (sem intervenção do motor), autorizando uma velocidade 

mínima de 50 km/h. 

(O.9) Quantificar os benefícios decorrentes da redução dos declives limites em 

1% e da alteração dos raios de curvatura vertical, naturalmente respeitando 

as exigências de visibilidade regulamentares.  

 

 

ii) Objetivos implícitos (em O.1 e O.3): 

(O.1.1) Analisar a atualidade e adequação, no contexto europeu, dos perfis 

transitórios de velocidade definidos em HCM (2010), em função do declive, 

para veículos pesados com um rácio de 120 kg/kW. 

(O.1.2) Propor um perfil universal de velocidades, normalizado, que possa retratar o 

comportamento de diferentes veículos pesados, quaisquer que sejam as suas 

potências, pesos ou configurações, sobre um qualquer declive. 

(O.1.3) Propor, em conformidade com (O.1.2), um procedimento de cálculo da 

velocidade final, para um dado percurso em rampa. 
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(O.3.1) Caraterizar o parque rodoviário europeu por classes k no que respeita a: 

configurações, potências, pesos brutos, capacidades de carga, e coeficientes 

de arrasto e de resistência de rolamento. 

(O.3.2) Desenvolver uma correlação entre a resistência ao movimento de uma dada 

classe de veículo e o seu peso bruto e configuração, e estudar a sua robustez. 

(O.3.3) Propor curvas universais, normalizadas, de desempenho de motores: de 

binário versus velocidade de rotação, e de caudal mássico de combustível 

versus binário e velocidade do motor. 

(O.3.4) Tipificar e caraterizar as transmissões mecânicas em uso no espaço europeu, 

quanto ao escalonamento das caixas de velocidades. 

(O.3.5) Classificar o traçado da autoestrada A25, Aveiro - Vilar Formoso.  

 

De referir ainda que os indicadores de eficiência mencionados i, têm implícito 

também o impacto ambiental do traçado: apenas no que respeita a emissões de gases 

com efeito de estufa, uma vez que estas são quase diretamente proporcionais ou à massa 

de combustível queimado – CO2 (Cappiello et al., 2002) – ou ao trabalho de propulsão 

realizado. Esta abordagem reflete o critério de classificação (C.4), de acordo com os 

Regulamentos (CE) N.º 595/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 

Junho de 2009, e N.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Julho 

de 2007, relativos respetivamente a veículos pesados (Euro VI) e ligeiros e comerciais 

(Euro 5 e 6).  

 

 

1.5 Metodologia 

O cumprimento dos objetivos atrás estabelecidos obrigará naturalmente ao cálculo do 

perfil de velocidades exibido pelo veículo ao longo da estrada (objetivo O.1). Neste 

ponto, uma vez estabelecida a equação que rege o seu movimento (Equação1.6, a definir 

adiante), serão consideradas duas metodologias-chave, de cálculo desse perfil: por via 

computacional, por integração numérica da Equação (1.6) em toda a extensão do 

traçado, a metodologia usada no âmbito da teoria do controlo (Huang, 2010); e por 

normalização do perfil de velocidades sobre um qualquer segmento desse traçado, em 

função do seu declive e extensão. Neste último caso, será desenvolvido um perfil 
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universal adimensional, em função de grupos adimensionais a propor, capaz de retratar 

o universo de veículos em circulação. Esta abordagem obrigará a reanalisar os perfis de 

velocidade particulares constantes da literatura (HCM, 2010) e reequacioná-los com 

mais detalhe (pontos O1.1 a O.1.3). Conhecida essa forma, a extensão desse perfil ao 

traçado pode ser feita por simples recorrência (velocidade final do segmento i é a inicial 

do segmento i+1).  

Por esta via pretende-se evitar o efeito caixa negra decorrente da aplicação pura 

e simples de modelos de natureza estritamente computacional (modelos integrais), dado 

que estes não proporcionam ao utilizador uma adequada perceção das relações 

funcionais existentes entre as variáveis de entrada e de saída, isto é, não permitem uma 

análise fenomenológica adequada, que retrate relações de causalidade. As duas 

abordagens referidas serão designadas neste texto como modelo numérico e modelo 

sintético.  

Em face do que foi dito, será dado particular relevo à concretização desse 

modelo sintético. A sua validação far-se-á por via do modelo numérico, o qual será mais 

detalhado do ponto de vista da modelação matemática. Do mesmo modo, a 

concretização dos objetivos O.7 a O.9 será feita pela via computacional. A metodologia 

de cálculo será apresentada sumariamente de seguida, em função dos objetivos 

específicos enumerados acima: 

 

 

Objetivo (O.1) 

Conforme já foi referido, a classificação energética a propor assentará no cálculo do 

trabalho de propulsão e consumo de combustível exibidos por cada classe de veículo, a 

designar respetivamente por    e   . Contudo, por imperativo de objetividade (Critério 

C.3), impõe-se a correção destes indicadores de modo a não refletirem a variação de 

energia mecânica,    (potencial e cinética), entre pontos extremos do traçado, isto é, 

 

                                                                   1 1  

 

                                                                  1 2  
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sendo: 

   ∫                                                                 1   

 

 

 

   ∫  ̇                                                             1   

 

 

 

    
  

   
                                                              1 5  

 

Esta última grandeza retrata a massa de combustível     necessária à elevação 

do veículo, ou à sua aceleração, ou seja, a correção a efetuar ao consumo efetivo   , 

supondo um rendimento térmico de referência
5
    e o poder calorífico do combustível 

 . Quanto à força de propulsão   , esta depende naturalmente do perfil de velocidades 

realizado em conformidade com os Critérios (C.1 e C.2), estando por sua vez o caudal 

de combustível subordinado à potência de propulsão. A evolução destas grandezas, com 

a posição ou instante, depende assim da resolução do movimento, por via dos modelos 

numérico ou sintético a propor.  

Ora a restrição de domínio (D.3), estipulada atrás, relativa à operação do veículo 

dentro dos limites autorizados pela estrada, permite que este possa ser assumido como 

um ponto material sujeito à força resultante F, com componente segundo a direção do 

movimento Fx. Assim, e por aplicação do princípio da conservação de energia,     

   , é possível obter a equação do movimento 
6
, 

 

  

  

  
 

  (   )

 
                                                     1    

 

A massa mr que figura nesta equação será designada por massa reduzida e retrata o 

efeito combinado da inércia translacional e rotacional do veículo, referente aos 

componentes com movimento de rotação, desde o motor às rodas. De acordo com Sturm 

e Hausberger (2005),  

                                                 
5
 Rendimento térmico realizável em patamar, a definir no âmbito dos objetivos (O.2 e O.3), a descrever. 

6
 Por simples divisão deste balanço de energia pelo deslocamento infinitesimal   . 
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                                                  1    

sendo m a massa em translação e I e IR respetivamente os momentos de inércia de massa 

do motor e transmissão, e das rodas com raio efetivo R. Esta grandeza mr depende a 

razão global de transmissão r, definida como a razão entre as velocidades angulares do 

motor e das rodas de tração (razão de redução). 

Dois métodos numéricos de resolução da Equação (1.6) serão utilizados e 

comparados (quanto à velocidade de processamento e erro): de Euler, de primeira 

ordem, e de Runge-Kutta de Ralston de segunda ordem (Ralston, 1962). As restrições a 

considerar serão: respeito pela velocidade máxima autorizada, valor único ou perfil, e 

velocidades de acesso e saída da via iguais (Critério C.1). Do mesmo modo, qualquer 

ação de travagem que o veículo tenha que empreender, no cumprimento destas 

condições, será calculada com base num coeficiente de atrito mínimo de 0,16 

(AASHTO, 2011). A discriminação das forças atuantes sobre o veículo e a metodologia 

detalhada da simulação computacional do movimento serão discutidas no Capítulo 3 

deste texto. 

 

 

Objetivos (O.1.1 a O.1.3) 

A normalização da Equação (1.6), com vista à obtenção do perfil universal de 

velocidades, está dependente do cálculo da velocidade lenta, vl, sobre o aclive s. A esse 

respeito será proposta uma nova metodologia apoiada na adimensionalização da 

equação,  

  (    )                                                                1 8  

 

A descrição do procedimento de normalização iniciar-se-á ainda no âmbito do 

Capítulo 5, dada a sua relevância para a concretização do modelo sintético pretendido. 

Aí são apresentados alguns perfis de velocidade normalizados, obtidos de acordo com o 

pressuposto usual de potência de propulsão constante, no âmbito do cálculo de perfis de 

velocidade particulares para efeitos de dimensionamento de uma estrada (Harwood, 

2003; HCM, 2010; AASHTO, 2011). Porém, estas soluções não permitem inferir 

diretamente a influência do modo de condução sobre esse perfis, designadamente, da 
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gama de velocidades praticada pelo motor e da estratégia de passagem de caixa, se 

simples ou dupla. Para esse efeito, recorrer-se-á à simulação computacional do 

movimento de dois camiões pesados, com pesos brutos de 15 e 40 toneladas, e 2 e 5 

eixos, em rampas com declives inteiros até 8%. Três níveis de utilização das respetivas 

capacidades de carga serão considerados: de 20, 60 e 100%. Os modos de condução 

assumidos são: operação no regime de potência máxima, com passagens simples e 

duplas, e em regime económico, com passagens simples. As velocidades iniciais 

assumir-se-ão iguais a 90 e 10 km/h, respetivamente para rampas e declives 

(movimentos retardado e acelerado). As especificações técnicas a considerar serão 

aquelas declaradas pelos fabricantes: curvas de desempenho do motor (binário/potência 

vs. velocidade de rotação), relações de transmissão e pneus. A inércia rotacional dos 

diferentes componentes e a resistência própria do veículo serão avaliadas de acordo com 

Sturm e Hausberger (2005) e o processo de passagem de caixa definido em 

conformidade com Ivarsson (2009). Os dados constantes destes trabalhos podem ser 

considerados com representativos do estado da arte (Rexeis et al., 2012). Veja-se o 

enquadramento bibliográfico a realizar no Capítulo 2. 

Com base neste estudo numérico, e para cada configuração de veículo, serão 

calculados os perfis de velocidades normalizados, em função dos grupos adimensionais 

a definir, sendo posteriormente inferido o nível de correlação com a solução de potência 

constante a propor no Capítulo 5. 

 

 

Objetivos (O.3.1 a O.3.5) 

A concretização destes objetivos permitirá, em conformidade com o Critério (C.4), 

tipificar as classes de veículos a simular sobre o traçado da A25, entre 

Aveiro e Vilar Formoso, de modo a materializar a classificação energética pretendida 

(objetivo O.3.5). Os vetores tráfego efetivo e a correspondente distribuição normalizada, 

relativos a esse traçado, foram inferidos por monitorização do tráfego no centro de 

controlo da ASCENDI. Essa amostragem abarca um período três meses, garantindo-se 

deste modo a sua representatividade.  

A respeito da padronização do veículo propriamente dito, quanto a 

configurações, potências, pesos, dimensões, coeficientes de resistência de rolamento e 
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de arrasto, etc., considerou-se a tipificação estabelecida em Sturm e Hausberger (2005) 

ou Rexeis et al. (2012), relativa a veículos pesados, e Hausberger et al. (2009) ou 

Mellios et al. (2011) a propósito de veículos ligeiros 

Quanto à normalização dos motores e das transmissões, estudou-se um conjunto 

de mais de 20 veículos pesados e 60 motorizações. Isso foi realizado com base em 

informação de catálogo disponibilizada pelos construtores: Volvo, Scania, Mercedes-

Benz, MAN, DAF, Renault e IVECO. Este procedimento materializar-se-á no Capítulo 

4 sob a forma uma curva média de binário disponível definida por ramos
7
 e normalizada 

de acordo com 
8
, 

  (  )  
 

 
∑(

 (  )

  
)

 

 

   

                                       1    

sendo: 

   
 ̇ 

  
                                                                 1 1   

   
 

  
                                                                  1 11  

   
 

  
                                                                 1 12  

 

Já a normalização do caudal mássico de combustível, em função do binário e 

velocidade adimensionais do motor, respetivamente,    e   , concretizar-se-á no 

cálculo do rendimento térmico normalizado,   
 , definido como, 

 

  
 (       ̇ )  

    

 ( ̇ )
    ( 

    )                             1 1   

 

Esta expressão preconiza a correção do rendimento térmico de um motor de referência, 

    , por uma razão de consumos específicos ótimos {     ( ̇ )⁄ }. O denominador 

                                                 
7
 Nos regimes económico e de potência máxima do motor, usualmente compreendidos entre as 1000 e 

1500 e as 1500 e 1900 rpm, com motores de cilindrada superior a 10 litros. 

8
 As grandezas        ̇  são respetivamente a velocidade do motor, o binário e a potência nominais. 
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desta fração retrata o valor médio dos consumos ótimos constantes da base de dados do 

projeto europeu ARTEMIS, relatório COST 346 (Sturm e Hausberger, 2005), em 

função da sua potência nominal e certificação Euro 1 a 5 (Regulamento 715/2007/EC). 

Diferentes motores de referência serão considerados, como forma de estimar a 

sensibilidade do procedimento de classificação a esse respeito (objetivos O.2 e O.3). 

Estes serão modelados pelo método da Linha de Willans (ver Capítulo 2) de acordo com 

mapas de consumos extraídos de Fitch (1994), Hedbom (2005a e b), Rawlins (2005), 

Guzzella e Onder (2010) ou Mellios et al. (2011). Quanto à padronização das 

transmissões mecânicas, esta limitar-se-á à caraterização do escalonamento
 9

 das caixas 

de velocidades empregues. Serão analisadas caixas de 6 a 16 velocidades. Uma 

caraterização mais detalhada do veículo e sua motorização será abordada, de acordo 

com o estado da arte, no âmbito do Capítulo 2.   

 

 

Objetivos (O.2 a O.6) 

Os indicadores de trabalho e consumo corrigidos,    e   , incluem efeitos de escala, 

como por exemplo a extensão do traçado. Consequentemente não se adequam ao 

procedimento de classificação pretendido (Critério C.3). Impõe-se assim a sua 

normalização. Isso será feito com base no conceito de trabalho de locomoção mínimo 

absoluto,   , a definir em conformidade com Chang e Morlok (2005) no âmbito do 

Capítulo 3. Estas grandezas reportam-se, conforme foi já referido, a um movimento 

uniforme em patamar, isto é considera-se inexistente o efeito do relevo. As expressões 

abaixo refletem essa normalização:  

 

  
  

  

  
                                                                  1 1   

 

  
  

  

  
                                                                 1 15  

com 

                                                 
9
 Evolução das razões de transmissão com a velocidade engrenada. A análise realizada revelou a relativa 

uniformidade das soluções propostas por diferentes fabricantes. 
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                                                               1 1   

 

Esta grandeza
10

    retrata o consumo de combustível em patamar relativo a   , sendo 

o rendimento térmico caraterístico   , calculado com base nos rendimentos de 

transmissão    , e térmico   , de acordo com: 

                                                                       1 1   

 

 Ora dada a natureza quase linear da relação consumo de combustível – trabalho 

indicado, exibida por um motor de combustão interna e implícita no método da Linha de 

Willans (ver Capítulo 2), é possível concluir, para uma dada velocidade, que o consumo 

é também mínimo em patamar
11

. Dito isto, o inverso de qualquer um dos indicadores 

acima (Equações 1.14 e 1.15) será sempre numa grandeza positiva pertencente ao 

intervalo [0,1], ou seja, a fração geral abaixo retrata uma medida de rendimento, exibido 

por um dado veículo k, 

    
 

   
                                                                  1 18  

 

 O significado físico desta grandeza, a designar neste texto por rendimento de 

propulsão, e o modo de a calcular serão discutidos em detalhe apenas no âmbito do 

Capítulo 3. No entanto, desde já se adianta que a sua diferença para 1 reflete o nível de 

dissipação de energia mecânica associado à locomoção do veículo: em virtude da 

ondulação do perfil longitudinal da via. Por exemplo, um rendimento de 55% traduzirá 

a degradação de 45% do trabalho realizado pelo motor, sob a forma de calor gerado 

pelos sistemas de travagem. Note-se que esta perda é igual ao potencial de recuperação 

de energia mecânica ao dispor de um veículo regenerativo (função dissipação, a definir 

no Capítulo 3). 

                                                 
10

 A Equação (1.16) resulta diretamente do conceito de rendimento térmico, definido como a razão entre 

um trabalho mecânico pretendido, W0, e o calor libertado durante a queima do combustível, m0H. 

11
 De facto ainda que o rendimento térmico possa aumentar com o incremento da carga do motor, por 

exemplo ao se enfrentar uma rampa, a verdade porém é que o aumento relativo do trabalho de propulsão é 

sempre superior àquele do trabalho indicado, uma vez que este incluiu a fricção interna do motor. Por este 

motivo a Equação (1.16) retrata também um mínimo absoluto do consumo. 
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 A classificação energética do traçado apoiar-se-á nestes índices, a definir por 

classe de veículo k, no interesse do utilizador. A extensão da classificação ao todo do 

tráfego far-se-á por simples ponderação, de acordo com uma distribuição de tráfego de 

referência a definir vectorialmente, Dref. As componentes deste vetor retratam o 

fracionamento desse tráfego pelas diferentes classes de veículos. O índice rendimento 

propulsivo global,   , proporcionado pelo traçado, de acordo com este vetor, será assim 

definido por: 

   
 

  
  

        

       
                                                (    ) 

 

Os valores mínimos do trabalho de propulsão estão retratados no vetor, 

 

    {   }                                                             (    ) 

 

Por outro lado, de modo a refletir na classificação da estrada também o interesse 

individual dos diferentes utilizadores, propõe-se a média aritmética dos rendimentos 

máximo e mínimo obtidos como índice intermédio adicional, 

 

   
             

 
                                                  (    ) 

 

 O índice final, na forma percentual, será designado de Índice de Eficiência 

Energética, IEE
12

, sendo definido como, 

 

    √                                                                    (    ) 

 

O uso da média geométrica no cálculo deste indicador tem por objetivo penalizar 

assimetrias acentuadas entre o interesse do dono da obra e do utilizador. De referir que a 

verificar-se uniformidade nesses índices (Equação 1.22), uma classificação «IEE 65», 

por exemplo, significaria tão-somente que a resistência específica ao livre movimento 

                                                 
12

 Caso este índice tivesse por base o vetor consumo Y2 estaria a assumir-se como responsabilidade do 

traçado causas intrínsecas ao veículo, designadamente a dependência do rendimento térmico do motor 

com a carga, variável ao longo da via. 
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do tráfego seria, em patamar, igual a 65% do valor médio ponderado sobre esse traçado. 

Recorda-se que este valor está corrigido de modo a não refletir a inclinação média da 

estrada (Critério C.3 – Equações 1.1 e 1.2).  

Já no que respeita à intensidade das emissões de CO2, propõe-se um outro índice 

definido como a razão entre as emissões de referência dessa estrada (eliminado o efeito 

do desnível entre pontos extremos) e aquelas produzidas pelo mesmo tráfego em 

patamar, isto é,  

        
  

       

        
                                         (    ) 

 

A Equação (1.23) assume que as emissões de CO2 são diretamente proporcionais 

à massa de combustível queimado
13

 (Cappiello et al., 2002). Repare-se que esta 

expressão não discrimina os veículos pelo tipo de combustível que utilizam: porque os 

automóveis ligeiros atualmente comercializados são maioritariamente diesel (Eurostat, 

2012), tal como os veículos pesados; porque estes últimos têm um consumo 

manifestamente mais elevado do que os ligeiros; e finalmente porque os fatores de 

emissão de CO2, da gasolina e do gasóleo, são similares, respetivamente de 3,13 e 3,19 

kgCO2/kgcomb (Staffell, 2011). A natureza estatística da caraterização do tráfego tornaria 

vã essa tentativa. Assim, um índice «1,45 CO2» revela diretamente o fator de 

agravamento dessas emissões (devidas ao relevo do traçado).  

Sem prejuízo de uma outra formulação da classificação final, a apresentar no 

âmbito da dissertação, a Figura 1.3 explicita o que foi dito. Os valores numéricos afetos 

a cada classe de veículo são respetivamente os rendimentos propulsivos    e    

(Equação 1.18). A classificação do troço até Viseu é dada pelo índice IEE (Equação 

1.22), relativo ao rendimento propulsivo médio de todo o tráfego. O indicador «1,45 

CO2» indica neste caso um aumento das emissões de CO2 de 45%, por comparação com 

um traçado nivelado. Relembra-se que o desnível entre pontos extremos do traçado não 

está refletido nestes índices (Equações 1.1 e 1.2), Critério (C.3). 

 

                                                 
13

 De facto esta relação de proporcionalidade é marginalmente afetada pelas condições de operação do 

motor, por via das emissões de monóxido de carbono e de hidrocarbonetos. Todavia, dada a sua 

magnitude, e sendo a caraterização do tráfego de natureza estatística, este fator é irrelevante. 
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Figura 1.3 – Exemplo de uma possível forma de classificação pública de um traçado. Os valores 

numéricos afetos a cada classe de veículo são respetivamente os rendimentos propulsivos    e    (Eq. 

1.18). A classificação do troço até Viseu é dada pelo índice IEE (Eq. 1.22), relativo ao rendimento 

propulsivo médio de todo o tráfego. 

 

Outros parâmetros serão propostos, do interesse do dono da obra, 

designadamente a margem financeira quilométrica (MFQ) disponível para a otimizar 

uma dada estrada. No contexto deste trabalho, esta grandeza definir-se-á simplesmente 

como o encargo adicional suportado pelos utilizadores do traçado ao longo da sua vida 

útil T; relativo apenas ao consumo acrescido de combustível decorrente da ondulação do 

perfil vertical (diferença de altitudes não considerada). Neste caso o procedimento de 

cálculo exige a discriminação do tráfego em função do tipo de combustível utilizado, 

por exemplo, gasóleo ou gasolina (j=1 ou 2), com massas volúmicas    e preços   : 

 

    
 

 
∑

  

  
    

 

                                                 (    ) 

com 

                                                                    (    ) 

    {   }                                                                 (    ) 

     {(   
   )   }                                            (    ) 

 

Outros aspetos como as emissões quilométricas ou o fator de utilização da 

estrada,  , serão calculados por via de procedimentos de ponderação similares àqueles já 

descritos. De referir apenas que esse fator de utilização corresponde ao incremento do 

, 
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trabalho de propulsão, exigido ao tráfego efetivo N1, normalizado pelo trabalho de 

locomoção do trafego projetado, N0, quando em patamar, ou seja, 

 

  
   

   
                                                                         (    ) 

com 

                                                                      (    ) 

    {(   
   )   }                                              (    ) 

                                                                       (    ) 

 

Caso os vetores tráfego e trabalho de propulsão sejam quantificados em veículos 

por hora e em quilowatt-hora, então     representa o aumento da potência de 

locomoção devido ao relevo do terreno (em kW). Esta a grandeza ( ) equivale assim a 

um fator de sobrecarga imposto pela ondulação do perfil longitudinal, ponderado pela 

utilização efetiva do traçado.  

 

 O procedimento de classificação exposto está porém dependente da efetivação 

de um conjunto de ferramentas de cálculo das grandezas: trabalho de propulsão, Wp; 

consumo de combustível, mc; respetivos valores mínimos, de acordo com o domínio de 

investigação (D.1 a D.3) e critérios de classificação estipulados (C.1 a C.4). Os 

Capítulos 3, 5, 6 e 7 destinam-se precisamente à clarificação e normalização desses 

procedimentos de cálculo.  
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1.6 Estrutura da tese 

A dissertação é composta por nove capítulos. Assim, para além daquele introdutório do 

tema e motivações, e de um capítulo final destinado à síntese de resultados e 

conclusões, as questões de investigação mencionadas são abordadas de acordo com a 

seguinte estrutura. 

No segundo capítulo apresenta-se o estado da arte do setor dos transportes 

pesados e faz-se a discussão dos trabalhos de investigação subordinados ao tema da 

minimização do consumo de combustível e das emissões de CO2, considerando as 

seguintes áreas chave: 

 Otimização da via (ou do par veículo-estrada). 

 Otimização do veículo (de modo independente da via). 

Será dado destaque aos trabalhos de investigação já realizados nas áreas seguintes:  

 Caracterização da resistência própria de veículos pesados. 

 Cálculo de perfis transitórios de velocidade na entrada de rampas acentuadas 

e cálculo de comprimentos críticos de rampa. 

 Simulação computacional de perfis de velocidade e de consumo de 

combustível ao longo de um trajeto com perfil longitudinal conhecido. 

No terceiro capítulo são apresentados os conceitos e equações fundamentais 

específicos da metodologia de classificação proposta. O potencial de otimização do 

perfil vertical da via será discutido neste âmbito. Neste ponto pretende-se tomar por 

base um perfil existente, sujeito a condicionalismos vários fora do âmbito do trabalho 

descrito, e propor eventuais alterações padrão a esse perfil. 

No quarto capítulo faz-se a descrição e validação do modelo computacional 

implementado com vista a simular o comportamento dinâmico de um veículo pesado 

sobre uma estrada com traçado conhecido, devidamente parametrizado. A esse respeito 

serão apresentadas algumas normas de traçado de estradas. As suas principais 

características geométricas são discutidas também aqui. O objetivo do método 

computacional é o de validar os modelos simplificados propostos no âmbito do quinto e 

sétimo capítulos, relativos ao cálculo simplificado de perfis de velocidades e dos 

indicadores de eficiência referidos.  
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No quinto capítulo procede-se ao desenvolvimento e descrição de modelos de 

cálculo de perfis de velocidades na entrada de rampas acentuadas e à sua normalização, 

com vista a obter um perfil universal (Objetivos O.1.1 a O.1.4). Neste contexto analisa-

se também o efeito de alguns fatores, inerentes ao veículo e ao traçado, sobre os perfis 

de velocidade, a saber: a forma da caraterística de potência do motor; o escalonamento 

da caixa de velocidades; o modo de condução do veículo; a sinuosidade da diretriz; o 

perfil de sobreelevação; e ainda o efeito do vento. Uma análise de incertezas será 

realizada aqui. Neste ponto estuda-se ainda o efeito da curvatura vertical do traçado 

(zonas de transição rampa-declive) sobre esses perfis de entrada, aspeto não refletido na 

literatura. Este estudo será realizado por simulação computacional, assim como a 

calibração dos modelos simplificados a propor. Para tal proceder-se-á à tipificação dos 

veículos pesados de acordo com a classificação EP, Nota Técnica NT/EP/GTSU 06-

2008 e Rexeis et al. (2012). 

No sexto capítulo caraterizam-se as estradas e os veículos utilizados na 

calibração do modelo sintético. Alguns desses traçados foram gerados aleatoriamente, 

respeitando no entanto alguns parâmetros de semelhança para com o traçado da A25. O 

plano de testes que materializa o domínio de simulação é discutido neste ponto, assim 

como os resultados relativos ao efeito que a configuração do veículo tem sobre a 

velocidade média, consumo e rendimento de locomoção. O impacto do limite legal de 

velocidade sobre estes mesmos indicadores é discutido também aqui.  

No sétimo capítulo procede-se à definição de relações funcionais entre fatores 

geométricos específicos do traçado e a velocidade de marcha ou trabalho de propulsão; 

que permitam, por um lado, uma caracterização expedita do traçado quanto ao 

rendimento propulsivo proporcionado a diferentes classes de veículos e, por outro, o 

desenvolvimento de ferramentas de cálculo capazes de quantificar o impacto da 

distribuição de declives sobre esses indicadores. A discussão da afinidade entre o 

modelo sintético e computacional é realizada aqui. 

 No oitavo capítulo procede-se à classificação energética da autoestrada A25, 

para movimentos balanceados, por classes EP e global. A distribuição do tráfego 

observado, aferida no centro de controlo da ASCENDI, será discutida neste contexto. 

Os volumes de tráfego projetado e efetivo são aqueles indicados pela concessionária. 
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Capítulo 2 

Enquadramento bibliográfico 

O propósito deste capítulo é o de apresentar algumas das principais referências bibliográficas 

associadas ao estudo de comportamento dinâmico e desempenho energético de veículos 

pesados em vias com declives acentuados. 

 

 

2.1 Introdução 

O interesse em minimizar o consumo de combustível, ou o trabalho de propulsão, de um 

qualquer veículo por parte do sector dos transportes é tão antigo quanto a indústria em si 

mesmo. Nada mais natural, pois subjacente a este objetivo sempre esteve a ambição de 

aumentar a capacidade de trabalho da máquina, para um mesmo atravancamento, ou, no 

caso das antigas máquinas a vapor, mesma capacidade da caldeira. De resto, Carnot 

(1824), na sua obra «Réflexions sur la puissance motrice du feu», evidencia abertamente 

essa preocupação, da técnica em melhorar o desempenho dos motores de então 

(máquinas industriais fixas), e isto num tempo em que a equivalência entre trabalho e 

calor não estava ainda estabelecida. Essa preocupação está bem patente no ciclo 

termodinâmico ideal que propõe, hoje dito de Ciclo de Carnot, o qual viria a estabelecer 

a fronteira do possível em termos de conversão de calor em trabalho. 

Essa fronteira viria também a constituir-se como um estímulo ao engenho e à 

inconformidade na procura de motorizações cada vez mais eficientes, materializadas no 

desenvolvimento dos motores de combustão interna que hoje se conhecem: de Otto, em 

1876, e de Diesel, em 1893, este último capaz, já nesses anos pioneiros, de um 

rendimento térmico indicado de 29% (Peabody, 1901). Mérito seja concedido aos 

investigadores de então, pois ainda antes do fim desse século a máquina a vapor 

alternativa viria a alcançar um rendimento térmico de 22% (Peabody, 1901; Heck, 

1911), sob a forma dos imensos motores de tríplice-expansão utilizados em estações 

elevatórias ou nos grandes transatlânticos da época, e isto operando com vapor saturado 

a pressões inferiores a 10 bar (temperaturas máximas de ciclo de Rankine inferiores a 

180˚C). Nas palavras de Peabody (Steam-Engine, p.342, 1901), a máquina a vapor havia 
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já alcançado um estágio de perfeição tal que o caminho a seguir já não seria o do apuro 

mecânico
 1

, mas sim o da otimização do ciclo termodinâmico: possível apenas através 

do aumento da temperatura máxima do fluido de trabalho, ou seja, do sobreaquecimento 

do vapor ou do aumento da sua pressão. Ou então apostando noutros ciclos 

termodinâmicos: aqueles materializados pelos inovadores, à época, motores de 

combustão interna. 

Se este progresso fulminante, desde rendimentos térmicos próximos de 1%, com 

a máquina de Newcomen do início do século XVIII, revela esse empenho ancestral em 

otimizar a motorização, também do ponto de vista da caraterização dinâmica do veículo 

o mesmo se pode constatar consultando a obra de De Pambour (1835), «Traité 

Théorique et Pratique des Machines Locomotives»: impressionante ao revelar as origens 

de um dos métodos atualmente mais utilizado para aferição da resistência própria de 

veículos pesados: o método inercial – coastdown test –, através do qual a partir da 

aceleração evidenciada pelo veículo numa rampa determinada se infere a sua resistência 

ao movimento. Do mesmo modo, a origem dos atuais testes dinamométricos de veículos 

rodoviários, para simulação dos diferentes ciclos de condução (Figura 2.1, direita), 

remonta já ao ano de 1891 (Goss, 1906). 

 

Figura 2.1 – Apontamento histórico acerca da utilização de bancos dinamométricos por parte do setor 

dos transportes: para determinação do desempenho termodinâmico de uma locomotiva norte-americana, 

entre 1891 e 1898 (Goss, 1906), e de um trator igualmente norte-americano; neste caso de simulação 

ciclos de condução com vista a estabelecer os níveis de emissões de gases poluentes (MAE, 2010). 

                                                 
1
 Rendimentos isentrópicos de 81%, com vapor saturado, e rendimentos de segunda lei de até 74% são 

referidos pelo autor, citando testes laboratoriais com um motor de tríplice-expansão em Massachusetts 

Institute of Technology: Transactions ASME, Vol. XII, p.740, 1891. 
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Ao abordar pois o estado da arte, entendeu-se relevante que esse estado fosse 

visto de um modo abrangente, isto é, estendido também aos aspetos inerentes, ou 

dependentes, do veículo; afinal o agente direto que exige esses recursos energéticos e 

cuja utilização, mais ou menos eficiente, se pretende estudar no contexto de uma via 

rodoviária implantada numa zona montanhosa. Tal obrigação resulta também da 

necessidade de contextualizar esses aspetos, inerentes à estrada, no todo dos fatores 

determinantes dessa eficiência energética, a maioria dos quais, se situam, naturalmente, 

na esfera de ação do veículo. Todavia, a enorme competitividade do sector dos 

transportes – e que abaixo se irá referir sucintamente – acaba por determinar que o 

grosso da investigação, científica e tecnológica, realizada o seja ao nível da própria 

indústria. Isto não é compatível, frequentemente, com trabalhos de investigação de 

natureza pública: afinal «o segredo é a alma do negócio», no caso, a arte ou ofício, de 

desenvolver sistemas de transporte cada vez mais eficazes. Começar-se-á pois por 

ilustrar o apuro dessa arte com uma questão.  

 

 

Mas que serviço proporciona hoje a indústria dos pesados de mercadorias?  

Em termos da sua eficiência energética, falar de um consumo quilométrico 

médio de 33 L/100 km (Schuckert et al., 2012), relativo a testes de estrada com pesados 

articulados com peso bruto superior ou igual a 38 toneladas, realizados 

predominantemente em ligações interurbanas (Figura 2.2), é uma métrica discutível, 

pois apenas refere a despesa sem revelar o proveito. Para alguém familiarizado apenas 

com veículos comercias ligeiros, ou mesmo de passageiros, este valor poderá até 

parecer elevado. Mas a capacidade de carga destes últimos é de apenas 400 kg, 

aproximadamente, contra as 25 toneladas, ou mais, oferecidas por um pesado articulado 

– trator e semirreboque: o vulgar «TIR». Falar pois de consumo por unidade de 

transporte, em tonelada-quilómetro [tkm], é bem mais adequado. E se um moderno 

comercial ligeiro, a diesel, pode consumir tampouco quanto 4 L/100 km, circulando, 

carregado, a 80 quilómetros horários numa via rápida em patamar, na ausência de 

conflitos de tráfego, já um moderno articulado de 40 toneladas de peso bruto pode 

realizar, em igualdade de circunstâncias, um consumo de 30 L/100 km, ou seja, 

83 tkm/L versus 10 tkm/L, por parte do ligeiro (Mårtensson, 2003; ACEA, 2010; 
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Stenvall, 2010). Fosse este tão eficiente quanto o pesado, e exibiria um consumo 

inferior a 0,5 litro por cada cem quilómetros: um verdadeiro prodígio no atual 

panorama! Ressalve-se no entanto que esta a última métrica não deve ser utilizada como 

aferidor da adequação ou desenvolvimento tecnológico de uma qualquer parte desse 

sector dos transportes de mercadorias! Pois ambos, pesado e ligeiro, são desenvolvidos 

pelos mesmos construtores; exibem motorizações similares, com rendimentos térmicos 

próximos; usam os mesmos combustíveis e toda uma miríade de soluções tecnológicas 

conceptualmente semelhantes. O que sucede é que os veículos referidos têm esferas de 

ação diferentes, sendo por isso diferentes na sua forma, dimensão e capacidade, isto é, 

são complementares e não concorrenciais, logo não comparáveis. 

 

Figura 2.2 – Evolução dos consumos quilométricos realizados por camiões articulados de longo-curso, 

com peso total compreendido entre 38 e 40 t, nos últimos 45 anos. Nota: MB é designativo do construtor 

Mercedes-Benz. Fonte: Lastauto Omnibus – relatórios de testes, 1967 - 2010. Imagem adaptada retirada 

de Schuckert et al. (2012).  

 

 

Mas como falar do estado da arte da indústria sem referir o impressionante teste 

levado a cabo pela Mercedes-Benz (MB) na pista circular de Nardo, sul de Itália, em 

Julho de 2008, com o modelo Actros 1844? Durante esse teste, controlado pela 

DEKRA, esse MB articulado, de 40 toneladas, exibiu um consumo médio de 

19,44 L/100 km, percorrendo 12729 km à velocidade média de 80 km/h, com 25 

toneladas de carga útil, num período de apenas uma semana! Estes resultados são bem 

reveladores do nível de competitividade da indústria. 
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Os números são de facto impressionantes, pois revelam uma potência média de 

operação de cerca de 90 cv para deslocar um veículo de 40 t a 80 km/h, em patamar
 2

!
 

Inferior à potência média dos ligeiros de passageiros atualmente comercializados na 

União Europeia (Eurostat, 2012) e uma potência específica de propulsão inferior a 

1,7 W/kg, o equivalente a um ciclista que circule a cerca de 30 km/h (Grappe et al., 

1997)
3
. De realçar ainda que este desempenho equivale ao transporte de 50 kg de carga 

útil a uma distância de 2572 km com um litro de combustível, ou seja, valores 

semelhantes às marcas alcançadas nas provas Shell Eco-marathon por veículos de topo, 

porém, a uma velocidade média quase 3 vezes inferior à do pesado. Isto decorre 

naturalmente de uma simples questão de escala. A Figura 2.3 retrata precisamente um 

instante desse teste, permitindo também constatar que o camião utilizado mais não era 

do que uma simples versão comercial da MB, ainda que a mesma imagem revele 

também a utilização de um semirreboque otimizado do ponto de vista aerodinâmico 

(rodados resguardados). Mas também esta é já uma realidade comercial devidamente 

estudada (Håkansson et al., 2010; Hausberger et al., 2011). 

 

Figura 2.3 – Imagem captada no decurso do teste de endurance realizado pela Mercedes-Benz, em Julho 

de 2008, na pista de Nardo, sul de Itália, em que estabeleceu um novo recorde mundial de consumo 

quilométrico, de 19,44 L/100 km a 80 km/h, com um camião articulado (Actros 1844), de 40 toneladas de 

peso bruto, carregado com 25 toneladas de carga útil. 

                                                 
2
 Este valor resulta da aplicação da metodologia a descrever no terceiro capítulo deste texto considerando: 

um rendimento térmico de 44% (Jackson, M.D., 2011); um rendimento de transmissão de 97% (Rexeis 

et al., 2012) e ainda um poder calorífico do combustível de 36 MJ/L (Staffell, 2011).  

3
 Valor calculado de acordo com as especificações referidas pelos autores (Grappe et al., 1997) para uma 

bicicleta de competição em estrada e posição normal de condução. Com uma bicicleta de turismo o valor 

dessa velocidade, para a mesma potência específica, seria ainda menor. 
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Ora o nível de competitividade a que se aludiu, jamais poderia ser alcançado 

sem uma adequada compreensão do comportamento dinâmico do veículo, não só no que 

respeita à sua resistência própria ao movimento e ao desempenho da sua motorização, 

ao nível dos seus múltiplos componentes, mas também no que concerne ao controlo do 

mesmo; precisamente de modo a explorá-lo adequadamente face a essas 

especificidades. Este último aspeto pode ser particularmente relevante quando o veículo 

circula em esforço com perda rápida e significativa de velocidade, tal como é o caso de 

um pesado na entrada de rampas acentuadas. De seguida far-se-á uma revisão 

bibliográfica, sumária, dos aspetos acima referidos, aqueles que diretamente 

condicionam e enquadram o trabalho aqui proposto. 

 

 

2.2 Resistência ao movimento 

No contexto deste trabalho designar-se-á por resistência própria de um veículo, Frp, a 

força que se opõe ao seu movimento uniforme (M.U.), segundo uma trajetória retilínea 

horizontal. Essa resistência resulta do efeito combinado da força de arrasto 

aerodinâmico, Fa, e da resistência de rolamento, Fr, devida à interação entre os pneus e 

o pavimento
4
. A razão entre esta resistência própria e o peso do veículo será designada 

por resistência específica,sw (Yong et al., 2005). Esta última grandeza, tal qual foi 

proposta por Gabrielli e Von Kármán (1950), pode ser obtida a partir da potência de 

propulsão
5
,  ̇ , da velocidade do veículo,  , e do seu peso, fazendo: 

   
 ̇ 

    
 

  

  
                                                          (   ) 

A Figura 2.4 (a e b) mostra a evolução com a velocidade dessa resistência 

específica, intrínseca a diferentes formas de transporte. A imagem (b) mais não é do que 

                                                 
4
 A expressão «resistência de rolamento» deve ser entendida em sentido lato, pois frequentemente, na 

literatura técnica e científica, inclui também a resistência induzida pelos apoios dos rodados (devida ao 

momento de atrito dos rolamentos). 

5
 A potência de propulsão assumida por estes autores refere-se à potência nominal, ou máxima, de cada 

modo de transporte. Assim, no caso de veículos pesados rodo e ferroviários, inclui alguma reserva de 

potência, disponível para vencer pequenos declives à velocidade máxima autorizada ou de cruzeiro. Não 

reflete pois a resistência específica mínima realizável.   
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uma atualização do gráfico (a), de Gabrielli e Von Kármán (1950), proposta por Yong 

et al. (2005). A reta (lei de potência) de Gabrielli - Von Kármán, relativa a veículos 

individuais, refletia à época o limite inferior do estado da arte do sector dos transportes. 

Com essa análise os autores pretendiam ilustrar, de um modo abrangente, o preço a 

pagar pela contínua demanda por transportes cada vez mais rápidos.  

 

Figura 2.4 – Evolução com a velocidade da resistência específica (resistência própria por unidade de 

peso) de diferentes meios de transporte. Esta grandeza pode ser entendida como um coeficiente de atrito 

dinâmico supondo o veículo em análise como um corpo não rolante deslocando-se sobre uma superfície 

sólida. Imagem retirada de Yong et al. (2005). As curvas a traço contínuo da imagem (b) refletem o 

estado da arte à data de 1950 (Gabrielli, G., e Von Kármán, 1950). 

 

Note-se que a reta de Gabrielli - Von Kármán foi definida, por esses autores, 

como uma fronteira “inviolável”, pretendendo-se assim quase como um limite físico, 

relativo ao valor da resistência específica de locomoção tecnicamente realizável. Ora a 

sua natureza crescente com a velocidade reflete essencialmente o efeito da força de 

arrasto imposta pelas dimensões e configuração dos diferentes meios de transporte 

(Gabrielli e Von Kármán, 1950). Porém, individualmente, cada curva retrata de facto a 

força de propulsão específica, ou por unidade de peso, caraterística de cada modo, uma 

vez que esses autores utilizam na Equação (2.1) a potência nominal do veículo em vez 

daquela efetivamente exigida por uma dada velocidade autorizada. Contudo, abaixo 

s w
 

(a) (b) 
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desse limite, a força de propulsão e a resistência específicas são iguais. Assim é possível 

constatar, no caso de veículos rodoviários, que essa resistência é pouco dependente da 

velocidade, desde que pequena, o que sem dúvida reflete agora o efeito da resistência de 

rolamento.  

 

Mas como caraterizar a resistência própria de um veículo concreto?  

A procura dos limites físicos dessa grandeza específica ainda que seja 

inegavelmente estruturante, por se constituir como uma referência (sem dúvida alguma 

a superar, pois trata-se de facto de um limite técnico
6
), não tem contudo grande 

relevância do ponto de vista da caraterização da resistência própria de um qualquer 

veículo em particular; a qual exige o esmiuçar dos mecanismos físicos responsáveis 

pelas suas diferentes componentes. Uma descrição exaustiva desses mecanismos não 

será realizada aqui, senão de um modo sumário, podendo no entanto ser consultada nas 

obras Fundamentals of Vehicle Dynamics, de Gillespie (1992), Theory of Ground 

Vehicles, de Wong (2001), ou The Science of Vehicle Dynamics, de Guiggiani (2014).  

 

Assim, importará apenas referir que a força de arrasto aerodinâmico, exercida 

sobre um veículo, resulta do escoamento em seu redor do fluido que o envolve. Este 

escoamento, altamente turbulento, é de análise complexa, só podendo ser resolvido pela 

via computacional CFD (Takeuchi e Kohri, 1997; Hucho, 1998; Wesseling, 2000). 

Contudo, dada a natureza pesada do cálculo numérico associado, esta via exige sempre 

uma validação experimental cuidada, com calibração dos modelos matemáticos 

utilizados face a esses resultados experimentais, usualmente obtidos em túneis de vento. 

Apesar disso, a simulação computacional CFD tem vindo a ganhar relevo, sendo já 

utilizada como ferramenta de otimização aerodinâmica, pois permite individualizar mais 

eficazmente o efeito dos diferentes componentes de um veículo sobre o arrasto total. A 

esse respeito consultem-se os trabalhos de Salari (2009), Håkansson e Lenngren (2010), 

Nakashima et al. (2010) ou de Xinke Mu (2011).  

Contudo o volume de cálculo exigido pela simulação computacional do arrasto 

não permite que esta via CFD possa ser incluída como uma mera subrotina num 

                                                 
6
 Os veículos Shell Eco-marathon de topo e os camiões pesados aerodinamicamente otimizados estão já 

ligeiramente abaixo do limite estabelecido por Gabrielli e Von Kármán (1950), para veículos isolados. 
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algoritmo mais vasto, de simulação do comportamento dinâmico de um veículo 

automóvel. Por esta razão, os resultados obtidos, mesmo quando numéricos, são 

usualmente sintetizados sob forma do coeficiente de arrasto, CD, que, de acordo com 

Drollinger (1987), citando o procedimento SAE J1252 (1979), se define como a razão 

entre a força de arrasto axial (Fa), segundo a direção do movimento, calculada ou 

medida, e o produto da pressão dinâmica do escoamento pela área frontal, A, do veículo, 

isto é, 

   
  

 
 
   

  
                                                                   (   ) 

 

Convém referir que este coeficiente não é necessariamente constante (Bhatnagar 

et al., 2009), como se se tratasse de uma simples especificação técnica, ainda que se 

saiba não variar muito com a velocidade, quando elevada e na ausência de efeitos de 

compressibilidade. De facto esta grandeza depende mais propriamente do número de 

Reynolds, Re. A Figura 2.5 mostra essa dependência e alguns valores típicos do 

coeficiente de arrasto de diferentes veículos, de acordo com Hucho (1998). Uma 

perspetiva história acerca da evolução do desempenho aerodinâmico de viaturas 

comerciais pesadas, e estudos realizados a esse respeito, pode ser consultada Garry 

(1985) ou Cooper (2004). 

 

Figura 2.5 – Valores típicos do coeficiente de arrasto de diferentes veículos e sua dependência com o 

número de Reynolds (calculado com base no comprimento do veículo). Note-se que acima de Re=5×10
5
 

os coeficientes de arrasto são já independentes deste número. Para um pesado articulado, isto 

correspondente a uma velocidade é de cerca de 20 km/h. Imagem adaptada retirada de Hucho (1998).  



 
Capítulo 2 

 

36 

 

Note-se que este coeficiente (Equação 2.2) reflete o efeito combinado do arrasto 

de pressão e do arrasto de fricção, as forças componentes desta resistência 

aerodinâmica. A última destas ações, tal como a designação sugere, resulta da fricção do 

veículo com o fluido viscoso que o envolve e pode ser obtida por integração das tensões 

viscosas, de corte, exercidas sobre a sua superfície. Veículos longilíneos, como um 

navio ou um comboio, são relativamente sensíveis a esta forma de arrasto. Já a primeira 

componente mais não é do que a resultante das forças de pressão exercidas pelo fluido 

sobre o veículo ao contorná-lo, preenchendo o vazio produzido na sua esteira. Esta 

forma de arrasto ocorreria mesmo na presença de um fluido invíscido e é a componente 

dominante na maioria dos veículos rodoviários. 

 

Por exemplo, de acordo com Salari (2009), 93% do arrasto produzido sobre o 

típico camião articulado norte-americano (Figura 2.6) deve-se ao arrasto de pressão, 

ainda que essa fração baixe para 74% no caso da caixa do semirreboque. No entanto, o 

arrasto exercido sobre a caixa é relativamente pequeno, cerca de 16% do total, ao 

contrário do que ocorre com o trator, que, de acordo com o mesmo autor, é responsável 

por cerca de 2/3 da força de arrasto. De referir que resultados similares foram obtidos 

por Håkansson e Lenngren (2010), com um modelo de um camião articulado europeu, 

de frente plana, da série Volvo FH. 

 

 

Figura 2.6 – Repartição da força de arrasto, Fa, sobre um camão articulado pesado pertencente ao 

universo norte-americano. Imagem adaptada e retirada de Salari (2009). De acordo com este autor, apenas 

7% do arrasto aerodinâmico é devido à fricção do ar com o camião (resultados CFD). 

 

0,66 Fa 
0,16 Fa 

0,18 Fa 
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Objetivamente a força de arrasto depende diretamente da massa volúmica do ar  

, e consequentemente da pressão e temperatura ambientais, e do escoamento relativo 

ar-veículo, sendo por isso sensível à sua direção, , e velocidade do vento,    (ver 

Figura 2.7). Note-se que o vento afeta diretamente não só o valor da velocidade relativa, 

   (Equação 2.2; Figura 2.7), mas também o coeficiente de arrasto em si mesmo, ao 

alterar significativamente a geometria do escoamento (ver Figura 2.8).  

 

Figura 2.7 – Evolução do coeficiente de arrasto direcional CD, com a direção do escoamento . As 

curvas apresentadas, ainda que meramente ilustrativas, são concordantes com o desempenho 

aerodinâmico típico de um camião articulado (Drollinger, 1987). Imagem adaptada de Hucho (1998). (A 

legendagem apresentada na figura refere-se apenas à notação não referenciada no texto.) 

 

A força de arrasto axial Fa resulta assim do arrasto efetivamente produzido na 

direção do escoamento relativo DW e daquele perpendicular a essa direção SW, ou seja, 

 

                                                         2    

 

Estas forças, DW  e SW, podem ser aferidas num túnel de vento dispondo o veículo em 

ângulo , face ao eixo longitudinal do túnel, ver a Figura 2.12 mais à frente. Todavia, o 

resultado combinado destas duas ações é usualmente sintetizado sob a forma do 

𝜓  [°]  

Grandezas: 

, direção do vento em relação a um referencial fixo; 

, direção do escoamento em relação ao veículo; 

DW, arrasto segundo a direção do escoamento; 

SW, arrasto normal à direção do escoamento. 

𝜓 
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coeficiente de arrasto direcional CD,, sendo a correspondente força axial (segundo o 

eixo do veículo) dada por: 

   
 

 
   

                                                                   (   ) 

 

Importa ainda referir que, no universo norte-americano, é frequente considerar o 

efeito do vento sobre o coeficiente de arrasto, supondo a equiprobabilidade de 

ocorrência de ventos segundo uma qualquer direção, com uma intensidade 

representativa a nível continental (SAE J1252, 1979; Drollinger, 1987). Desta forma 

pretende-se propor um coeficiente médio de arrasto,   ̅, mais eficaz no retratar da 

realidade do dia-a-dia, supondo trajetos longos e sem direção definida. Note-se no 

entanto que este coeficiente surge agora associado à pressão dinâmica do escoamento 

calculada com base na velocidade do veículo, ou seja, a força de arrasto passa a ser dada 

por (Leuschen e Cooper, 2006): 

   
 

 
      ̅                                                                (   ) 

 

Este procedimento, recomendado pela SAE, será descrito apenas no contexto do 

Capítulo 4, no âmbito da discussão da função de correção dos valores de coeficiente de 

arrasto, obtidos na ausência de vento (Rexeis et al., 2005 e 2012). Pretende-se assim 

abordar o cálculo do consumo quilométrico de um modo mais conservador. Por 

exemplo, de acordo com Cooper (2004), um camião articulado com uma configuração 

similar ao da Figura 2.6 exibe coeficientes de arrasto de 0,57, para  =0°, de 0,83 para 

 =10˚, e um valor médio desta grandeza, quando calculado de acordo com o 

procedimento de ponderação SAE J1252 (1979), igual a 0,72, para velocidades de 

marcha e de vento de 105 e 11 km/h respetivamente (65 e 7 mph). Já o uso de painéis 

laterias, de resguardo das longarinas do chassis do semirreboque, permite reduzir esses 

coeficientes, nas mesmas condições e pela mesma ordem, para 0,55, 0,71 e 0,64 

(resultados obtidos em túnel de vento). Isto representa uma diminuição deste coeficiente 

de apenas 3,3% para ventos frontais, alinhados com o camião, mas de 14,6% com 

ventos transversais. Resultados similares foram também obtidos por Håkansson e 

Lenngren (2010), recorrendo neste caso a simulação CFD, aplicada a um minucioso 

modelo 3D de um camião articulado europeu de frente plana (Figura 2.8). A justificação 
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avançada por esses autores prende-se com a diminuição do caudal de ar que, 

atravessando transversalmente o semirreboque, é acelerado longitudinalmente pelo 

mesmo.   

 

Figura 2.8 – Padrões de escoamento que se desenvolvem em torno de um típico camião articulado 

europeu (Volvo FH), a 500 mm do solo, na ausência dos painéis laterias assinalados a azul na figura 

inferior esquerda (aplicação de saias ao semirreboque). Velocidade de marcha de 25 m/s, sem vento, 

ilustração (a), e com vento de 1 m/s e ângulo de ataque de 5°, ilustração (b). Imagem adaptada, retirada de 

Håkansson e Lenngren (2010). 

 

 

Já a resistência de rolamento resulta essencialmente do comportamento 

viscoelástico dos compostos de borracha que constituem os pneus. Esta resposta não 

elástica é responsável pelo deslocar da força normal, N (Figura 2.9), para a frente do 

eixo de rotação, no sentido do movimento, onde as tensões normais de contacto  são 

maiores, o que por sua vez induz um momento resistente M que se opõe ao rolamento 

do pneu. Sucintamente, os processos de compressão e descompressão da carcaça não 

são simétricos. Este fenómeno histerese é responsável por 90 a 95% da resistência total 

de rolamento (Wong, 2001), igualmente decorrente do efeito da fricção e deslizamento 

na zona de contacto e da deflexão dinâmica do próprio solo, sob a carga dos rodados 

(Gillespie, 1992).  
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Figura 2.9 – Distribuição das tensões normais de contacto  pneu-pavimento, ilustrativa da assimetria 

desse perfil face ao eixo de rotação (O). Este fenómeno de histerese, acentuado pela viscoelasticidade dos 

compostos de borracha utilizados, é responsável pelo deslocar da força normal N para a frente do eixo de 

rotação e, consequentemente, pelo momento resistente M, contrário ao rolamento do pneu. Imagem 

adaptada retirada de Wong (2001). 

 

Dada a natureza desta força resistente, os materiais que constituem o pneu, o tipo 

de construção (se diagonal ou radial) e a rigidez, textura e rugosidade do pavimento são 

determinantes do seu comportamento dinâmico. E do mesmo modo fatores geométricos 

e funcionais como: o diâmetro e a razão de forma da secção dos pneus; a pressão de 

insuflação; a temperatura de operação; ou a velocidade de marcha; influenciam 

diretamente o coeficiente de resistência de rolamento, sr, definido como uma razão de 

forças: de rolamento, Fr, e normal, FN, 

   
  

  
                                                                            (   ) 

Uma análise detalhada acerca da influência dos fatores acima enumerados pode 

ser consultada em Clark e Dodge (1979). No entanto, importa referir que a influência 

combinada destes parâmetros sobre o coeficiente de resistência de rolamento é de 

análise muito complexa, não existindo ainda um modelo analítico passível de ser 

utilizado na simulação computacional do comportamento dinâmico de veículos 

x 

N 

N 
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automóveis (Wong, 2001). A abordagem usual é por isso empírica, baseada em 

procedimentos experimentais normalizados, realizados em laboratório (sobre rolos, 

Figura 2.10) ou pista (testes inerciais ou dinamométricos), contemplados, por exemplo, 

nas normas ISO 28580:2009 e SAE J1263:2010, ou ainda SAE J2263:2008. Uma 

revisão bibliográfica sumária acerca da modelação matemática da interação entre o 

pavimento e os pneus, considerando diferentes modelos constitutivos do comportamento 

dos materiais empregues na sua construção, pode ser consultada em Steen (2007). 

Consultem-se também a esse respeito os trabalhos de simulação computacional de 

Ghoreishy (2006) e Wang et al. (2010). A sua discussão, porém, está fora do âmbito 

deste texto. A menção destes estudos destina-se apenas a ilustrar um pouco da 

complexidade a que alude Wong (2001).  

De referir ainda que a influência do pavimento sobre o coeficiente de resistência 

de rolamento é usualmente retratada afetando aos valores medidos sobre uma dada 

superfície de referência, sr0, um coeficiente corretivo, Cr, designado de coeficiente de 

rolamento e definido de modo tal que:  

        ( )                                                                 (   ) 

 

Valores de Cr, para diferentes pavimentos, podem ser encontrados em Wong 

(2001), citando DeRaad (1977), mas também em Fitch (1994). O pavimento de 

referência considerado é o betão betuminoso (asphalt concrete), relativamente comum 

nas autoestradas nacionais. Ainda acerca da influência da textura e rugosidade do piso 

sobre a resistência de rolamento, consultem-se, por exemplo, os autores Jackson, R.L., 

et al. (2011), Karlsson et al. (2011) ou Hammarstrom et al. (2009); estes últimos acerca 

da resistência de rolamento e sua correlação com o estado superficial do pavimento 

(trabalho experimental).  

Conforme se pretendeu ilustrar, esses mecanismos físicos, responsáveis pelas 

forças de arrasto e de rolamento, são complexos, em particular quando combinados, 

exigindo modelos matemáticos com um número de graus de liberdade usualmente não 

compatível com uma adequada e indispensável validação experimental, ainda que a sua 

compreensão seja imprescindível a qualquer processo de otimização que se pretenda 

implementar. Consequentemente, no que respeita à simulação computacional do 

comportamento dinâmico de veículos automóveis, a abordagem materializada nos mais 
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variados modelos matemáticos constantes da literatura científica é assim 

inevitavelmente de natureza empírica, sendo usadas correlações relativamente simples, 

usualmente polinomiais (Equação 2.8). De facto, a resistência específica (sw: Equação 

2.1) de um veículo rodoviário (Gillespie, 1992; Fitch, 1994; Wong, 2001; Bosch, 2007), 

ou ferroviário (Aspinall, 1901; Davis, 1926; Lindgreen e Sorenson, 2005), é usualmente 

reduzida à forma da seguinte correlação: 

 

  ( )                                                           (   ) 

 

Esta expressão refere-se à resistência própria do veículo por unidade de peso e 

inclui, para além do arrasto e da resistência de rolamento, acima discutida em sentido 

estrito (decorrente da interação entre os pneus e o pavimento), outras componentes, 

designadamente aquelas relativas às perdas por fricção nos elementos de suporte 

(semieixos, apoios/rolamentos, etc.) e no diferencial e elementos de transmissão 

associados, não evitáveis mesmo que o veículo circule em ponto-morto. Por exemplo, o 

valor combinado dessas outras resistências é, de acordo com Hammarstrom et al. (2009 

e 2011), de cerca de 300 N para um pesado de 60 toneladas e 7 eixos: camião rígido e 

reboque. Para maior detalhe serão consideradas as metodologias empregues por esses 

autores, citando os trabalhos de Rexeis et al. (2005) e de Carlsson et al. (2008).  

Ainda a este respeito, diga-se que o escorregamento dos pneus sob a ação de 

esforços longitudinais não será tratado como uma resistência adicional, mas sim como 

uma perda de rendimento de transmissão, fruto desse deslizamento (Wong, 2001). De 

facto, um pneu sob a ação de uma força propulsiva é sujeito ciclicamente a esforços 

rasantes, responsáveis pela sua deformação segundo essa direção. A combinação desta 

solicitação longitudinal com a redução gradual da pressão de contacto, na zona de 

descompressão do piso, resulta naturalmente em escorregamento. Consequentemente, a 

velocidade angular de um pneu de tração aumenta com a força de propulsão 

(Wong, 2001; Rill, 2006), isto para uma mesma velocidade linear do seu centro. Por 

razões análogas, um pneu sob a ação de uma força lateral irá deformar-se e escorregar 

segundo a direção dessa solicitação. A trajetória será pois enviesada relativamente à 

original, sem carga lateral (Leal, 2012). Porém, neste caso, as forças laterais, externas 

ao veículo, exercem um efeito de retardamento sobre o mesmo. Esta ação será tratada 
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diretamente como uma resistência acrescida ao movimento, de acordo com a abordagem 

de Smith (1970), Dubbel (1979), Wong (2001) ou Rill (2006). Este assunto será 

abordado em detalhe no Capítulo 4.  

Do mesmo modo, a inclinação transversal do pavimento
7
, usualmente de 2,5%, 

introduz uma carga lateral permanente que força o veículo a uma marcha enviesada, por 

deformação transversal da zona de contacto pneu/piso (Bolzern, 1999). Essa ação porém 

é praticamente irrelevante, face às restantes (Hammarstrom et al., 2009), já discutidas, 

quando o movimento é retílineo. No contexto deste trabalho, essas perdas assumem-se 

incluídas na resistência de rolamento, à semelhança daquilo que fazem outros autores 

(Rexeis et al., 2005; Sturm et al., 2005). De resto, a prossecução dos objetivos 

previamente estabelecidos exige apenas uma adequada caraterização da resistência 

própria do veículo no seu todo, e não ao nível das suas componentes. A este respeito, 

importa alertar que essa decomposição é ainda uma ciência incerta (Hammarstrom 

et al., 2011; Rexeis et al., 2012), ainda que seja de inegável relevância para os 

construtores de veículos, pneus ou pavimentos.  

 

Figura 2.10 – Procedimentos de medição de coeficientes de resistência de rolamento: em laboratório, 

sobre tambores (à esquerda), e em estrada, dinamométrico (Sandberg, 2008).  

 

Repare-se que nem mesmo resultados laboratoriais relativos à resistência de 

rolamento (sobre rolos, ISO 8767, 9948 ou 28580) e de arrasto aerodinâmico (em túnel 

de vento), obtidos em condições controladas, são totalmente fiéis à realidade no terreno. 

Porque a curvatura das superfícies em contacto não é a real, e isso agrava a resistência 

medida (ISO 28580:2009); porque os tambores de aço utilizados não refletem o tipo e 

                                                 
7
 Necessária a uma drenagem adequada das águas pluviais (JAE, 1994). 
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condição superficial do pavimento (Figura 2.10); porque diferentes normas recomendam 

diferentes metodologias
8
 (Sandberg, 2008); porque na realidade as rodas não têm um 

alinhamento ótimo, como sucede em laboratório; porque no interior de um túnel de 

vento é difícil emular o escoamento real em torno do veículo (Drollinger, 1987; 

Hucho, 1998)
9
; mas principalmente porque não é ainda possível aferir, em condições 

reais de circulação, o efeito sobre o coeficiente de arrasto produzido por ventos 

cruzados; de resto, a esse respeito, não existe sequer um procedimento normativo 

certificado a nível europeu (Rexeis et al., 2012).  

Assim, no âmbito da simulação computacional a realizar, a modelação da 

resistência própria será feita preferencialmente com base em resultados obtidos em 

pista, à partida mais próximos das condições reais de circulação de um pesado, em 

particular no que respeita ao efeito do vento, e não diretamente a partir da combinação 

das resistências de rolamento e de arrasto quando obtidas separadamente. Esta 

abordagem está implícita nas metodologias empregues por Rexeis et al. (2005, 2009 e 

2012), Sturm e Hausberger (2005), Stenvall (2010), Hammarstrom et al. (2011) ou 

Hausberger et al. (2011). O algoritmo PHEM (Passenger car and Heavy duty Emission 

Model), utilizado nos programas europeus ARTEMIS ou COPERT como ferramenta de 

simulação de emissões poluentes produzidas por veículos automóveis, reflete isso 

mesmo (Luz et al., 2009). Neste contexto é importante alertar para o risco de se 

                                                 
8
 Por exemplo, Sandberg (2008) destaca particularmente o facto de usualmente serem permitidos dois 

tipos de superfícies nos tambores de ensaio, aço polido ou um revestimento de papel, sendo que nenhuma 

dessas superfícies se correlaciona adequadamente com o pavimento real; e ainda o facto de não ser 

mandatório, nalguns desses procedimentos, subtrair o momento de arrasto aerodinâmico a que o pneu está 

sujeito quando em rotação. Este autor refere mesmo tal prática como sendo responsável pelo agravar do 

coeficiente de resistência de rolamento com a velocidade de teste.    

9
 Designadamente devido ao efeito de solo, pois na realidade a estrada desloca-se relativamente ao 

veículo, e devido ao facto do movimento de rotação das rodas afetar significativamente o escoamento. 

Estes fenómenos, decorrentes de limitações experimentais, são bem conhecidos e usualmente 

compensados. Todavia com camiões pesados por vezes isso não é possível: com modelos a uma escala 

próxima da natural, por questões logísticas, em virtude do peso e dimensão dos mesmos serem 

proibitivos; e com modelos mais pequenos por não ser possível garantir a semelhança dinâmica do 

escoamento (número de Reynolds experimental inferior ao real). Por exemplo, com modelos à escala de 

1:8, impor rotação às rodas, ou o uso de tapetes rolantes para simular o movimento do solo, são viáveis. 

Todavia a garantia estrita dessa semelhança dinâmica imporia uma velocidade de escoamento de 

720 km/h, caso se pretendesse simular uma velocidade de marcha de 90 quilómetros horários. O 

escoamento seria agora manifestamente compressível, ao contrário do que sucede na realidade. 
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caraterizar a resistência própria de um veículo usando simultaneamente, para cada 

componente, coeficientes de resistência de rolamento e de arrasto obtidos por meio de 

diferentes metodologias experimentais, não comparáveis diretamente. Isso pode 

conduzir a resultados de simulação mais incertos, ou mesmo enviesados. Acerca dessas 

discrepâncias, consulte-se Hammarstrom et al. (2011).  

Por exemplo, segundo Gillespie (1992) ou Wong (2001), a resistência de 

rolamento de um pneu aumenta com a velocidade de um modo não linear, 

eventualmente de acordo com uma lei de potência (a diferença para o valor estático), 

ainda segundo os mesmos autores. Ora caso isto se verifique no decurso de testes 

inerciais, essa componente crescente da resistência de rolamento pode facilmente 

dissimular-se como uma força de arrasto agravada, face ao valor esperado com base em 

resultados obtidos em túnel de vento ou via CFD. É certo que a realização de testes com 

diferentes cargas permitiria de algum modo isolar essa componente, mas com níveis de 

incerteza tão altos que usualmente isso não é realizado, ou sequer exequível
10

. Note-se 

que essa dependência, entre a resistência de rolamento e a velocidade, é relativamente 

pequena no caso de camiões pesados (Rexeis et al., 2005 e 2012). Refira-se ainda que a 

ocorrência de ventos transversais, para além de agravar o coeficiente de arrasto real, 

face àquele puramente longitudinal medido num túnel de vento (Figura 2.12), contribui 

também para essa incerteza, uma vez que o seu efeito sobre o arrasto é ainda impossível 

de aferir adequadamente (Watkins et al., 1994). Por conseguinte, e de acordo com 

aqueles autores (Rexeis et al., 2012), o tratamento dos resultados experimentais obtidos 

em pista com camiões pesados recomenda o uso de correlações mais simples, nas quais 

se despreza a dependência da resistência de rolamento com a velocidade (b=0 na 

Equação 2.8). Consequentemente, o arrasto é retratado pelo termo de segundo grau de 

numa lei de ajuste do tipo (procedimento também assumido em SAE J1263): 

              
                                                          (   ) 

                                                 
10

 De facto, a extensão retílinea de pista necessária para a realização de testes inerciais com um pesado 

articulado de 5 eixos é de tal forma elevada, quando carregado, que nem mesmo uma pista com 5800 

metros de extensão, como aquela que a DEKRA detém nas imediações de Berlim (Figura 2.11), o permite 

(Hausberger et al., 2011). Por outro lado, a diminuição dos valores de aceleração medidos aumenta 

também o nível de incerteza de todo o procedimento experimental. Por exemplo, Stenvall (2010) refere 

comprimentos de desaceleração de até 3,85 km, realizados em pleno inverno por um pesado articulado de 

40 t, para uma velocidade inicial de 85 km/h, estimando-se esse comprimento em 4,7 km no verão. 
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A grandeza      corresponde à componente da velocidade relativa ar-veículo 

medida segundo a direção do movimento, F0 é a resistência estática, e F2 a segunda 

derivada de Frp em ordem a essa velocidade relativa. Note-se que a obtenção da lei de 

ajuste acima (Equação 2.9) exige a realização de um balanço longitudinal de forças, de 

modo a isolar a componente relativa à resistência própria do veículo, considerada a 

aceleração instantânea medida sobre um dado declive, sendo o perfil longitudinal da 

pista conhecido. A inércia rotacional dos diferentes componentes do veículo é também 

considerada, bem como o efeito dos desvios de temperatura e de pressão ambientais, 

relativamente a um dado estado de referência (20°C; 1 bar), sobre a resistência de 

rolamento e de arrasto. Uma descrição detalhada de todo o procedimento, e comparação 

do mesmo com metodologias análogas, tais como os procedimentos de teste SAE J1263 

(1996 e 2010) e J2263 (2008), pode ser consultada em Rexeis et al. (2012). A Figura 

2.11 mostra precisamente uma dessas leis de ajuste, obtida a partir de testes inerciais 

realizados com um pesado articulado de 5 eixos (Hausberger et al., 2011) na pista da 

DEKRA, em Klettwitz, Alemanha.  

 
Figura 2.11 – Resistência própria de um articulado de 5 eixos, trator e semirreboque, obtida no decurso 

de testes inerciais, sem carga. Os pontos a verde são valores experimentais corrigidos para condições 

padronizadas de temperatura e pressão (Rexeis et al., 2012). Imagem retirada de Hausberger et al. (2011). 

 

Note-se como a lei de ajuste exibe uma curvatura mais pronunciada do que 

aquela aparentemente exigida pela dispersão mais linear dos pontos de controlo. É pois 

quase certo que se obteria um coeficiente de arrasto menor caso tivesse sido utilizada 
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uma correlação dada por um polinómio de segundo grau completo, em vez daquela 

patente na Equação (2.9). Em todo o caso seria seguramente diferente. Objetivamente 

trata-se de uma simples questão estatística, sem grande significado sobre a resistência 

própria global do veículo. O que importa frisar é que o valor do coeficiente de arrasto 

assim obtido, neste caso de 0,69, não deve ser dissociado do coeficiente de resistência 

de rolamento igualmente aferido no decurso dos mesmos testes. Todavia, na ausência de 

outra informação, o recurso a valores laboratoriais é tido como confiável e usual, sendo 

preconizado no algoritmo PHEM e, por inerência, nos programas europeus de 

simulação de emissões poluentes mencionados (Rexeis et al., 2012).  

Para além dos testes inerciais já referidos, é também comum uma outra 

metodologia, tida como mais adequada à obtenção de coeficientes de resistência de 

rolamento, realizada em pista a velocidade constante. Mais adequada, por um lado, 

porque permite a realização de testes com o veículo completamente carregado sem 

exigir uma grande extensão de pista e, por outro, porque maximiza a resistência de 

rolamento. Neste caso esta grandeza é calculada a partir do consumo instantâneo de 

combustível. Este procedimento exige no entanto que se conheça o mapa de consumos 

específicos do motor, pois é a partir deste que se infere a potência instantânea 

desenvolvida pelo mesmo. Uma vez subtraídas as perdas de transmissão, e a potência 

requerida por equipamentos auxiliares, estima-se a potência transmitida às rodas 

motoras e a resistência própria que lhe corresponde, considerada a topografia da pista. 

Uma descrição cabal desta metodologia pode ser consultada em Hausberger et al. 

(2011). Os valores dos coeficientes de resistência de rolamento assim aferidos revelam-

se consistentes, pelo menos em termos relativos, com aqueles obtidos de acordo com a 

norma ISO 28580:2009. Por exemplo, nos testes mencionados, obtiveram-se com 

diferentes pneus os seguintes resultados: de 0,00477 e 0,00585, respetivamente com 

pneus Michelin X Energy Saver e Michelin Regio, em pista; e de 0,00490 e 0,00580, 

também pela mesma ordem, sobre rolos. Porém, o que os autores (Hausberger et al., 

2011) destacam é o paralelismo entre variação relativa desses coeficientes e não a 

aparente concordância entre os mesmos, pois os resultados ISO 28580:2009 

apresentados não refletem coeficientes de resistência de rolamento sobre uma superfície 

plana. De facto os valores corrigidos, de acordo com o preconizado na mesma norma, 

seriam, pela mesma ordem, de 0,0040 e 0,0047. A este propósito esses autores referem a 
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obtenção de coeficientes mais baixos noutras pistas, atribuindo essas discrepâncias 

eventualmente às características do pavimento (efeito desconhecido da textura e 

rugosidade) e ao facto dos pneus serem novos
11

.  

Existem ainda outros métodos experimentais, ditos de dinamométricos, 

realizados em pista ou estrada, baseados na medição direta do binário transmitido às 

rodas motoras e, consequentemente, do esforço de locomoção (Sandberg, 2001; 

Stenvall, 2010). Note-se que estes procedimentos não estão isentos das dificuldades que 

afetam as metodologias já referidas, para além daquelas de natureza puramente 

instrumental. Trata-se contudo de uma relevante metodologia de validação. Note-se que 

a obtenção da resistência própria do veículo exige, também neste caso, que se conheça o 

declive em que este circula e a sua a aceleração. Para além disto, o cálculo da resistência 

de rolamento exige ainda que se assuma um determinado coeficiente de arrasto, suposto 

como representativo. Do mesmo modo, o efeito produzido por ventos laterais continua a 

ser em larga medida indeterminado. Uma descrição detalhada destas metodologias, e 

respetivas limitações, pode ser encontrada em Sandberg (2001) e Stenvall (2010). 

Com o que foi dito pretendeu-se apenas alertar para as dificuldades de natureza 

experimental inerentes à caraterização da resistência própria de um veículo. Essa 

consciência deve estar implícita em qualquer procedimento de simulação que se 

pretenda desenvolver ou propor, sob a forma de uma adequada análise de incertezas, ou 

de sensibilidade, frequentemente ausente na literatura. Por esta razão, no âmbito da 

dissertação, analisar-se-ão em detalhe as questões que se prendem as limitações a que 

alude Sandberg (2008), a propósito dos diferentes critérios de caraterização do 

desempenho de pneus, subjacentes, por exemplo, aos procedimentos ISO 8767, 9948 e 

28580, entre outros. Do mesmo modo serão analisadas as metodologias SAE J1263 

(1996 e 2010) e J2263 (2008), relativas à realização de testes inerciais ou 

dinamométricos. 

Repare-se que os atuais métodos experimentais utilizados pela indústria dos 

pesados não são de modo algum recentes, naturalmente no que respeita aos 

fundamentos físicos subjacentes. Efetivamente, essas técnicas têm a sua génese ainda na 

                                                 
11

 É conhecido que a diminuição da espessura do piso do pneu, com o desgaste, reduz a sua resistência de 

rolamento (Clark e Dodge, 1979; Wong, 2001). A esse respeito, Rexeis et al. (2012) citam testes 

laboratoriais em que essa redução chega a ser de 27%.  
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no decurso do século XIX, com a mecanização dos caminhos-de-ferro. Por exemplo, as 

técnicas inerciais são descritas pela primeira vez em De Pambour (1835); a medição 

dinamométrica da resistência própria de composições é realizada pela primeira vez, com 

correção dos efeitos de declive e de aceleração, por Schmidt (1910 e 1918), sendo no 

entanto anterior sem correção da aceleração (Aspinall, 1901); e a caraterização da 

resistência específica de locomoção por uma correlação polinomial (Equações 2.8 e 2.9) 

é usualmente atribuída a Davis (1926), dado o seu carater discriminante das diferentes 

fontes de resistência, ainda que na verdade seja muito anterior
12

 (Aspinall, 1901). Do 

mesmo modo, os primeiros ensaios laboratoriais destinados a quantificar e caraterizar a 

força de arrasto aerodinâmico de uma composição foram realizados ainda no século 

XIX, por Solberg (1896), recorrendo para esse efeito a um túnel de vento de 18,3 metros 

de comprimento e secção quadrangular de 51 cm de lado (ver Figura 2.12). Note-se que 

este trabalho é anterior à teoria da semelhança dinâmica de escoamentos, decorrente dos 

estudos de Reynolds. Por esta razão, os resultados então obtidos, com modelos à escala 

de 1:32, subestimaram essa resistência, supondo-a mais próxima daquela exibida por 

composições otimizadas do ponto de vista aerodinâmico (Debell e Lipitz, 1935). De 

facto, é apenas com Buckingham (1914) que se viria a estabelecer e aceitar o 

procedimento de normalização de equações dimensionalmente homogéneas, que hoje 

conhecemos por Teorema de Buckingham. Todavia o que é inegável é o carater pioneiro 

deste trabalho (Solberg, 1896)
13

: na validação do uso de correlações quadráticas para 

descrição do arrasto, recorrendo para tal a um procedimento experimental cuidado
14

. 

De facto, a modernidade destas metodologias materializa-se apenas na logística 

e instrumentação utilizadas, e, por inerência, em toda uma miríade de procedimentos 

corretivos
15

 contemplados em diferentes procedimentos normativos. Em face do que foi 

                                                 
12

 De facto Aspinall (1901) cita Clark, 1855, com tendo sido o primeiro a adotar uma correlação do tipo 

daquela patente na Equação (2.9). 

13
 O autor destas linhas está consciente de que outros autores (Damljanović, 2 12  imputam a Gustave 

Eiffel o mérito da construção do primeiro túnel de vento, no ano de 1912. 

14
 Nestes testes (Solberg, 1896) a uniformidade do escoamento na zona central do túnel foi devidamente 

verificada, tendo-se constatado a invariância dos perfis de velocidade (espaciais) após um comprimento 

de 10,3 metros, o equivalente a 21 vezes o diâmetro hidráulico do túnel (esta equivalência é da 

responsabilidade do autor destas linhas). 

15
 Utilizados para reduzir a condições padrão os valores de resistência de arrasto e de rolamento aferidos 

em condições dinâmicas e ambientais diversas. 
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dito, importa frisar que a realização de testes inerciais com camiões pesados não poderia 

ser realizada em estrada de um modo igualmente cuidado e replicável, 

comparativamente com testes em pista. Do mesmo modo, ensaios realizados em túnel 

de vento com modelos de escala reduzida apresentam muitas limitações. Por estas 

razões, são já vários os construtores e organismos que possuem pistas próprias e túneis 

de vento à escala natural (Leuschen e Cooper, 2006). A Figura 2.12 ilustra isso mesmo. 

O aspeto logístico é por isso um fator igualmente condicionante do estado da arte. 

 

Figura 2.12 – Apontamento histórico acerca da utilização e evolução dos túneis de vento. As imagens ao 

centro e à esquerda mostram a primeira instalação digna desse nome, que seja do conhecimento do autor, 

utilizada para estimar a “resistência atmosférica” sobre material circulante ferroviário  O túnel utilizado 

proporcionava uma velocidade de escoamento de até 170 km/h. Imagens retiradas de Goss (1906), 

citando Solberg (1896). A imagem da direita mostra um moderno túnel de vento, com 9x9 metros de 

secção, da NRC, National Research Council, Ottawa, Canada. O modelo é um veículo real: trator Volvo 

VN 660 e semirreboque. Imagem retirada de Leuschen e Cooper (2006). 

 

O destaque dado à caraterização da resistência própria de um veículo prende-se 

com o facto de esta grandeza estar intimamente associada a alguns dos conceitos 

essenciais a definir e utilizar no âmbito da dissertação, com vista ao cumprimento dos 

objetivos já estabelecidos. Porém, do ponto de vista da otimização da resistência própria 

de um veículo muito fica por dizer; pois é certo que esta pode ser diminuída não apenas 

ao nível da otimização dos mecanismos físicos responsáveis pela mesma, mas também 

operando sobre a estrutura e construção veículo. Por exemplo, diminuindo-lhe 

modelo da primeira carruagem: 
escala 1/32 (Solberg, 1896) 



 
Enquadramento bibliográfico 

 

51 

 

simplesmente o peso para uma mesma capacidade de carga. Em relação a esta última 

abordagem consultem-se, por exemplo, os seguintes trabalhos: Weiss et al. (2000), 

Maeder (2001); Gajendran e Clark (2003); DOE (2006); Pagerit et al. (2006); 

RICARDO (2007); Leduc (2009); ou ainda Woodrooffe et al. (2009). 

 

 

2.3 Modelação do veículo 

A caraterização do parque rodoviário europeu é usualmente muito diversa e pouco 

objetiva, ou mesmo inexistente, no que respeita às principais especificações técnicas dos 

veículos que dela constam. Já quanto a configurações e classes de serviço, consulte-se a 

Diretiva 2006/126/CE, de 20 de Dezembro de 2006. Em face desta dificuldade, neste 

trabalho considerar-se-á a classificação proposta por Sturm e Hausberger (2005), no 

âmbito do projeto europeu ARTEMIS, relatório COST 346, relativa a veículos pesados, 

sintetizada na Figura 2.13.  

 

Figura 2.13 – Caraterização dos veículos pesados em circulação no espaço europeu, no âmbito do projeto 

ARTEMIS, relatório COST 346. Imagem retirada de Sturm e Hausberger (2005). 
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Estes autores subdividem esse parque em dezoito classes de pesos brutos, e 

quatro configurações, apresentando para cada caso as especificações técnicas mais 

relevantes, designadamente: potências nominais e coeficientes de resistência de 

rolamento e de arrasto. Do mesmo modo, podem consultar-se os trabalhos de 

Hausberger et al. (2009 e 2010) e de Mellios et al. (2011) a propósito de veículos 

ligeiros. No âmbito deste trabalho, será com base nestes elementos que se irão 

caraterizar a resistência própria e a força de propulsão dos diferentes tipos de veículos 

presentes numa dada distribuição de tráfego. 

Neste ponto, refira-se a título ilustrativo que o típico camião europeu articulado 

é um veículo equipado com um motor turbo-diesel de 6 cilindros em linha e caixa de 12 

velocidades de comando automatizado. As principais caraterísticas dos motores 

utilizados são: cilindradas de 10 a 16 litros e potências nominais de 340 a 750 cv; pesos 

de 800 a 1350 kg; regime económico de funcionamento entre as 1000 e 1500 rpm; razão 

de binários de aproximadamente 1,3 
16

; e rendimento térmico ótimo de até 44%, o 

equivalente a um consumo específico de 190 g/kWh (Fitch, 1994; Hedbom, 2005b; 

Jackson, 2011). Uma outra caraterística a destacar é o facto de estes motores, por meio 

da gestão eletrónica da injeção, serem capazes de uma potência máxima praticamente 

constante entre as 1500 e 1900 rpm. Isto permite maximizar a utilização da potência 

nominal do motor em serviço. A Figura 2.14 mostra isso mesmo.  

Já no que respeita à cadeia cinemática, as caixas de velocidades destes mesmos 

veículos exibem tipicamente um escalonamento em progressão geométrica com um 

incremento de velocidade 
17

 de 20 a 28%, respetivamente para caixas de 16 e 12 

velocidades. A amplitude do escalonamento das razões de transmissão é assim de 1:15 a 

1:17, ou seja, para a mesma velocidade do motor, a velocidade do veículo pode ser 

reduzida 15 a 17 vezes, desde a última relação até àquela mais lenta. Esta capacidade, 

combinada com caraterística de potência constante, já referida, permite aos atuais 

tratores manterem uma potência de propulsão praticamente independente da velocidade 

entre os 6 e os 120 quilómetros horários, caso as condições de aderência o permitam e 

os limitadores eletrónicos de velocidade sejam desativados. O peso seco destas caixas é 

aproximadamente igual a ¼ do peso do motor: cerca de 300 kg.  

                                                 
16

 Razão entre o binário máximo e o binário exercido à potência máxima, ou nominal, do motor. O valor 

apresentado reflete dados publicitados pelos fabricantes. 

17
 Aumento da velocidade do veículo para relações de caixa consecutivas e mesma velocidade do motor. 
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Figura 2.14 – Exemplo de curvas de desempenho de motores de camiões pesados: MAN TGS - D2066 (à 

esquerda) e DAF X105, motor PACCAR MX 300. Repare-se na existência de duas gamas de velocidade 

bem distintas: de binário constante (regime económico) e de potência máxima. Imagens de catálogo. 

 

A Figura 2.15 mostra precisamente essa progressão geométrica e a potência de 

propulsão disponível em função da velocidade do veículo, possível neste caso com uma 

caixa de 10 velocidades. Repare-se no entanto que o motor implícito nesta figura exibe 

uma curva de potência quase linear com a velocidade de rotação. De facto este é 

anterior à era da gestão eletrónica da injeção pois data de 1982 (Fitch, 1994). Ainda 

assim era possível garantir uma disponibilidade de potência nunca inferior a 88% do seu 

valor nominal, ou máximo, em toda a gama de operação do veículo. 

A ponderação dos elementos acima referidos permite inferir o porquê da 

indústria dos pesados não ter adotado sistemas de propulsão híbridos em série, não 

regenerativos, como aqueles que equipam as locomotivas de tração diesel-elétrica desde 

a década de 1930 
18

(Figura 2.16). Nestas máquinas a propulsão é realizada por meio de 

                                                 
18

 Na verdade a primeira aplicação de um destes sistemas de tração híbridos remonta a 1893, à época com 

motores a vapor. A mais celebrada dessas máquinas, e talvez a última da sua espécie (com motor de 

pistões), foi a Locomotiva de Heilmann, de 1897: equipada com um motor de Willans, de simples efeito, 

vertical, 6 cilindros em linha e dupla expansão; capaz de 1350 cv a 400 rpm. A transmissão de potência 

era realizada por meio de dois geradores elétricos responsáveis por alimentar os oito motores de tração 

(um por eixo). As atuais locomotivas diesel-elétricas têm exatamente o mesmo princípio de 
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motores de tração elétricos alimentados por um grupo gerador a diesel. Porém o 

rendimento global de transmissão destes sistemas é ainda hoje de cerca de 85%
19

 

(Hay, 1982; SIEMENS, 2002), contra os 96% realizáveis por via das transmissões 

mecânicas referidas (EPA, 2010; NHTSA, 2011; Rexeis et al., 2012). Por outro lado, 

mesmo o mais recente destes sistemas híbridos
20

 não permite senão uma gama útil de 

velocidades com uma amplitude relativa
21

 de 1:10 (SIEMENS, 2002), contra o rácio de 

1:20 proporcionado pelas atuais caixas de velocidades. 

 

Figura 2.15 – Potência disponível para tração proporcionada por uma caixa manual Fuller TF11609A de 

10 velocidade e motor Cummins Formula 300. Imagem retirada de Fitch (1994).  

                                                                                                                                               
funcionamento, naturalmente com exceção do motor térmico que lhe dá o nome. Ainda uma outra 

curiosidade: o método da Linha de Willans, atualmente utilizado como forma de caraterizar a relação 

consumo - potência de um motor de combustão interna, deve o seu nome a este mesmo Willans; o 

construtor do motor que equipava a máquina de Heilmann (Scientific American, p.152, Vol. 77, N. 10, 

September 4, 1897). Veja-se a Figura 2.16.  

19
 Razão entre a potência de propulsão transmitida às rodas e a potência do motor principal a diesel. 

20
 A utilização deste termo é de algum modo ambígua, ou abusiva, pois usualmente refere-se a sistemas 

de propulsão combinados (térmicos e elétricos, ou hidráulicos, em série ou paralelo) com capacidade 

regenerativa, isto é, associados a baterias ou outros dispositivos de armazenamento de energia. 

21
 Razão entre as velocidades mínima e máxima, do veículo, possíveis à potência nominal (máxima).  
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Figura 2.16 – Exemplo de duas máquinas com sistemas de propulsão “híbridos”  grupo gerador térmico e 

tração elétrica), sem capacidade regenerativa. Máquina a vapor de Heilmann (1350 cv), de 1897, e 

locomotiva diesel-elétrica SD90MAC (6000 cv), de 1993 (ambas com o número de série 8001). 

 

No entanto, é certo que a possibilidade de operar o motor em condições ótimas, 

de modo independente da velocidade do veículo, é certamente vantajosa e atrativa. 

Sucede porém que os atuais motores diesel exibem a esse respeito um rendimento 

relativo
22

 similar ao desses sistemas de tração elétricos. Essa insensibilidade do 

rendimento do motor face à sua velocidade e binário está bem patente nas restritas 

margens de otimização de consumos alcançadas pelos mais recentes dispositivos de 

controlo preditivos, de apenas 3 a 5% (Baker et al., 2009). De facto, se o rendimento 

fosse constante essa otimização seria inconsequente 
23

. Veja-se a Figura 2.17. 

Todavia o que o setor dos transportes rodoviários pretende com os sistemas ditos 

de híbridos é regenerar alguma da energia mecânica que o veículo dissipada durante a 

travagem. A esse respeito alguns construtores já comercializam camiões pesados 

híbridos HEV (Hybrid Electric Vehicle). São exemplo disso a classe Atego da 

Mercedes-Benz e a série FE da Volvo. Neste último caso são propostos veículos de 

distribuição e de recolha de resíduos urbanos de até 26 toneladas e 3 eixos. Contudo a 

capacidade das baterias utilizadas é de apenas 5 kWh, servindo essencialmente de 

suporte a sistemas start-stop. 

                                                 
22

 Razão entre o rendimento operacional, para uma dada carga e velocidade, e o rendimento ótimo (ou 

máximo). Esta grandeza é particularmente relevante quando um motor (ou gerador) opera a carga parcial, 

isto é, a uma dada fração da sua capacidade máxima. 

23
 O recurso a estes sistemas por parte da indústria ferroviária tem a ver com a facilidade de distribuição 

de potência a múltiplos eixos e com a facilidade de arranque, sem a necessidade de dispositivos 

complexos de embraiagem. Note-se que o motor diesel não tem binário de partida e que a aceleração de 

um comboio de mercadorias pesado pode ser tão baixa quanto 0,02 m/s
2
. Nenhum destes fatores é no 

entanto determinante, ou limitativo, no caso de um camião de estrada.  
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Figura 2.17 – Rendimento térmico de um motor Scania (à esquerda) (Hedbom 2005b) e isolinhas de 

consumo específico de um motor Mack, em lb/(hp.h) (Fitch, 1994). Repare-se como é possível manter um 

rendimento de até 40% com uma carga tão baixa quanto 17% do binário máximo (Scania), isto é, um 

rendimento relativo > 90%. A imagem da direita mostra a verde-escuro a gama de utilização do motor 

para um rendimento relativo maior ou igual do que 95%, possível com uma caixa de 10 velocidades. 

 

Porém o manejo eficiente destas caixas é naturalmente mais complexo do que 

aquele praticável com um automóvel ligeiro, em particular quando o camião enfrenta 

rampas acentuadas. Nestas condições, o pequeno incremento de velocidade que estas 

proporcionam entre relações consecutivas e tempos de passagem relativamente longos, 

de até 2 segundos (Zhong et al., 2012), podem colocar sérias dificuldades ao avanço 

eficiente do veículo. Note-se que a gama de velocidades utilizável nas relações mais 

baixas é extremamente pequena, de apenas alguns quilómetros horários (ver 

Figura 2.15). É neste contexto que as atuais transmissões AMT (Automated Manual 

Transmission) ganham relevo, ao proporcionarem passagens sem desembraiar o motor e 

sem intervenção do condutor. Todo o processo é realizado autonomamente pelo sistema 

de controlo da velocidade do veículo; o qual, agindo de um modo preciso sobre o caudal 

de combustível injetado, permite anular rapidamente o binário transmitido à caixa e, 

deste modo, selecionar uma outra velocidade sem necessidade de libertar o veio 

primário. A esse respeito consultem-se os trabalhos, na esfera da teoria de controlo, de 

Luigi et al. (2006), Mashadi et al. (2007), Zhong et al. (2012) ou Ivarsson (2009), este 

último acerca do efeito do processo de passagem no desempenho dinâmico de um 

camião pesado em estradas com perfil longitudinal marcadamente ondulante. 
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Neste ponto importa referir que, no âmbito da simulação computacional do 

desempenho de veículos automóveis, a modelação do motor e da cadeia cinemática são 

inevitavelmente de natureza empírica, uma vez que o que pretende neste caso é a 

caraterização do seu desempenho e não a análise fenomenológica daquilo que o 

determina
24

. Essa abordagem materializa-se na aplicação de leis de ajuste a resultados 

obtidos em testes laboratoriais. No caso de caixas de velocidades são mais comuns os 

ensaios dinamométricos em banco, utilizando-se para o efeito freios hidráulicos ou 

eletromecânicos. A esse respeito consulte-se a norma SAE J1540 (2012), que 

regulamenta o procedimento de ensaio de transmissões manuais de automóveis ligeiros 

e pesados. De acordo com esta norma as perdas de binário medidas, Mp, reportam-se ao 

valor de entrada efetivo (medido), M1e, o que é o mesmo que supor que a transmissão 

real tem um desempenho equivalente a uma outra ideal (sem perdas) com um binário de 

entrada, M1i, dado por, 

                                                                      2 1   

Repare-se que a perda de binário é diretamente proporcional à potência dissipada pela 

transmissão,  ̇  (sob a forma de calor), para uma dada velocidade de rotação do veio 

primário,   , isto é, 

   
 ̇ 

  
                                                                2 11  

De acordo com Greenbaum et al. (1994) essas perdas dependem mais do binário 

de entrada do que da velocidade de rotação (ver Figura 2.18), em particular quando este 

é elevado. Em conformidade, esses autores sugerem que se despreze o efeito da 

velocidade no caso de veículos pesados. Isso será assumido neste trabalho. As perdas de 

transmissão podem também ser obtidas mediante ensaios dinamométricos com o próprio 

veículo, testado neste caso sobre rolos (ver Figura 2.10). Consultem-se a esse respeito 

                                                 
24

 De facto a inclusão, nesse contexto, de modelos de detalhe, por exemplo, ao nível da termodinâmica da 

combustão e dos escoamentos, do desempenho de dispositivos de fluxo (compressor e turbina), da 

transferência de calor, da lubrificação ou dos materiais e processos de fabrico, seria mais 

contraproducente do que útil; em virtude do volume de cálculo acrescido; das incontáveis variáveis de 

entrada; e do inevitável aumento da incerteza numérica associada a todo o processo de cálculo. Essa 

análise interessa apenas àqueles responsáveis pelo desenvolvimento de motores ou de algum dos seus 

componentes. Do mesmo modo, uma análise ao nível tribológico do comportamento das engrenagens 

importará aos construtores desses dispositivos ou dos lubrificantes que estes utilizam. 
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os trabalhos de Schuster (2000) ou de Irimescu et al. (2011). A Figura 2.18 mostra 

precisamente o binário de fricção na primeira relação de uma caixa de cinco velocidades 

para veículo ligeiro. Note-se como a evolução dessas perdas é quase diretamente 

proporcional ao binário de entrada (rendimento constante) para fatores de carga 

superiores a 30%. A lei de ajuste proposta Greenbaum et al. (1994) tem a forma 

polinomial, 

  (   )                
     

                         2 12  

 

Figura 2.18 – Perdas mecânicas em primeira de uma caixa de cinco velocidades de comando manual. A 

perda ilustrada, em função da velocidade e momento de entrada, reporta-se ao binário aplicado ao veio 

mandante. As retas a azul e vermelho destinam-se a evidenciar a quase constância do rendimento 

mecânico com o aumento do binário. Imagem adaptada retirada de Greenbaum et al. (1994). 

 

Outras correlações surgem na literatura, designadamente em Rexeis et al. (2012) 

ou Sturm e Hausberger (2005). Porém muitos outros autores assumem o rendimento 

mecânico das transmissões como sendo constante, designadamente: FHWA (1989), 

Rakha et al. (2001 e 2002), Lan e Menendez (2003), Mavromatis e Psarianos (2003), 

Boriboonsomsin e Barth (2009), Hellström et al. (2009), Huang (2010) ou Ivens (2010). 

Isto mesmo está implícito na norma SAE J2188 (1996), que recomenda, por exemplo, 

que se assuma um rendimento global de 94% no caso de transmissões com redução 

simples na ponte traseira. Este valor incluiu assim as perdas no diferencial. Esta norma 

sugere também valores para outras transmissões
25

, manuais ou automáticas. 

                                                 
25

 Alguns camiões, em particular aqueles com tração integral, utilizam caixas de transferência (para 

condução do eixo dianteiro) e redução dupla na ponte traseira, por vezes sob a forma de redutores de 

planetários inseridos nos cubos das próprias rodas.  
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Esta abordagem simplificativa resulta naturalmente do valor extremamente 

elevado do rendimento mecânico destes dispositivos (Oliveira et al., 2006 ;Xu et al., 

2007). De facto uma incerteza de 10% no valor das perdas de transmissão de uma caixa 

de velocidades com um rendimento de 98% traduz-se numa incerteza de apenas 0,2% ao 

nível da força de propulsão. Note-se porém que a longevidade desse equipamento está 

diretamente correlacionada com o valor dessas perdas. A relevância de uma análise 

tribológica é por isso de primordial importância para o construtor (Wienecke e Bartz, 

2001; Höhn et al., 2009).  

Já no que respeita à caraterização do motor, o que se pretende correlacionar é o 

caudal de combustível e a potência ao veio, para diferentes pontos de funcionamento
26

. 

A Figura 2.19 mostra um desses mapas de consumos, caudal mássico versus binário e 

velocidade, relativo a um motor diesel Scania DC12 01
27

, Euro 3 (Hedbom, 2005b).  

 

Figura 2.19 – Consumo de combustível em função do binário e velocidade de rotação, exibido pelo 

motor Scania DC12 - 01 Euro 3; testes realizados em banco. Repare-se na relativa linearidade das 

relações consumo vs. velocidade ou consumo vs. binário. Imagem retirada de Hedbom (2005b). 

 

Deste gráfico pode inferir-se a relativa linearidade entre caudal e velocidade de 

rotação, para um mesmo binário, ou caudal versus binário, para uma mesma velocidade. 

Este comportamento, típico dos motores de combustão interna, e conhecido desde longa 

                                                 
26

 Valores pré-definidos de carga (em binário) e de velocidade de rotação. Esses testes podem ser 

estacionários ou transientes. A relevância de ambos prende-se com a necessidade de aferir a influência do 

tempo de resposta do turbocompressor sobre os níveis de emissões poluentes.  

27
 Motor de 6 cilindros em linha e 11,7 litros de cilindrada, nominalmente capaz de uma potência de 

420 cv, a 1900 rpm, e de um binário máximo de cerca de 2050 Nm.   
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data, adequa-se bem ao método da Linha de Willans (Pachernegg, 1969) (Figuras 2.19 e 

2.20); inicialmente desenvolvido para caraterizar o consumo específico de vapor das 

máquinas de Willans
28

 (Jude, 1920).  

 

Figura 2.20 – Linha de Willans retirada do mapa de consumos anterior, relativa à evolução do caudal de 

combustível com a potência efetiva do motor. A extrapolação linear (a vermelho) ilustra o modo de se 

inferir o binário de fricção (Hedbom, 2005b). 

 

De um modo sucinto, esta metodologia assenta no pressuposto de que o caudal 

mássico de combustível,  ̇ , é diretamente proporcional à potência indicada
29

, ̇ , isto 

é, que o rendimento indicado
30

,   , é constante. Assim, conhecido o poder calorífico,  , 

do combustível,  

 ̇  
 ̇ 

   
                                                             2 1    

Esta potência ( ̇ ) não é medida diretamente (com motores diesel rápidos), sendo antes 

a soma das potências efetiva,  ̇ , e de fricção,  ̇ . Esta por sua vez pode ser inferida 

por extrapolação da Linha de Willans até um ponto de consumo nulo (ver Figura 2.20), 

ou medida por arrasto do motor sem injeção de combustível (Figura 2.21). Assim, para 

                                                 
28

 Máquina a vapor de simples efeito com amortecimento pneumático (de pistões), patenteada por P.W. 

Willans em 1882. 

29
 Potência mecânica transferida aos pistões pela ação das forças de pressão exercidas sobre os mesmos. 

30
 Razão entre a potência indicada e a potência térmica (  ̇  ). 
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um dado ponto de funcionamento {    }, respetivamente de velocidade angular e 

binário efetivo, tem-se: 

 ̇ (    )  
     ̇ (    )

   
                              (     ) 

 

Este método, descrito em Guzzella e Onder (2010), é utilizado por exemplo por Nam e 

Giannelli (2005), Zuurendonk (2005) e Boriboonsomsin et al. (2009), sendo que no 

caso dos primeiros é usado no âmbito da simulação computacional de consumos e de 

emissões poluentes por parte de veículos automóveis, programa PERE (Physical 

Emission Rate Estimator), desenvolvido sob o patrocínio da EPA (U.S. Environmental 

Protection Agency). De acordo com Ferguson e Kirkpatrick (2001), os motores atuais 

exibem uma relação quase linear entre o binário de fricção    e velocidade de rotação, 

ou seja, 

                                                                     2 1   

 

De facto, esses autores sugerem mesmo a irrelevância do termo independente, ao 

contrário de Nam e Giannelli (2005). Estes últimos no entanto modelam a fricção de um 

modo ligeiramente diferente. A Figura 2.21, retirada de Rexeis et al. (2012) mostra essa 

dependência, de quase proporcionalidade direta. Veja-se a forma com evolui o binário 

de fricção do motor com a velocidade (limite inferior do gráfico). Já a linearidade da 

Linha de Willans (Figura 2.20, acima) denota precisamente essa insensibilidade do 

rendimento indicado face à potência, binário ou pressão
31

. A relativa independência da 

velocidade também se verifica (Hedbom, 2005a e b; Nam e Giannelli, 2005; Rawlins, 

2005). Deste modo o consumo pode ser dado por, 

 ̇ (    )  
 

   

(            )                     2 15  

ou, supondo      (Ferguson et al., 2001), 

                                                 
31

 Note-se que, para um mesmo motor e velocidade de rotação, a potência, binário e pressão média 

efetivos são diretamente proporcionais (Heywood, 1988). Por essa razão, e não se pretendendo sugerir 

aqui um qualquer procedimento de normalização, optou-se por desenvolver o método da Linha de Willans 

em função do binário efetivo (Be), por uma simples questão de conveniência de exposição, em vez de em 

função da pressão média efetiva. 



 
Capítulo 2 

 

62 

 

 ̇ (    )  
 

   

(        )                                 2 1   

Esta última equação pode ainda ser simplificada sob a forma
32

, 

   
  

   
  

  

                                                              2 1   

 

Figura 2.21 – Pontos de funcionamento obtidos em conformidade com os ciclos de condução WHTC e 

WHSC (World Harmonized Transient Cycle/ World Harmonized Stationary Cycle). Repare-se como a 

curva de arrasto do motor denuncia a quase proporcionalidade direta do binário de fricção com a 

velocidade do motor. Imagem adaptada retirada de Rexeis et al. (2012). 

 

Trata-se pois de um modelo de dois pontos (coeficientes    e   a saber), 

facilmente determináveis a partir da caraterística de consumo específico à carga máxima 

declarada pelo fabricante (ver Figura 2.14): por exemplo, tendo por base o seu valor 

mínimo e aquele obtido à potência nominal (usualmente compreendidos entre 190 e 

210 g/kWh, com camiões pesados). Desta forma o modelo pode ser balizado em função 

das especificações de um dado motor, em vez de se recorrer a um valor de pressão de 

fricção sugerido na literatura. Esta última abordagem reservar-se-á apenas àqueles casos 

em que se desconhece a referida caraterística. Repare-se que a publicitação de mapas de 

                                                 
32

 As variáveis independentes são o binário e a velocidade de rotação normalizados (Eq.s 1.11 e 1.12). 

binário de fricção (< 0) 

binário efetivo (>0) 
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consumos específicos é bem mais rara na literatura. A esse respeito serão consultados os 

trabalhos de Fitch (1994), Golverk (1994), Hedbom (2005a e 2005b), Rawlins (2005) 

ou de Guzzella e Onder (2010). 

A grande vantagem do método da Linha de Willans, utilizado também por 

Fröberg (2008) e Ivens (2010), reside pois na sua simplicidade e no facto de permitir a 

simulação do consumo desde cargas negativas (motor em travagem) até ao seu valor 

máximo, ao contrário de outras metodologias que se apoiam na modelação direta dos 

mapas de consumos específicos (por unidade de trabalho efetivo, por exemplo, em 

g/kWh) (Golverk, 1994). A principal desvantagem desta última abordagem reside na 

deficiente simulação do consumo (em caudal) para binários pequenos, uma vez que 

nessas condições o consumo específico real tende para infinito. Por outro lado os 

coeficientes da lei polinomial (em   e   ) de Golverk (1994) não têm um significado 

físico objetivo. Consequentemente este modelo, se usado fora do domínio de 

interpolação, pode incorrer em resultados manifestamente enviesados, em particular 

quando são usadas funções polinomiais de grau mais elevado (Huang, 2010). 

Como exemplo da adequação do método da Linha de Willans, considere-se o 

motor Scania DC12 01, atrás referido (Figuras 2.19, 2.20 e 2.22). Neste caso o melhor 

ajuste, pelo método dos mínimos quadrados, aos valores de caudal mássico de 

combustível, obtidos por Hedbom (2005b) para os pontos de funcionamento patentes na 

Figura 2.22, sugere os seguintes coeficientes:                    (Equação 2.17). 

A mesma figura mostra também a curva de paridade entre os consumos calculados e 

medidos. A correlação alcançada é muito satisfatória. Esta reflete 97 pontos de 

funcionamento, na gama de utilização do motor (em viagens de longo curso): para 

valores múltiplos de 3 kg/h, em consumo, e de 200 rpm, em velocidade. 

Neste ponto importa alertar que este método não deve ser utilizado para 

pequenas velocidades de rotação (  <0,5). Nestas condições o consumo simulado, a 

cargas reduzidas, pode ser francamente otimista (subavaliado). Por outro lado produz 

isolinhas de consumo específico lineares. Consequentemente poderão ser introduzidas 

algumas assimetrias
33

; ainda que o valor médio dos desvios relativos seja inferior à 

incerteza experimental associada, de 3%, de acordo com ISO 3046-3 (neste caso de 

                                                 
33

 Sobrestimava do consumo na zona central da gama de binário disponível e subestimativa nas zonas 

periféricas dessa mesma gama.  
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1,8%, em caudal, em toda a gama indicada na Figura 2.22, esquerda). Em Ivens (2010) 

são apresentadas algumas adaptações ao método já descrito, baseadas no pressuposto de 

que o binário ou pressão de fricção exibem uma dependência não linear com a 

velocidade do motor. Uma outra metodologia a considerar é apresentada por 

Schwarzkopf e Leipnik (1977). Estes autores supõem as Linhas de Willans como tendo 

uma evolução quadrática com o binário, considerando ainda que o efeito da velocidade 

se manifesta de acordo com uma lei similar. Esta técnica permite a geração de mapas de 

consumos específicos côncavos (isolinhas ovais). De resto, o autor deste texto já 

explorou esse procedimento, tendo obtido uma aproximação aos resultados 

experimentais de Hedbom (2005b) com um desvio relativo médio
34

 ligeiramente 

inferior a 0,8%.  

 

Figura 2.22 - Pontos de funcionamento extraídos do mapa de consumos obtido por Hedbom (2005b) 

(Figura 2.19). Para binários maiores do que 10% do seu valor máximo (200 Nm) o desvio relativo médio, 

de cada leitura em caudal, é de apenas 1,6%. O gráfico da direita mostra a curva de paridade entre os 

resultados experimentais e os consumos calculados pela Equação (2.17) (Linha de Willans). 

 

A descrição cabal deste e de outros modelos de simulação do consumo 

instantâneo será realizada no Capítulo 4. Com o que foi dito pretendeu-se ilustrar que a 

adequação desses modelos, e sua normalização, depende de uma adequada caraterização 

da fricção interna do motor, que inclui também, apesar da designação, as perdas por 

                                                 
34

 Desvio relativo,   , definido para cada leitura,   , e valor calculado,  ̃ , como:     |
 ̃    
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varrimento e por acionamento de equipamentos auxiliares vitais, tais como bombas de 

água e de óleo. Para esse efeito serão consultados os trabalhos de Rawlins (2005) e de 

Nam e Giannelli (2005). No âmbito da modelação da motorização no seu todo, serão 

consultadas obras como: Internal Combustion Engine Fundamentals, de Heywood 

(1988); Motor Truck Engineering Handbook, de Fitch (1994); Introduction to Modeling 

and Control of Internal Combustion Engine Systems, de Guzzella e Onder (2010); ou 

Medium/Heavy Duty Truck Engines, Fuel & Computerized Management Systems, de 

Bennett (2013). Finalmente importa referir que a correção do desempenho do motor em 

função da temperatura e pressão ambientais, e por inerência da altitude, será realizada 

conforme o estipulado na Diretiva do Conselho 80/1269/CEE, de 16 de Dezembro de 

1980. A esse respeito, e para maior detalhe, considerar-se-á o trabalho de Xiaoping 

et al. (1996). 

 

 

2.4 Cálculo de perfis de velocidade 

A determinação do perfil de velocidades inerente ao movimento de um veículo é tão 

antiga quanto a indústria dos transportes. Subjacente a esse procedimento sempre esteve 

a necessidade de determinar a sua agilidade implícita: na elaboração de horários (de 

transportes coletivos); na determinação da capacidade de carga em função da velocidade 

e do aclive; ou na definição da capacidade de aceleração do veículo
35

. Estes dois 

últimos aspetos, ainda que integrem o primeiro, têm no entanto uma relevância 

autónoma. Desde aquela de natureza estritamente comercial 
36

 até à necessidade de 

                                                 
35

 Note-se que a capacidade de aceleração de comboios suburbanos já era alvo de aceso debate muito 

antes da era do automóvel. Veja-se a discussão em torno da eletrificação da rede suburbana de Londres no 

início do século XX. Segundo O.S. Nock (em British Locomotives of the 20th Century, Vol. I, 1900-1930, 

p.66- 8, PSL 1 8  , «já nessa época os defensores da eletrificação eram numerosos e vociferantes  … »! 

O argumento usado, para além daquele de natureza ambiental, era o da tríade dos três: pois um comboio 

elétrico de 300 toneladas seria capaz de alcançar uma velocidade de 30 mph (48 km/h) em 30 segundos. 

James Holden, com a sua Decapod, locomotiva de 5 eixos motores, demonstra cabalmente que essa 

exigência estava igualmente ao alcance da velha tração a vapor; realizando para o efeito os célebres 

ensaios de aceleração da Great Eastern Railway, num troço de via devidamente instrumentado, corria o 

ano de 1903. 

36
 A indicação da capacidade de arranque de um automóvel “dos zero aos 1   quilómetros horários” é um 

exemplo disso mesmo: de uma forma de distinção do desempenho usualmente irrelevante na realidade do 

dia-a-dia, face à capacidade do automóvel médio. 
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estabelecer os níveis de serviço de uma estrada: dependentes da velocidade, densidade e 

volume de tráfego exibidos (HCM, 2010). A Figura 2.23, retirada de Highway Capacity 

Manual (HCM), ilustra essa classificação. A sua discussão detalhada porém sai fora do 

âmbito deste trabalho. Ora a presença de camiões pesados em estradas com uma única 

via por sentido de circulação condiciona severamente a sua capacidade de escoamento, 

em particular quando esta é sinuosa ou tem declives acentuados. Daí a necessidade de 

retratar adequadamente o comportamento cinemático destes veículos nessas condições.  

 

Figura 2.23 – Tipificação visual dos níveis de serviço LOS (Level of Service) de uma autoestrada. 

Imagem retirada de HCM (2010) – Highway Capacity Manual. 

 

A Figura 2.24 mostra os perfis de velocidade propostos em HCM (2000), em 

função da inclinação da via, precisamente com vista à definição do seu nível de serviço. 

Repare-se no entanto que as estradas nacionais, itinerários principais e autoestradas, têm 

quase certamente níveis A ou B; isto no contexto de ligações interurbanas e de acordo 

com uma leitura meramente visual (Figura 2.23). Estes níveis de serviço refletem ainda 
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condições de escoamento livre, isto é, sem a ocorrência de conflitos de tráfego 

significativos. O escoamento é assim ditado essencialmente pelo desempenho individual 

dos veículos em circulação. Esta condição será assumida neste trabalho, uma vez que o 

que se pretende é caraterizar o efeito da ondulação vertical de uma estrada na eficiência 

energética, ou propulsiva, desses veículos. O desempenho cinemático de camiões 

pesados está também refletido em AASHTO (2001, 2011), nos critérios de decisão da 

construção de vias adicionais para veículos lentos. Aí está estabelecido que sempre que 

um camião (com 122 kg/kW) perca mais do que 15 km/h, numa dada rampa, deve ser 

prevista uma via adicional.  

 

Figura 2.24 – Perfis de velocidade HCM (2000) relativos a veículos pesados com uma relação 

peso/potência de 200 lb/hp (ou 122 kg/kW) (unidades no Sistema Imperial). 

 

A propósito destes perfis, Figura 2.24, importa referir que já são vários os 

autores que questionam a sua atualidade e adequação, apontando, por exemplo, o 

conservadorismo das velocidades lentas; a incongruência de algumas das velocidades de 

equilíbrio apresentadas, conforme o veículo tenha um movimento retardado ou 

acelerado, particularmente notório em rampas de 1 a 3%; Figura 2.24; e o facto de 

retratarem um universo restrito de veículos (aqueles com um rácio de 120 kg/kW). Entre 

estes encontram-se: Bester (2000); Demarchi et al. (2001); Rakha et al. (2002); 

Harwood et al. (2003); Lan e Menendez (2003) ou Yu (2005). Estes autores propõem 

novos perfis, usualmente com base no pressuposto de potência de propulsão constante.  
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Por outro lado, a simulação do comportamento dinâmico de um veículo é hoje 

uma ferramenta incontornável no âmbito da modelação matemática das emissões de 

gases poluentes produzidas pelo setor dos transportes. Veja-se a esse respeito a revisão 

bibliográfica apresentada por Boulter et al. (2007b). Repare-se que a não uniformidade 

do movimento em circuito urbano, por exemplo, determina a aplicação frequente dos 

travões e, consequentemente, a dissipação de alguma da energia cinética do veículo. Por 

inerência, o consumo de combustível e o nível de emissões são afetados negativamente. 

De resto, os consumos quilométricos atualmente publicitados pelo setor automóvel 

estão já indexados a perfis de velocidade padronizados, no que respeita a níveis de 

aceleração e de velocidade (uniforme). Consultem-se a esse respeito os trabalhos de 

André (2004) e Barlow et al. (2009). Muito se tem investido neste campo, no âmbito da 

modelação dos níveis de emissões, seja em termos de simulação computacional (Rakha 

et al., 2002; Taylor et al., 2004; Silva, 2006a e 2006b; Boulter et al., 2007b) ou no que 

respeita a testes dinamométricos (Gautam et al., 2003; Boulter et al., 2007a; Clark 

et al., 2007; SAE J1263, 2010).  

Fruto dessa investigação é hoje possível quantificar o efeito que um qualquer 

ciclo de aceleração e travagem tem no consumo e na emissão de poluentes de um dado 

veículo. Sabe-se assim que a principal causa de ineficiência de um automóvel com 

motor de combustão interna, em zonas de tráfego congestionado, se prende 

essencialmente com dissipação cíclica, durante a travagem e sob a forma de calor, da 

energia cinética adquirida no arranque 
37

. É por este motivo, que se tem dado atualmente 

tanta relevância ao desenvolvimento de veículos elétricos ou híbridos, pois a 

motorização destes permite precisamente recuperar parte dessa energia cinética. 

Ora algo de semelhante sucede com um qualquer veículo que circule por uma 

estrada de montanha; pois ainda que este se desloque com movimento uniforme, a 

presença de declives acentuados e sucessivos impõe, neste caso, a dissipação de parte da 

energia potencial gravítica adquirida em rampa, sob a forma de calor gerado em 

processos de travagem sustentada, isto é com manutenção de velocidade. Estes 

processos dissipativos são particularmente gravosos no caso de viaturas pesadas. Note-

se que a potência combinada de todos os dispositivos de retardamento de um camião 

                                                 
37

 O consumo de combustível durante os períodos de imobilização do veículo pode também ser 

significativo, mas a utilização dos atuais sistemas start-stop diminui o peso deste fator. 
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articulado, trator e semirreboque, pode ultrapassar os 1000 kW (travão de escape, 

retardador hidráulico do trator e retardador elétrico do semirreboque) 

(Winkler et al., 1976; Fancher et al., 1981). A atuação destes sistemas em descidas 

acentuadas traduz-se pois por uma dissipação significativa de energia potencial 

gravítica: seja através do sistema de refrigeração do motor (retardador hidráulico do 

trator); seja por descarga de ar comprimido a alta temperatura (travão de escape).  

Ora este fator, relativo ao efeito do relevo de uma estrada sobre os índices de 

eficiência energética de um veículo, não se encontra ainda devidamente estudado, ainda 

que se reconheça o forte impacto que este terá sobre esses mesmos indicadores (Chang e 

Morlok, 2005; Park e Rakha, 2006; Baker et al., 2009; Boriboonsomsin e Barth, 2009). 

De referir, por exemplo, os testes de estrada realizados recentemente por 

Boriboonsomsin e Barth (2009) com um automóvel ligeiro numa via rápida de 

montanha do Estado da Califórnia, com uma extensão de 35 quilómetros e declives de 

até 6%. De acordo com estes autores, uma via com perfil vertical semelhante pode 

agravar o consumo de combustível de um automóvel de dimensão média, no universo 

norte-americano, em 15 a 20%, isto numa viagem de ida-e-volta e comparativamente 

com um trajeto plano e para uma mesma velocidade uniforme, no caso, 97 km/h (60 

mph). Com este estudo, realizado a velocidade constante, pretendeu-se precisamente 

isolar o efeito do perfil vertical da via sobre o consumo, e deste modo estudar eventuais 

benefícios resultantes da prática de encaminhamento ecológico 
38

.  

No entanto, a profusão de estudos que, direta ou indiretamente, consideram o 

efeito do relevo da estrada sobre os indicadores de eficiência de um veículo é 

indiscutível. Consultem-se por exemplo os trabalhos de Lucic (2001), Chang e Morlok 

(2005), Park et al. (2006), Hellström et al. (2005 e 2009), Boriboonsomsin et al. (2009), 

Huang (2010) ou de Franzese e Davidson (2011). De resto, recentemente tem-se 

investido muito em trabalhos na esfera da teoria de controlo, com o desenvolvimento de 

algoritmos de otimização da condução. A sua materialização está já refletida nos mais 

recentes e sofisticados sistemas de controlo da velocidade de cruzeiro (cruise control), 

já não subordinados à condição fundamental de manutenção de uma velocidade-alvo 

(Ivarsson, 2009). São exemplo disso os sistemas de controlo preditivo PCC e adaptativo 

                                                 
38

 Ou ecorouting: Definição do trajeto mais adequado, na ligação entre dois pontos de uma dada rede 

rodoviária, com vista à minimização das emissões poluentes. Usualmente o efeito da congestão de 

tráfego, e sua influência sobre os perfis de velocidade do veículo, é o fator-chave analisado. 
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ACC da velocidade de cruzeiro. Este último capaz de considerar, para além da 

topografia do traçado, também o efeito da proximidade do veículo da frente no processo 

de tomada de decisões de controlo, recorrendo para tal a sistemas de radar. Repare-se 

que atualmente praticamente todos os camiões pesados comercializados estão já 

equipados com algum destes sistemas. Nesses veículos a regulação da potência motriz, 

ou do esforço de travagem, e a seleção das relações de transmissão a usar, são 

realizados de modo autónomo; sem intervenção do condutor. O propósito destes 

sistemas, em particular no caso de veículos pesados, é o de minimizar o consumo para 

uma mesma velocidade média, ainda que os benefícios citados sejam modestos: 

usualmente inferiores a 5%, de acordo com Lattemann et al. (2004), Hellström (2005), 

Baker et al. (2009) ou Volvo (2012a). Consultem-se ainda os trabalhos de Hellström 

(2005 e 2009), Fröberg (2008) e Ivarsson (2009). Estes autores compararam com 

sucesso sistemas de controlo de velocidade PCC com sistemas convencionais (CC), de 

velocidade constante, alcançando reduções de consumo compreendidas entre 2,5 

(simulação) e 3,5% (experimental), em vias com declives frequentes de até 4%.  

Todavia, em nenhum destes trabalhos é estabelecida uma relação de causalidade 

entre a forma do perfil vertical e o consumo de combustível exibido pelo veículo, ou 

que relacione o trabalho de propulsão, que lhe é exigido, com aspetos geométricos do 

traçado. Quase como se essas soluções ótimas fossem, em cada caso, ou para cada par 

veículo-estrada, como que o descobrir de um segredo insondável através da magia da 

matemática; e não houvesse de facto uma realidade tangível, física, a balizar essas 

soluções aparentemente herméticas. Com isto pretende-se simplesmente alertar que 

porventura esses perfis de velocidade otimizados refletirão modos de controlo, ou de 

condução, não dissociávis da forma do perfil longitudinal e, consequentemente, que 

uma eventual disposição de sinalética específica, ou a adoção de práticas de condução 

mais ajustadas, poderão promover não só resultados similares mas simultaneamente 

evitar os riscos inerentes à diminuição do nível de vigilância do condutor, decorrentes 

precisamente da automatização do processo de condução. O trabalho que aqui se propõe 

inclui-se também na esfera da simulação computacional do comportamento dinâmico, 

longitudinal, de um veículo de estrada. Neste caso porém pretende-se caraterizar a 

interação veículo/tráfego-estrada, estabelecendo essas relações de causalidade não 

constantes da literatura científica.  
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Capítulo 3 

Conceitos e equações fundamentais 

Na caracterização sumária deste trabalho estabeleceu-se como objetivo central o 

desenvolvimento de um critério de classificação energética de uma via rápida de montanha. 

Consequentemente torna-se imperativo estabelecer uma referência, ou base de comparação, de 

cariz energético. Isso será feito neste capítulo, em que se irá abordar também a natureza 

dissipativa do perfil vertical da estrada. Assim, começar-se-á por definir alguns conceitos 

essenciais à clarificação dessa classificação e compreensão dos fenómenos dissipativos 

envolvidos no movimento de um veículo. 

 

 

3.1 Introdução 

Dado o âmbito deste trabalho, só serão realizadas simulações dentro dos limites 

autorizados pela estrada, razão pela qual não serão abordadas questões relacionadas com 

estabilidade do veículo. Por conseguinte, este será tratado como um ponto material 

sujeito apenas às forças que afetam, direta ou indiretamente, o seu movimento 

longitudinal (Figura 3.1) e, consequentemente, o trabalho de propulsão necessário para 

realizar um dado percurso.  

 

Figura 3.1 – Diagrama de corpo livre de um qualquer veículo, tratado como um ponto material, sobre um 

dado declive. A força resistente FR inclui todas as forças de natureza dissipativa que se opõem ao 

movimento, tais como o arrasto, a resistências de rolamento e o esforço de travagem. 
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Essas forças, que a Figura 3.1 mostra para o ângulo de elevação , são: a força 

gravítica, Fg; a reação normal do piso, FN; a força de propulsão, FP; e a força resistente 

(dissipativa), FR. Assim, à luz da segunda lei de Newton, é possível estabelecer a 

seguinte condição de equilíbrio dinâmico: 

 

                                                          (    ) 

ou, sinteticamente: 

                                                                  (    ) 

com 

                                                                                 (   ) 

                                                                               (   ) 

                                                                           (   ) 

 

Estas três forças são respetivamente: a força de inércia FI, definida como 

positiva no sentido contrário ao do movimento acelerado; a componente do peso 

segundo o plano inclinado, aproximada aqui em função do declive
 1

 da via s, positivo no 

sentido ascendente; e a força resistente FR. Esta última inclui todas as ações dissipativas 

de retardamento do veículo, designadamente quaisquer forças de travagem Fd, e a sua 

resistência própria ao movimento Frp, decorrente do arrasto aerodinâmico Fa, e da força 

de rolamento Fr, calculada em função do coeficiente de resistência de rolamento sr, ou 

seja, 

 

                                                                            (   ) 

com 

                                                                        (   ) 

                                                 
1
 O uso direto do declive s= tan  na Equação (3.3), em vez do seno do angulo de elevação, resulta num 

erro em inclinação inferior a 0,05% para declives até 10%, valor já de si raro em vias rápidas de 

montanha. Ora mesmo este desvio limite é certamente inferior à incerteza associada ao real valor de 

inclinação de um dado troço de estrada. Por esta razão, e por uma questão de conveniência de uso, neste 

texto será utilizada a formulação (3.3) em detrimento daquela implícita na Equação (3.1a). 
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                                                                       (   ) 

 

Em alternativa, normalizando as forças longitudinais pelo peso em marcha e a 

velocidade do veículo v, pela velocidade de referência vq, fazendo: 

 

   √
   

    
                                                                      (   ) 

   
 

  
                                                                               (   ) 

 

obtém-se o arrasto aerodinâmico adimensional, ou declive de arrasto sa, e a  resistência 

própria adimensional, ou declive gravítico sg, definidos como positivos no sentido 

descendente: 

   
  

  
                                                                     (    ) 

   
   

  
                                                               (    ) 

 

Na formulação acima (Eq. 3.11) a redução da força normal FN com o ângulo , 

dada pelo fator {cos } na Equação (3.6), foi desprezada. De facto, essa redução não 

excede o valor de 0,5% do peso mesmo sobre um declive de 10%, sendo de 0,125% 

para uma inclinação de 5% (s=0,05). Assim, com exceção do modelo computacional a 

desenvolver, esta simplificação será assumida neste trabalho.  

Note-se que esta grandeza sg estabelece o declive a partir do qual se torna 

necessário aplicar os travões para manter uma dada velocidade. Consequentemente 

define a fronteira entre um movimento conservativo
 2

 e uma marcha dissipativa: no 

primeiro caso é possível compensar em descida o esforço acrescido em subida; já no 

outro, ocorrerá sempre alguma dissipação de energia mecânica, sob a forma de calor 

                                                 
2
 O termo «conservativo» é aqui aplicado com alguma liberdade, dado que a resistência própria do 

veículo é também uma força dissipativa. No entanto, trata-se de um movimento sem dissipação adicional 

promovida por qualquer ação de travagem do veículo, com ou sem redução de velocidade. 
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gerado pelos sistemas de travagem, e inevitavelmente também um aumento do consumo 

de combustível. Ora esse consumo está intrinsecamente ligado ao trabalho propulsivo 

necessário para realizar um determinado percurso com uma dada velocidade média.  

Porém, se se pretende propor um critério de classificação energética de uma 

estrada, importa de algum modo fazer a destrinça entre aquilo que é inevitável, logo não 

imputável ao traçado, qualquer que seja, daquilo que o é (pelo menos do ponto de vista 

conceptual). Concretamente, se uma estrada de montanha deve ligar uma cidade costeira 

a uma outra a 3000 metros de altitude, a 100 quilómetros de distância, a classificação de 

eficiência energética dessa via, e inerente qualidade construtiva, não pode refletir esse 

desnível; pois qualquer que seja o seu traçado este jamais poderá eximir-se a essa 

ascensão, seguramente penosa para um pesado de 40 toneladas. De facto, é possível 

estimar que esse desnível, só por si, exigiria um consumo de gasóleo de 94 L/100 km
3
. 

E se por hipótese esse veículo fosse recente e exibisse um consumo de 30 L/100 km 

(Mårtensson, 2003; Stenvall, 2010), quando em autoestradas costeiras, então 

provavelmente viria a despender mais do que 124 L/100 km nessa estrada de montanha! 

Este valor supõe que o consumo tem duas componentes: uma relativa à exigência de 

locomoção, estimada pelo movimento em patamar (com um consumo de 30 L/100 km), 

e outra decorrente do trabalho de elevação do veículo (de 94 L/100 km).  

No entanto, se uma qualquer classificação energética de uma estrada sugerir a 

um seu utilizador semelhante agravamento do consumo, por um fator de 4 (!), então 

levá-lo-á a pensar, talvez, que a opção aquando da sua construção por um outro traçado, 

que proporcionasse uma outra estrada mais suave, ainda que mais longa, seria 

porventura vantajosa; contestando assim os eventuais encargos inerentes a essa via, 

decorrentes precisamente do esforço de evitar que esse fator multiplicador fosse ainda 

mais gravoso (superior a 4). Sucintamente há limites físicos a considerar e estes devem 

estar refletidos num qualquer procedimento que se venha a propor. 

Consequentemente, no âmbito deste trabalho, considerar-se-ão naturalmente 

outras grandezas, de cariz energético, essenciais à definição do procedimento de 

                                                 
3
 Este consumo,   , foi calculado tendo por base: um poder calorífico inferior,   , de 36 MJ/L (Staffell, 

2011); um rendimento térmico,   , de 37% (Drollinger, 1987); e um rendimento de transmissão,    , de 

94% (SAE J2188, 1996), de acordo com as Equações (1.5 e 1.17). 
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classificação que se pretende. Essas grandezas serão introduzidas em contexto. No 

entanto, dois conceitos essenciais, em particular, serão discutidos de seguida, de modo a 

que o seu significado físico fique desde já claro: os conceitos de trabalho de locomoção 

e de trabalho de propulsão. 

Assim, por trabalho de locomoção entender-se-á aqui aquele estritamente 

necessário para deslocar o veículo, isto é, para vencer a sua resistência própria e 

qualquer ação de travagem que empreenda, ao longo de um dado percurso de extensão 

L, ou seja,  

   ∫   

 

 

                                                                     (    ) 

 

Note-se que, de acordo com esta definição, este trabalho pode resultar 

exclusivamente da ação da gravidade
 4

. Já a grandeza trabalho de propulsão implicará 

sempre a intervenção da motorização, sendo definido como: 

 

   ∫   

 

 

                                                                    (    ) 

 

Deste modo, inclui não só trabalho de deslocamento (Wl) mas também a energia 

mecânica exigida pelo desnível da via ou pela ação de imprimir velocidade ao veículo, 

entre dois quaisquer pontos, A e B, ou seja, 

 

                                                                       (    ) 

 

sendo essa variação da energia mecânica dada por: 

      ∫       

  

  

                                              (     ) 

                                                 
4
 Imagine-se, por exemplo, um camião de 40 toneladas descendo um declive muito acentuado: o trabalho 

de propulsão será neste caso nulo (o retardamento produzido pelo motor é também uma ação de travagem 

dissipativa), sendo precisamente a componente da força gravítica segundo o plano inclinado a única ação 

responsável por fazê-lo avançar contra os travões e simultaneamente vencer a sua resistência intrínseca, 

ou seja, realizar o trabalho de locomoção do veículo. 
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       [(     )  
 

 
(  

    
 )]                 (     ) 

  

Assim, o trabalho de locomoção é dissipativo por definição, sendo igual ao 

trabalho de propulsão apenas quando é nula a variação de energia mecânica entre pontos 

extremos de um dado percurso, com desnível h. Deste modo, esta grandeza, ao não 

refletir essa inevitável variação de energia potencial gravítica, permite isolar o efeito da 

ondulação do perfil vertical. Constitui-se assim como uma grandeza-chave na definição 

do procedimento de classificação energética a desenvolver. 

Por outro lado, para se inferir o impacto ambiental do traçado, decorrente das 

emissões de CO2 produzidas pelos veículos que o utilizam, é necessário conhecer-se o 

consumo real de combustível, e este por sua vez depende do trabalho de propulsão Wp. 

Logo, esta é também uma grandeza-chave, positiva na ausência de sistemas 

regenerativos de travagem. 

 

Para concluir, impõe-se um breve apontamento quanto à notação que será a 

utilizada neste texto. Assim, a aplicação a uma grandeza genérica G do índice superior 

(+) ou (-) significará que apenas os valores positivos ou negativos da mesma serão 

considerados, sendo que os seus simétricos serão levados a zero, ou seja: 

 

       (   )                                                           (     ) 

       (   )                                                           (     ) 

  

Por exemplo, de modo a evitar a discriminação da força de travagem Fd no cálculo do 

trabalho de propulsão Wp, é possível obter esta grandeza fazendo simplesmente: 

 

   ∫   
 

 

                                                                 (     ) 

com 

   [     ]  [          ]
 
                      (     ) 
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A força F
+
 designar-se-á por força positiva de propulsão. Naturalmente, esta 

abordagem só é viável quando a aplicação dos travões e do acelerador não são 

simultâneas. Esta condição será assumida neste texto, ainda que isso ocorra 

frequentemente em competição automóvel e nos caminhos-de-ferro, com comboios 

muito longos em vias com perfil vertical ondulante (Hay, 1982). 

 

Refira-se que, salvo indicação em contrário, todas as expressões constantes deste 

texto são dimensionalmente homogéneas no Sistema Internacional de Unidades (S.I.). 

Assim, sempre que sejam utilizadas outras unidades isso será referido expressamente no 

texto. Porém, sempre que a designação de uma grandeza se possa confundir com outra, 

por usarem o mesmo símbolo principal, ou mesmo devido à sua extensão, serão 

utilizadas cadeias de caracteres na sua designação. Neste caso as variáveis são 

identificadas por um grupo de letras maiúsculas sem recurso ao itálico, pretendendo-se 

com este cuidado evitar que essa cadeia possa ser confundida com um produto
 5

. As 

unidades correspondentes figuram na lista de símbolos. Do mesmo modo, o uso direto 

de um declive na forma percentual, por uma questão de conveniência de uso, será 

identificado, numa qualquer expressão, por uma letra maiúscula (S em vez de s). Por 

exemplo, para uma temperatura ambiente de 20˚C e pressão atmosférica de 1 atm, o 

declive gravítico à velocidade  ,     (Equação 3.11), pode também ser obtido pela 

expressão, 

 

       
     

       
     [ ]                                       (    ) 

 

Neste caso, porém, o peso total em marcha    e a velocidade   devem ler-se em 

toneladas e quilómetros horários. 

 

 

 

 

                                                 
5
 Por exemplo, PB representará uma só grandeza, concretamente o peso bruto de um veículo em 

toneladas. Já a expressão PB designa o produto das variáveis P por B. 
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3.2 Natureza dissipativa do perfil vertical  

Conforme foi referido, o desenvolvimento de um critério de classificação energética de 

uma via impõe que se estabeleça uma referência, ou base de comparação, de cariz 

energético. Consequentemente propõe-se como referência fundamental um trabalho 

mínimo de locomoção, ou de deslocamento, característico de cada veículo para uma 

dada velocidade média. Ora essa minimização do trabalho de locomoção, em condições 

ótimas, está já amplamente estudada e consta da literatura: Hopkins et al. 

(1975, 1977, 1978), Schwarzkopf e Liipnik (1977), Kormanski et al. (1983), Hooker 

(1988) ou Chang e Morlok (2005), sendo que o primeiro destes trabalhos teve como 

objeto de estudo os caminhos-de-ferro norte-americanos.  

Assim, e de acordo com esses autores, pode concluir-se que a prática de uma 

velocidade constante entre dois pontos significativos de uma estrada
 6

 conduz à 

minimização desse trabalho locomoção, naturalmente supondo a não utilização do 

sistema de travagem. Por inerência, este mínimo só é extensível ao trabalho de 

propulsão e consumo de combustível, realizados pelo motor, quando o percurso é plano 

ou tem declives suaves.  

Porém as vias reais, estradas ou caminhos-de-ferro, não são usualmente planas 

nem os veículos que por elas circulam se deslocam com movimento uniforme: porque 

as condições de tráfego não o permitem; porque não têm capacidade para o fazer, como 

é o caso dos pesados; ou ainda porque tal comportamento na via real já não é adequado 

à minimização desse consumo (Chang e Morlok, 2005).  

Assim, considerar-se-á como ferramenta fundamental, à elaboração do 

procedimento de classificação energética da via, o conceito de trabalho relativo 

(adimensional) de um veículo,   , definido como a razão entre o trabalho real de 

locomoção    e o trabalho mínimo de locomoção   , relativo a um percurso de 

referência   , porventura um traçado já existente ou a menor distância entre esses 

mesmos pontos significativos, ou seja, 

 

   
  

  
                                                                         (     ) 

com 

                                                 
6
 Localidades relevantes em termos de fluxos de tráfego de e para essa via. 
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        ( ̅)        ( ̅)                                    (     ) 

 

A ponderação do trabalho relativo em função de uma distribuição de tráfego 

projetada permitirá inferir o trabalho relativo global imputável à estrada. Esta grandeza 

é por definição sempre superior à unidade, sendo que esse excesso representa 

precisamente o trabalho dissipativo acrescido, resultante da não linearidade do perfil 

vertical da via ou da não uniformidade do perfil de velocidades. Esta diferença designar-

se-á, no contexto deste trabalho, por dissipação relativa  : 

 

                                                                            (    ) 

 

Por outro lado, sendo esse trabalho relativo, por definição, uma razão de 

trabalhos sempre maior do que a unidade, o seu inverso pode objetivamente ser 

entendido como um rendimento de locomoção, ou de propulsão, caso o percurso seja 

cíclico (viagem de ida-e-volta), ou o estado energético do veículo (energia mecânica) 

seja idêntico em pontos extremos do percurso: 

 

   
 

  
 

  

  
                                                                 (    ) 

 

O significado físico desta grandeza é muito claro. Por exemplo, no caso de um 

movimento uniforme cíclico, um rendimento de locomoção de 60% revela que 40% do 

trabalho de propulsão realizado pelo veículo é dissipado sob a forma de calor pelos 

sistemas de travagem, precisamente face à necessidade de manter uma velocidade 

constante numa estrada com perfil vertical irregular.  

No ponto seguinte ilustrar-se-á essa realidade dissipativa com diferentes 

veículos; eventualmente não evidente numa primeira análise em que se considere o 

trabalho propulsivo    como passível de ser quantificado de um modo abrangente, 

supondo apenas a variação da energia mecânica do veículo e o trabalho de 

deslocamento necessário para vencer a sua resistência própria    , quando de facto,  
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  (      ̅)       ( ̅)                                      (    ) 

 

Nesta expressão leia-se: deslocamento  ; sobre um trajeto longo com desnível   ; à 

velocidade média  ̅; de um veículo de massa  . Esta abordagem é inegavelmente 

estruturante do ponto de vista fenomenológico. Porém uma expressão como a 

Equação (3.23) só será válida se refletir também o efeito produzido por quaisquer 

processos dissipativos associados ao movimento do veículo, não contemplados na força 

de resistência própria
 7
, designadamente de travagem.  

 

 propulsão   deslocamento   elevação                              (    ) 

 

A correção a introduzir na equação acima está espelhada precisamente no fator 

multiplicador trabalho relativo   , ou seja, 

 

  (      ̅)          ( ̅)                               (    ) 

 

Sob a forma adimensional, sendo  ̅  o declive médio do percurso de referência   , 

obtém-se: 

  

    
       ̅                                                           (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Por definição, igual à força necessária para manter o veículo com movimento retilíneo uniforme, em 

patamar e sem a aplicação dos travões. 
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3.3 Influência do relevo sobre diferentes veículos 

Considerem-se pois dois trajetos longos, com os perfis longitudinais da Figura 3.2, e um 

veículo ideal, capaz de se deslocar sem qualquer resistência própria. Admita-se ainda 

que, por óbvias razões de segurança, a sua velocidade máxima é limitada.  

No trajeto (a), horizontal, uma vez vencida a inércia, esse veículo utópico 

deslocar-se-ia à velocidade máxima sem realizar qualquer trabalho motriz, sendo nessas 

condições o seu consumo quilométrico nulo.  

No trajeto (b), se se pretendesse manter essa mesma velocidade máxima, o 

motor teria que operar durante meio trajeto, realizando um trabalho igual à variação 

acumulada de energia potencial gravítica ao longo da sucessão de rampas vencidas. No 

entanto a recuperação de energia em descida não seria de todo possível, em 

consequência da uniformidade do movimento. Neste caso esse trabalho motor dissipar-

se-ia durante os períodos de travagem. O consumo seria agora diretamente proporcional 

à amplitude do perfil vertical da estrada, isto apesar do veículo ser 100% ideal e de não 

existir variação de cota, entre pontos extremos, em ambos os trajetos.  

 

Figura 3.2 – (a) Trajeto plano e longo; (b) Trajeto composto por subidas e descidas sucessivas, iguais em 

extensão e inclinação (em valor absoluto).  

 

Por outro lado, ainda que a ausência de sistemas de recuperação de energia nos 

atuais veículos automóveis seja uma limitação ao seu desempenho energético, poder-se-

á legitimamente argumentar que a sua pertinência é também ela limitada, na medida em 

que, de algum modo, pode ser “contornada” adaptando simplesmente o modo de 

condução ao terreno, sendo precisamente esse o propósito dos mais avançados sistemas 

de controlo de velocidade atualmente utilizados pela indústria automóvel. Mas como?  
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Considere-se ainda essa mesma estrada de montanha (Figura 3.2b): se a 

velocidade máxima do veículo ideal, alcançada periodicamente, fosse tal que a 

correspondente energia cinética superasse a variação de energia potencial gravítica a 

vencer em cada rampa, então ser-lhe-ia possível avançar simplesmente com o ímpeto 

inicial. Neste caso o veículo funcionaria ele mesmo como acumulador de energia 

cinética e, sendo este isento de resistência própria ao movimento, o seu consumo 

quilométrico seria igualmente nulo, à semelhança daquele realizável em patamar. No 

entanto, a velocidade média de marcha seria, neste caso, significativamente inferior à 

velocidade máxima autorizada. O consumo manter-se-ia sim, mas à custa de uma 

redução acentuada da capacidade horária de transporte (em tonelada ou passageiro-

quilómetro hora), diminuindo-o assim na sua função. Mas a exequibilidade do modo de 

condução descrito é na verdade tão dependente do veículo quanto da estrada, ao exigir 

rampas adequadas em extensão, x, e declive s, de modo tal que para uma dada 

velocidade máxima V: 

 

    
  

  
                                                                          (    ) 

 

Com esta abordagem elementar pretendeu-se pôr em evidência a pertinência da 

otimização do perfil vertical da via ou do controlo do veículo, ainda que a realidade não 

seja de facto assim tão conveniente e elementar. Com efeito, pelo que foi dito, poder-se-

ia concluir erradamente que qualquer desvio do perfil real relativamente a um perfil 

linear, entre dois pontos significativos da via, resultaria num aumento significativo de 

consumo, para uma dada velocidade pretendida, uma vez que variação total de cota em 

rampa excederia assim, invariavelmente, a variação de altitude entre esses mesmos dois 

pontos. Isto de algum modo contraria a realidade conhecida, pois talvez seja de senso 

comum a noção de que uma estrada levemente ondulante, como por exemplo a A1 

(Lisboa-Porto), não tem um impacto significativo na eficiência energética de um 

automóvel ligeiro que circule a uma velocidade de cruzeiro certa. O autor destas linhas 

pode mesmo afirmar, por experiência
8
, que mesmo uma autoestrada como a A25 

                                                 
8
 No ano de 2002, o autor destas linhas, realizou com sucesso 4 viagens Porto-Viseu-Porto, em dias 

consecutivos, num total de 1206 km, com 40,21 litros de gasóleo; a capacidade do depósito do Clio 1.9D 
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(Aveiro-Vilar Formoso) pouco efeito tem sobre o consumo de um veículo ligeiro, por 

comparação com uma estrada plana! Como justificá-lo? 

 

 

3.3.1 Movimento uniforme sobre perfis padrão 

Suponham-se agora dois veículos reais, um ligeiro e um pesado articulado, capazes de 

manterem uma dada velocidade, representativa de cada classe, ao longo de uma via 

rápida de montanha: de 120 km/h para o ligeiro e de 85 km/h para o pesado
9
.  

Considere-se pois, a título ilustrativo, o efeito que o perfil vertical de uma 

estrada do tipo (b) (Figura 3.2) tem sobre o trabalho de propulsão exigido aos seguintes 

veículos: automóvel Renault Mégane II- 110 dCi; camião articulado Volvo FH16 750, 

trator 4×2 e semirreboque (Figura 3.3). O ligeiro referido pode assumir-se como 

representativo do automóvel médio europeu (Eurostat, 2012); tem uma motorização 

turbo-diesel de 1,5 litros e 110 cv e foi o automóvel mais vendido em Portugal no ano 

de 2008 (ACAP, 2008). Já o pesado, equipado com um motor de 16 litros e 750 cv, o 

mais potente do mercado, representa a esse respeito o estado da arte do sector. A opção 

por este trator prende-se com o facto de este ser o único pesado comercializado capaz de 

manter essa velocidade máxima autorizada, de 85 km/h, em rampas de até 6% com um 

fator de carga de 70%, representativo a nível europeu (Eurostat, 2012). Deste modo, nas 

simulações numéricas realizadas, limitadas a esse valor limite (de declive), ambos os 

veículos foram operados em igualdade de circunstâncias (movimento uniforme - M.U.). 

A Tabela 3.1 apresenta algumas das suas especificações técnicas e respetivas fontes. Os 

valores destacados a negrito são aqueles representativos do estado da arte da indústria, 

no caso, de potência e de coeficiente de arrasto e de resistência de rolamento.  

                                                                                                                                               
utilizado (comercial não sobrealimentado de 1998). O percurso incluía à época o traçado do IP5, com 

declives máximos de 8% (hoje de 6% na A25), sendo a velocidade média praticada de 70 km/h: entre a 

saída de Viseu, rotunda Carlos Lopes, e a rotunda dos «Produtos Estrela», na fronteira entre o Porto e 

Matosinhos. Este resultado, de 3,33 L/100 km, realizado com tecnologia dos anos 80 sobre um percurso 

longo, 17% citadino e 83% extraurbano, envolveu naturalmente uma condução atenta. 

9
 Este pressuposto, de capacidade para manter uma dada velocidade constante em autoestrada, é válido 

para a larga maioria dos automóveis ligeiros atualmente em circulação na Europa. Já no caso do pesado, 

trator e semirreboque, com 5 eixos e peso bruto de 40 toneladas, o mesmo não se pode afirmar. Contudo a 

tendência atual para motorizações cada vez mais potentes permite supor que essa realidade não será 

incomum num futuro próximo, em vias com declives máximos de até 6%. Isto mesmo irá ficar patente 

com exemplo que de seguida se irá apresentar. 
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Figura 3.3 – Veículos a considerar nas simulações de movimento uniforme a realizar no âmbito deste 

capítulo. As suas principais especificações constam da Tabela 3.1 abaixo. 

 

Tabela 3.1 – Especificações técnicas dos veículos considerados nas simulações de movimento 

uniforme, a realizar, e cujos resultados estão patentes nas Figuras 3.4 a 3.6 e Tabela 3.2. 

 

 

Assim, para um movimento uniforme, a particularização da Equação (3.17b) 

para o ligeiro e pesado
10

, subscritos lg e ps respetivamente, conduz às seguintes 

expressões
11,12 

(S em percentagem), relativas à força positiva de propulsão: 

                                                 
10

 Esta resistência própria é representativa do estado da arte (Sturm e Hausberger, 2005). 

11
 A velocidade máxima do ligeiro seria, de acordo com a Equação (3.27), de 191,5 km/h, em “ ª” a 

4130 rpm, isto para as razões de transmissão declaradas pelo fabricante e rendimento de transmissão de 

1320 kg [1] 15000 kg  (aprox.) -

2 passageiros - 70 % (de 25 t) [4]

1470 kg (75 kg/pass) - 32500 kg -

10,4 ‰ @ 120 km/h [2] 4,8 ‰ @ 85 km/h [5]

2,22 m2 [1] 9,0 m2 [6]

0,326 - [3] 0,50 - "

1461 cm3 (4 cilindros) [1] 16115 cm3 (6 cilindros) [7]

81 kW @ 4000 rpm " 552 kW @ 1800 rpm "

240 Nm @ 3000 rpm " 3550 Nm @ 1400 rpm "

Fontes: [1], (Renault, 2008); [2], (RMA, 2009); [3], (eTV, 2009);[4], (Eurostat, 2012);

[5], (Hausberger, 2011); [6], (Rexeis, 2005); [7], (Truker, 2012).

SR= semi-reboque

ocupação/ factor de carga 

Especificações:    Renault Mégane II - 110 DCi    Volvo FH16 750 - 4x2 + SR

tara 

binário máximo 

massa total 

área frontal 

coeficiente de rolamento 

coeficiente de arrasto 

cilindrada 

potência máxima 
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    [                 ]                                  (    ) 

    [                  ]                                (    ) 

 

Substituindo as expressões acima (3.27 ou 3.28) na Equação (3.13), para um 

percurso de 100 quilómetros em estradas do tipo (b) (Figura 3.2) e declives
13

 S= 0, ±3 e 

±6%, obtêm-se os resultados que as Figuras 3.4 e 3.5 mostram, em função da velocidade 

de marcha, e que incluem: o trabalho de propulsão; esta mesma grandeza por unidade de 

massa, ou trabalho específico wp; e o trabalho dissipativo, ou de travagem wd, também 

por unidade de massa. 

Estes resultados apontam para a existência de uma velocidade a partir da qual o 

trabalho propulsivo exigido a um veículo passa a ser independente do perfil vertical da 

estrada. Essa velocidade será aqui designada por velocidade gravítica vg: aquela que é 

possível manter sem intervenção do motor e do sistema de travagem num dado declive, 

designado também por gravítico sg (Equação 3.11). Essa celeridade pode ser obtida a 

partir da Equação (3.1) fazendo nulos FP, Fd e Fi (M.U.). A equação resultante tem a 

forma
 14

: 

  
   

  

  
 √                                                           (     ) 

                                                                                                                                               
92% (Irimescu et al., 2011), contra os 190 declarados. Esta discrepância mínima não tem qualquer 

significado, em particular porque a velocidade do motor está já para além do regime de potência máxima. 

De referir ainda que sobre uma rampa de 6%, em “ ª” a 12  km/h, o binário exigido ao motor será de 

199 N.m a 2610 rpm, ou seja, 83% do valor máximo disponível. Conclusão: a condição de movimento 

uniforme (M.U.) é perfeitamente válida neste caso. 

12
 Já para o pesado (Eq. 3.28), considerando as razões de transmissão declaradas pelo fabricante (Trucker, 

2012) e um rendimento de transmissão de 94% (SAE J2188, 1996), é possível concluir que a potência 

exigida ao motor, para manter uma velocidade de 85 km/h numa rampa de 6%, será de 557 kW a 

1750 rpm, em “1 ª”, ou seja, a condição M U  é válida também neste caso (com este pesado «topo de 

gama»). 

13
 Sendo nula a variação de cota entre pontos extremos (Figura 3.2), a extensão das rampas é neste caso 

irrelevante uma vez que ambos veículos têm movimento uniforme. 

14
 Os declives presentes nas Equações (3.29b,c) encontram-se na forma percentual, distinguindo-se 

apenas, do ponto de vista da notação, por se apresentarem em maiúsculas. Por exemplo, a velocidade 

gravítica de um automóvel com um coeficiente de rolamento de 0,010 (Sr=1%) e velocidade terminal de 

queda livre (longitudinal), vq (Equação 3.8), de 500 km/h será de 100 km/h numa descida de 5%. 
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ou, usando a forma percentual para o valor dos declives, 

 

  
   

  

  
 

 

  
√                                                      (     ) 

 

Em alternativa, considerando a massa total do veículo m em toneladas e o declive 

percentual S, essa velocidade pode também ser dada por: 

 

        √
(     ) 

    
     [km/h]                            (     ) 

 

Isto é particularmente notório com o automóvel, a partir de uma velocidade de 

91 km/h, para declives de ±3% (Sg= 3%). Nestas condições, e para velocidades 

superiores, o trabalho de propulsão é já indiferenciável daquele necessário caso viajasse 

em patamar. O mesmo é válido para o pesado, ainda que tal não seja evidente, nem na 

magnitude nem na forma. O que sucede é que essa velocidade é muito superior àquela a 

que este está autorizado a circular. Trata-se pois de uma simples questão de escala. De 

facto a representação da energia dissipada pelo sistema de travagem, por unidade de 

massa, (Figura 3.5) permite constatar que ligeiro e pesado não diferem assim tanto, 

senão na escala de velocidades.  

 

Ora normalizando essas escalas, de energia específica dissipada (ordenadas) e de 

velocidade, respetivamente pelo valor de dissipação na origem (v=0) e pela velocidade 

gravítica máxima
15

, Vg, obtém-se em ambos os casos uma mesma curva característica, 

representada na Figura 3.6: única porque as curvas de dissipação desses veículos, para 

os dois declives estudados (±3 e ±6%), são agora sobreponíveis, ou seja, têm 

exatamente a mesma forma. De referir ainda que essa dissipação é nula para velocidades 

superiores àquela que o declive (descendente) da via pode proporcionar (sem 

intervenção do motor). Esta curva exibe assim uma descontinuidade na sua primeira 

derivada (lado esquerdo da Figura 3.6). 

                                                 
15

 Valor máximo da grandeza vg, realizável no declive mais acentuado da via, identificado apenas pelo uso 

da letra maiúscula V. 
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Figura 3.4 – Trabalho de locomoção dos dois veículos considerados na Tabela 3.1 (ligeiro à esquerda) 

para percursos de 100 km realizados em patamar e sobre perfis com rampas de ±3% e de ±6% do tipo (b) 

(Figura 3.2). As escalas à direita de cada gráfico referem-se ao trabalho específico mássico realizado. 

 

 

Figura 3.5 – Trabalho específico mássico de travagem Wd, dos dois veículos considerados na Tabela 3.1 

(ligeiro à esquerda) para percursos de 100 km realizadas sobre perfis com rampas de ±3% e de ±6% do 

tipo (b) (Figura 3.2).  

 

A justificação para estes resultados pode ser proporcionada por um simples 

balanço de energia ao veículo. Ora nos casos simulados, e supondo a título meramente 

ilustrativo que o trabalho de propulsão resulta de uma ação de tração transmitida ao 

chassis por um cabo (com a direção do movimento), quando o veículo circula com uma 
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velocidade superior à sua velocidade gravítica, isto é, quando sua resistência própria 

excede a componente útil da força gravítica, esse cabo manter-se-á sempre em tensão, 

mesmo nas descidas! Consequentemente, não existe qualquer ação de travagem 

(Wd= 0). Ora sendo nula a variação de cota entre pontos extremos do traçado (Figura 

3.2) e o movimento uniforme (Emec= 0), daqui resulta que o trabalho de propulsão seja 

igual ao trabalho de mínimo de locomoção (em patamar), W0. 

 

Figura 3.6 – Trabalho de travagem normalizado, pelo valor máximo na origem e pela velocidade 

gravítica (eixo das abcissas) (Eq. 3.29), exibido pelos veículos considerados na Tabela 3.1, sobre qualquer 

estrada com dois declives simétricos, do tipo (b) (Figura 3.2). 

 

Importa registar desde já que essa dissipação de energia, em travagem, ainda que 

dependa do veículo em magnitude, é contudo perfeitamente independente deste na sua 

correlação com velocidade de marcha v, isto é, no que respeita à forma da curva 

característica exibida na Figura 3.6. De resto, sabendo que o esforço de travagem é 

diretamente proporcional à diferença entre o declive da via s0, e o declive gravítico 

(representativo da resistência própria do veículo), então, para uma estrada deste tipo 

(Figura 3.2b), com apenas dois declives simétricos s= ±s0, iguais em extensão, 
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e consequentemente
16

, a partir da Equação (3.29), obtém-se: 

 

  

   max
   (

 

  
)

 

                                                       (    ) 

 

 De referir que esta característica adimensional é válida não apenas para este tipo 

de perfil, em dentado de serra, mas para qualquer traçado com apenas dois declives 

simétricos, independentemente da forma como estes se distribuam ao longo do percurso, 

desde que de ida-e-volta (Figura 3.7). Posteriormente irá demonstrar-se precisamente 

que esta dependência, entre a velocidade e a dissipação de energia em travagem, resulta 

quase exclusivamente da forma do perfil vertical da via, concretamente, da distribuição 

espacial de declives, histograma de frequências.  

 

 

Figura 3.7 – Perfis verticais padrão, com dois declives simétricos, para os quais são válidos os resultados 

presentes na Tabela 3.2. O perfil (b.3) é aplicável apenas em viagens de ida-e-volta. 

 

Para concluir, a Tabela 3.2 sintetiza os resultados numéricos mais relevantes 

desta análise, abaixo comentados. Estes são válidos admitindo que o veículo viaja com 

movimento uniforme (ou é capaz de o realizar) numa estrada com perfil vertical em 

dentado de serra (Figura 3.2) ou, conforme foi referido, qualquer outro perfil com 

apenas dois declives simétricos, como os que são revelados na Figura 3.7: do tipo (b.1) 

(aquele considerado); do tipo (b.2), com variação de cota nula entre pontos extremos, 

mas sem homogeneidade no que respeita à extensão das rampas; e do tipo (b.3), a 

                                                 
16

 Note-se que sendo a resistência própria uma força de retardamento, o esforço de travagem é máximo 

precisamente quando esta força é mínima, ou seja, quando V  0,    max  (     ) . 
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considerar apenas caso se esteja a analisar viagens de ida-e-volta
17

. O que estes perfis 

têm em comum é o facto de apresentarem apenas dois declives, simétricos, com uma 

extensão acumulada de 50% do percurso realizado pelo veículo.  

 

3.3.2 Síntese – Simulação de Perfis Padrão 

De entre estes resultados, apresentados na Tabela 3.2, é de salientar que o trabalho de 

propulsão de um pesado é francamente sensível ao perfil da estrada, ainda que este seja 

composto por declives simétricos com a mesma extensão. Por exemplo, para declives 

S≥ ±3% o aumento do consumo de combustível calculado revelou-se superior a 100%.  

 

Tabela 3.2 – Indicadores de eficiência de dois veículos (ver Tabela 3.1), um ligeiro e um 

pesado, com 1,47 e 32,5 t de peso total, em estradas com perfil vertical do tipo (b.1) a (b.3). 

 
(*) Obs.: Pressuposto de rendimento térmico, t, constante. 

 

Importa frisar que estes indicadores refletem o efeito combinado das subidas e 

descidas vencidas, neste caso com um declive médio nulo; ou seja, não se trata aqui de 

comparar o desempenho em patamar e em rampa com declive ascendente. Note-se que a 

razão entre a força gravítica, segundo o plano inclinado, e a resistência ao movimento 

do pesado chega a ser superior 6, para uma rampa de 6%, o que significa 

                                                 
17

 Neste último caso, perfil (b.3), tratando-se de uma viagem de ida-e-volta, é imperativo e natural que 

qualquer um dos extremos do percurso seja um ponto significativo da via. Em consequência, este tipo de 

perfil para que seja comparável com os restantes (b.1 e b.2), no que respeita ao trabalho global de 

propulsão, deverá ser sujeito à seguinte restrição: a de que o declive médio entre pontos extremos seja 

inferior, em valor absoluto, ao declive gravítico do veículo (resistência própria normalizada pelo peso). 

De outro modo o trabalho mínimo fisicamente concebível, para uma viagem de ida-e-volta, com 

imposição de cota a meio do percurso global, deixaria de ser idêntico ao de um trajeto plano entre pontos 

significativos (perfis b.1 e b.2). 

S = ±3% S = ±6% S = ±3% S = ±6%

trabalho relativo, W*: 1 1,000 1,173 2,059 3,618 Eq. (3.19)

dissipação relativa, F : 0 0,000 0,173 1,059 2,618 Eq. (3.20)

razão de forças, F gs/F rp: 0 0,673 1,346 3,118 6,236 -

incremento do consumo: 0 0 17% 106% 262%  t= Cte (*)

rendimento de propulsão, p : 100% 100% 82,5% 48,6% 27,6% Eq. (3.21)

Indicadores de eficiência
Pesado @ 85 km/h

Observações:
Ligeiro @ 120 km/h

patamar
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necessariamente um aumento similar do trabalho de propulsão e, consequentemente, 

também do consumo.  

Contudo, de um ponto de vista conceptual, isto é evitável, conforme se 

demonstrou. Bastaria para isso supor uma via com perfil vertical linear, ou limitar a 

ondulação desse perfil ao declive gravítico do veículo mais sensível ao relevo do terreno 

(de cerca de ±1% no caso dos pesados), caso este superasse o declive médio. Ou seja, 

estas perdas não podem ser vistas, do ponto de vista físico, como uma espécie de 

fatalidade inerente ao campo gravítico que a todos sujeita. Nem mesmo do ponto de 

vista construtivo o mesmo se pode afirmar. As vias férreas são prova disso; ao 

apresentarem usualmente declives máximos de 1 a 1,5% nas principais ligações, como 

são os casos da Linha do Norte, Porto-Lisboa, ou da Beira Alta, Pampilhosa -

Vilar Formoso (Abragão, 1956). A questão será mais de ordem financeira ou de 

viabilidade económica do empreendimento: limitação de obras de arte e movimentos de 

terras a realizar. 

 

Apesar destas limitações, o certo é que, de um ponto de vista relativo, estas 

perdas podem ser ainda mais gravosas do que aquelas usualmente imputadas ao motor 

de combustão interna. De facto, para perfis mais severos (S= ±6%), um pesado 

articulado médio pode dissipar mais de 70% do trabalho propulsivo realizado pelo 

motor (rendimento de propulsão inferior a 30% - Equação 3.21), enquanto este 

usualmente não dissipa mais do que 60% do poder calorífico do combustível 

(rendimento térmico de 40%). Porém, a capacidade de converter esse calor em trabalho 

efetivo tem um limite físico, ditado pela segunda lei da Termodinâmica. Logo, no que 

respeita à sua conceção, essa incapacidade não pode ser imputada na totalidade à 

motorização. Já o mesmo não se pode afirmar das perdas inerentes aos processos 

dissipativos de travagem, particularmente gravosos no movimento de um veículo 

pesado ao longo de uma estrada de montanha. 

 

Finalmente importa referir ainda que estes mesmos resultados, obtidos por 

integração da força propulsiva, poderiam também ser alcançados por via da seguinte 

formulação sintética: 
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Tabela 3.3 – Síntese de solução/procedimento de cálculo aplicável a perfis tipo (b) (Figura 3.7) 

Grandeza: Função: 

dissipação relativa 

(Equação 3.30) 
  

 

 
(
  

  
  )

 

              1  

trabalho relativo 

(Equação 3.19) 
                             2  

rendimento de propulsão 

(Equação 3.21) 
   

 

   
                        2  

 

Domínio de validade (da função F): 

 movimento uniforme (M.U.); 

 perfis verticais do tipo (b.1) a (b.3) (Figura 3.7) com declives S= ±S0; 

Obs.: (1) Função obtida a partir da normalização da Equação (3.30) pela grandeza {mgsgL};  

   (2) Definições (expressões gerais). 

 

Relembra-se que o declive gravítico Sg pode ser calculado de modo expedito fazendo, 

      
     

      
     [ ]                                              (    ) 

 

Unidades S.I., exceto: [ ]=[km/h]; [ ]=[t]; 

 

 

3.4 Potencial de otimização do perfil vertical   

Os resultados anteriores foram obtidos para perfis padrão com apenas dois declives 

simétricos. Mas até que ponto um traçado real, exibindo uma multiplicidade de declives, 

afetará esses mesmos indicadores de eficiência? E qual o seu potencial de otimização, 

respeitando a ondulação natural do terreno? 

 

3.4.1 Movimento uniforme – Autoestrada A25 

Para dar resposta a estas questões entendeu-se pertinente simular a marcha dos mesmos 

veículos, Renault Mégane II 1.5 dCi e Volvo FH16 750, num troço real que exibisse 

alguma ondulação no seu perfil vertical. Optou-se assim por analisar o troço da 
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autoestrada A25, Aveiro-Vilar-Formoso, entre Albergaria (nó A25-IC2) e Viseu (nó 

A25-IP3). Esta via é uma das principais ligações rodoviárias internacionais e, como tal, 

tem um tráfego de pesados significativo à escala nacional. Tendo isto presente, as 

localidades consideradas serão tratadas, na simulação, como pontos significativos da 

estrada. As características do traçado foram disponibilizadas pela ASCENDI (Figura 

3.8). De referir ainda que o efeito da curvatura vertical da via, na transição entre 

declives, não foi considerado nesta simulação. No entanto, este fator é relevante e será 

considerado nos capítulos seguintes. 

 Assim, a utilização do perfil nominal P (linha quebrada com n segmentos) no 

cálculo do trabalho de propulsão permite que este seja obtido por: 

 

   ∑  
   

 

 

                                                           (    ) 

com 

  
  [         ]                         (           e     )  

 

e perfil nominal P conhecido (Figura 3.8):   [     ]; definido matricialmente a partir 

dos vetores coluna li e Si, respetivamente o comprimento li, do segmento i, com declive 

Si (positivo no sentido ascendente). 

 

A Tabela 3.4 apresenta alguns dos indicadores de eficiência energética já 

discutidos, mas também uma estimativa do consumo quilométrico realizado por cada 

veículo para dois níveis de velocidade, tidos como representativos. Esta estimativa 

baseia-se simplesmente no pressuposto de rendimento térmico constante. Porém, alerta-

se para a eventualidade do valor médio assumido, de 37% (Drollinger,1987), usual na 

literatura, ser conservador no caso do pesado. De facto os valores calculados do binário 

médio desenvolvido por cada motorização são: 105 Nm, a 2610 rpm, durante 

47,3 minutos, para o ligeiro; e 2315 Nm, a 1234 rpm, durante 46,5 min, para o pesado, 

válidos para viagens de ida-e-volta. Ora o facto de o trator operar a 65% do seu binário 

máximo, contra 44% por parte do ligeiro, sugere precisamente que o camião opera em 

condições mais favoráveis do ponto de vista termodinâmico; pois é bem conhecido o 
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que o rendimento térmico de um motor diminui com a redução do seu esforço (até um 

valor nulo ao ralenti). 

O consumo quilométrico foi calculado a partir da formulação anteriormente 

apresentada, para o cálculo do trabalho de propulsão (Equações 3.24 ou 3.25), e dos 

conceitos de rendimento térmico t, e rendimento global de transmissão tr: 

 

   
  

 
                                                                              (    ) 

 

    
  

  
                                                                            (    ) 

 

As grandezas We e Q representam respetivamente o trabalho efetivo realizado 

pelo motor de combustão (sobre o veio primário da caixa de velocidades) e o calor 

libertado durante a queima completa do combustível necessário à realização desse 

trabalho. Assim, partindo dos conceitos acima e da Equação (3.25), é possível obter o 

volume de combustível Vc, gasto ao longo de um dado percurso L, pela expressão: 

 

   
      ̅

       
                                                            (    ) 

  

Considerando ainda um rendimento de transmissão de 94% (SAE J2188, 1996) e 

um poder calorífico inferior volumétrico, Hv, de 32,60 MJ/L, para a gasolina, e de 35,94 

MJ/L, para o gasóleo, valores de referência a nível europeu (Staffell, 2011), então o 

consumo quilométrico Vk pode ainda apresentar-se sob a forma, 

 

   
   

  
(      ̅)       [        ]                    (    ) 

 

sendo a constante Vtk respetivamente igual a 0,29 ou 0,32 L/(100 tkm) conforme o 

combustível seja gasóleo ou gasolina. Nesta expressão os declives devem ser 

introduzidos na forma percentual e a massa total   em toneladas. 
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Figura 3.8 – Perfil longitudinal da autoestrada A25, Aveiro-Vilar Formoso, entre o nó A25 - IC2 e o 

acesso Viseu-Norte, com uma extensão de 56 km e declives limites de ±6% (perfil atual), e perfil 

modificado de modo a apresentar declives limites de ±5% (Fonte: ASCENDI). 

 

Tabela 3.4 – Indicadores de eficiência energética exibidos por dois veículos (Tabela 3.1), um 

ligeiro e um pesado, com 1,47 e 32,5 t de peso total, num troço da autoestrada A25, entre 

Albergaria e Viseu (Figura 3.8). Resultados relativos a viagens de ida-e-volta, totalizando 112 km. 

 
Obs.: (1) de acordo com a Equação (3.35) e para um rendimento térmico médio de 37% (Drollinger, 

1987); (2) para um preço médio do gasóleo de 1, 1 €/litro  Portugal, 2º sem. de 2012) (Eurostat, 2012). 

 

Os resultados anteriores (Tabela 3.4) mostram que o relevo de uma via rápida 

como a A25 afeta significativamente o rendimento propulsivo de um veículo pesado. 
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trabalho relativo, W*: 1,11 1,04 2,56 2,24 Eq. (3.19)

rendimento de propulsão, p : 90% 96% 39% 45% Eq. (3.21)

incremento do consumo: 11% 4% 156% 124%

perfil real, consumo [L/100km]: 4,4 5,3 52,7 54,9 (1)

perfil ideal, consumo [L/100km]: 3,9 5,1 20,6 24,5 "

custo adicional para 

o utilizador [€/100km]:
0,63 0,28 45,3 42,9 (2)

Indicadores de eficiência Observações:

velocidade  [km/h]

ligeiro pesado



 
Capítulo 3 

 

96 

 

Contudo, não permitem inferir o potencial de otimização do traçado de base. Isto é, até 

que ponto é que esse agravamento do consumo é dependente da ondulação natural do 

terreno, e por conseguinte inevitável? 

 

 

3.4.2 Movimento uniforme – Perfil modificado A 

Para dar resposta a esta questão, intimamente relacionada com a relevância do critério 

de classificação energética que se pretende, supôs-se agora uma via hipotética com um 

perfil vertical modificado de modo a apresentar declives máximos, ascendentes ou 

descentes, de 5% (talvez ainda dentro dos limites do razoável). A sua extensão 

considerou-se idêntica à do perfil de base
18

 (autoestrada A25). Esse perfil surge a cor 

verde na Figura 3.8. A Tabela 3.5 apresenta os mesmos indicadores de eficiência, já 

discutidos. 

 

Tabela 3.5 – Indicadores de eficiência de dois veículos (ver Tabela 3.1), um ligeiro e um pesado, 

com 1,47 e 32,5 t de peso total, para o perfil modificado A da autoestrada A25, entre Albergaria e 

Viseu, apresentado na Figura 3.8. Declives limites de ±5%, contra os ±6% anteriores (Tabela 3.4). 

 
Obs.: (1) de acordo com a Equação (3.35) e para um rendimento térmico médio de 37% (Drollinger, 

1 8  ;  2  para um preço médio do gasóleo de 1, 1 €/litro  Portugal, 2º sem  de 2 12   Eurostat, 2012). 

 

De acordo com os resultados obtidos, para viagens de ida-e-volta, o perfil 

vertical modificado permitiria a um pesado poupar em gasóleo cerca de 9,5 cêntimos 

                                                 
18

 Este pressuposto é tão válido quanto o facto da atual estrada exibir declives limites de ±6% contra os 

±8% do antigo traçado do IP5, que veio substituir, sem que no entanto se tenha verificado qualquer 

alteração digna de nota no percurso a realizar entre Aveiro e Viseu. 

100 120 70 85

trabalho relativo, W*: 1,06 1,01 2,23 1,97 Eq. (3.19)

rendimento de propulsão, p : 94% 99% 45% 51% Eq. (3.21)

incremento do consumo: 6% 1% 123% 97%

perfil real, consumo [L/100km]: 4,2 5,2 45,9 48,2 (1)

perfil ideal, consumo [L/100km]: 3,9 5,1 20,6 24,5 "

custo adicional para 

o utilizador [€/100km]:
0,33 0,07 35,8 33,4 (2)

Indicadores de eficiência

velocidade  [km/h]

Observações:ligeiro pesado
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por quilómetro: metade do valor da portagem cobrada a estes veículos (de classe 4). 

Sendo o valor das portagens um indicador da sustentabilidade económica da estrada, 

então o impacto destas alterações, ou outras similares, será porventura da escala dos 

custos de construção, e não apenas da otimização pretendida. Esta afirmação assenta 

naturalmente no pressuposto de que o tráfego de pesados é relevante, do ponto de vista 

económico, face àquele verificado com veículos ligeiros; para os quais os custos 

adicionais com combustível são residuais face ao valor das portagens.  

Note-se que o perfil proposto não resulta de nenhum processo de otimização 

formal. Trata-se simplesmente de uma modificação, a título meramente ilustrativo, do 

perfil de base (atual), considerando as seguintes restrições: cota dos pontos extremos 

inalterada; percurso global inalterado; e declives limites impostos; neste caso, reduzidos 

de ±6% (±  ) para ±5%.(±  
 ). A metodologia empregue baseou-se apenas na contração 

do perfil de declives  ( ), acima e abaixo do declive médio,  ̅        (sentido 

Albergaria - Viseu), respetivamente pelos fatores     e     (ou    , com      ), por 

forma a proporcionar os novos declives limites, isto é,  

    (      ) (      )⁄           

    (       ) (       )⁄                         
 

Todavia ao fazê-lo impõe-se transformar também os comprimentos dos 

segmentos   , com declives maiores e menores do que esse valor médio, de modo a que 

a variação de cota e o percurso total não se alterem. Sendo neste caso as extensões 

acumuladas desses segmentos iguais a 29000 e 27149 metros, respetivamente para 

declives maiores e menores do que o declive médio, isto é o mesmo que fazer,  

 {

                                  

             

                         

 {

          

         

 

 

O perfil assim transformado [  
    

 ] é dado por (com      ):  

  
   ̅  (    ̅)                                                     (    ) 

  
                                                                         (    ) 
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Este processo apoia-se assim em quatro coeficientes modificadores por troço, 

entre dois pontos notáveis do traçado. Com esta transformação pretendeu-se 

simplesmente gerar um perfil vertical fiel à ondulação do perfil original, ainda que 

esbatido de modo a proporcionar outros declives limites. Deste modo, ainda que o perfil 

encontrado não seja necessariamente uma solução ótima, para os constrangimentos 

considerados, garante no entanto uma redução do trabalho relativo de locomoção. Note-

se que a redução do desnível máximo verificado num dado perfil (entre os pontos de 

cota máxima e mínima), só por si, pode não se traduzir em qualquer benefício do ponto 

de vista energético. Refira-se ainda que a redução média do valor absoluto dos declives 

foi de apenas 0,54%. 

De facto, à luz dos conceitos apresentados, é possível conceber uma estrada com 

declives limites inferiores mas com indicadores de eficiência mais desfavoráveis do que 

os do perfil de base, ou ainda uma outra via que, mantendo os declives limites originais, 

mais gravosos, proporcione de facto uma progressão mais eficiente aos veículos que 

nela circulam. No ponto seguinte ilustra-se essa realidade. 

 

 

3.4.3 Movimento uniforme – Perfil modificado B  

A semelhança entre o perfil modificado A e o perfil de base deixa supor, em abstrato, 

que a sua materialização poderia ser realizada essencialmente através da relocalização 

do traçado
19

. Todavia, e conforme foi referido, é concebível a manutenção integral do 

traçado de base em planta e simultaneamente obter indicadores de eficiência ainda mais 

favoráveis do que aqueles possíveis com a redução sistemática dos declives, implícita 

no perfil A. Para isso seria necessário a realização de obras de arte adicionais, pontes e 

túneis, capazes de suavizarem zonas críticas do traçado, sendo que essas zonas não são 

necessariamente as protuberâncias mais exuberantes do terreno (Figura 3.9).  

 Assim, recorrendo ao conceito físico de declive gravítico proposto (Equação 

3.11), foi realizada uma transformação ao perfil de base assente apenas no princípio 

                                                 
19

 A quase semelhança geométrica entre os dois perfis e um desvio médio de cota, entre ambos, de cerca 

de 30 metros sugere que a escala do reposicionamento dos traçados (em planta) seja da ordem dos 100 

metros, para uma inclinação média de ladeira de 30%. Esta é uma estimativa necessariamente grosseira, 

dada a complexidade da análise topográfica subjacente. No entanto o que se pretende proporcionar aqui é 

uma escala tão gráfica quanto possível da magnitude da alteração proposta.  
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fundamental de maximizar, sempre que possível, o recurso ao menor dos declives 

gravíticos exibidos pelos veículos utilizadores da estrada, no caso, o do pesado (Sg= 

±1%). Essa utilização não se limitou a zonas de inflexão do perfil base (máximos 

relativos). Recorda-se aqui que este declive define a fronteira entre uma marcha 

conservativa e um movimento dissipativo (com aplicação dos travões de modo a suster 

a velocidade máxima do veículo).  

 Os resultados obtidos estão sintetizados na Tabela 3.6 e sugerem que esta 

solução permitiria a um pesado articulado médio, com um fator de carga de 70%, 

poupar em gasóleo cerca de 17 cêntimos por quilómetro: praticamente a totalidade do 

valor da portagem cobrada a estes veículos (de classe 4). No entanto, supondo que a 

linha de base se refere ao solo, tal exigiria a construção adicional de 10,3 km de pontes, 

com uma altura média piso-solo de 12,4 metros e abertura de 2,4 km de túneis. 

Consequentemente, este perfil, ainda que aparentemente sobreponível ao atual, teria 

necessariamente custos acrescidos de construção significativos. Mas o benefício 

oferecido ao tráfego pesado seria, para uma vida útil de 40 anos (do traçado), da ordem 

dos 334 milhões de euros, só neste troço, admitindo-se um volume médio de tráfego de 

apenas 100 pesados/h nos dois sentidos
20

 (25 veículos/(h.via)). Isto representa cerca de 

26 milhões euros por quilómetro de obra de arte adicional! Esta estimativa deixa supor 

que a margem financeira disponível para otimizar uma via rápida de montanha, do 

ponto de vista energético, será talvez significativa.  

 

Este aspeto, não sendo a motivação fundamental deste trabalho, não deixa 

contudo de ser de vital importância no contexto rodoviário nacional, face à profusão de 

autoestradas e vias rápidas existente. Em consequência, a proposta de novas ligações 

rodoviárias será seguramente sujeita a um escrutínio mais apertado. Neste contexto, a 

implementação de um novo modelo de conceção, apoiado em critérios de eficiência 

energética, poderá ser relevante do ponto de vista da justificação de novas ligações ou 

da otimização daquelas já existentes. 

 

                                                 
20

 Estimativa do autor, utilizador regular dessa via, obtida por simples mas atenta observação. 
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Tabela 3.6 – Indicadores de eficiência de dois veículos (ver Tabela 3.1), um ligeiro e um pesado, 

com 1,47 e 32,5 t de peso total, para o perfil modificado B da autoestrada A25, entre Albergaria e 

Viseu, apresentado na Figura 3.9. Declives limites de ±6% e obras de arte adicionais. 

 
Obs.: (1) de acordo com a Equação (3.35) e para um rendimento térmico médio de 37% (Drollinger, 

1987); (2) para um preço médio do gasóleo de 1,41 €/litro  Portugal, 2º sem. de 2012) (Eurostat, 2012); 

 

 

 

Figura 3.9 – Perfil vertical da autoestrada A25, Aveiro-Vilar Formoso, entre o nó A25 - IC2 e o acesso 

Viseu-Norte, com uma extensão de 56 km e declives limites de ±6% (perfil atual), e perfil modificado B, 

com os mesmos declives limites, mas suavizado nalgumas zonas, através da eventual construção de obras 

de arte adicionais (10,3 km de pontes e 2,4 km de túneis). 

 

100 120 70 85

trabalho relativo, W*: 1,07 1,02 1,98 1,75 Eq. (3.19)

rendimento de propulsão, p : 94% 98% 50% 57% Eq. (3.21)

incremento do consumo: 7% 2% 98% 75%

perfil real, consumo [L/100km]: 4,2 5,3 40,8 42,8 (1)

perfil ideal, consumo [L/100km]: 3,9 5,1 20,6 24,5 "

custo adicional para 

o utilizador [€/100km]:
0,38 0,17 28,5 25,8 (2)

Indicadores de eficiência

velocidade  [km/h]

Observações:ligeiro pesado

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 10 20 30 40 50

al
ti

tu
d

e
[m

]

posição [km]

perfil actual (|S|≤ 6%)

perfil optimizado (|S|≤ 6%)

A25: Albergaria - Viseu



 
Conceitos e equações fundamentais 

 

101 

 

3.4.4 Síntese – Simulação de perfis reais 

Com esta análise pretendia-se verificar se um perfil real, com uma multiplicidade de 

declives, teria ou não um impacto igualmente significativo sobre o rendimento 

propulsivo de um veículo pesado, tal como se constatou com os perfis padrão já 

estudados (com apenas dois declives simétricos). Em caso afirmativo, pretendia-se 

também estudar se, agindo sobre algumas das suas características geométricas, seria 

possível obter uma redução significativa do trabalho de propulsão exigido ao veículo. 

Os perfis estudados foram: o atual traçado da A25, entre Albergaria e Viseu e 

dois outros perfis obtidos por transformação deste, aqui designado por perfil de base. O 

primeiro destes, designado por perfil A, foi modificado de modo a apresentar declives 

limites de ±5%, em vez dos ±6% atuais, recorrendo a um simples processo de 

esbatimento da sua ondulação, sem contudo a eliminar (Equações 3.37 e 3.38). No 

último caso simulado, perfil B, apenas se alterou o perfil de base em 22% da sua 

extensão, sendo mantidos os atuais declives limites. As alterações resumiram-se à 

utilização, sempre que possível, de rampas com inclinação igual à do declive gravítico 

do veículo pesado (de ±1%). A solução proposta envolveria naturalmente a construção 

obras de arte adicionais, já descritas. 

 Os resultados particulares obtidos foram já discutidos e estão patentes nas 

Tabelas 3.4 a 3.6. Relembra-se aqui que se utilizou em cada caso como referência um 

perfil ideal, vertical linear, entre Albergaria e Viseu. Dito isto, com base nesses 

resultados pode agora responder-se às questões inicialmente colocadas, aquando da 

introdução das simulações de perfis reais, através das conclusões abaixo: 

 

i. O rendimento propulsivo de um veículo pesado confirma-se ser 

significativamente afetado pelo relevo de uma via rápida de montanha. Note-se 

que o traçado da A25 estudado é recente e que este se insere numa zona não 

particularmente montanhosa, ainda que manifestamente ondulante. Todos perfis 

reais simulados confirmam também a conclusão anterior, com perfis padrão, de 

que os veículos ligeiros são relativamente insensíveis ao perfil vertical da 

estrada. Para estes, é ainda válida a suposição intuitiva de que o esforço 

acrescido em rampa é balanceado nas descidas (nalguns casos com consumo 

quilométrico nulo). Com veículos pesados o mesmo não se pode afirmar. 
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ii. De facto, o incremento no consumo do ligeiro, calculado para os três perfis 

estudados: A25, A e B, face ao perfil vertical ideal, foi de apenas 4, 2 e 1% 

respetivamente, isto para uma velocidade de 120 km/h. Já para o pesado, à 

velocidade máxima de 85 km/h, esse aumento ultrapassou os 120% com o 

traçado de base. 

iii. O atual perfil da A25 é equivalente do ponto de vista energético 
21

 a uma série 

de perfis padrão em dentado de serra, com declives: ±4,19; ±4,80; ±3,33; ±3,35, 

respetivamente, para o ligeiro a 100 e 120 km/h e para o pesado a 70 e 85 km/h, 

sendo a média ponderada do valor absoluto dos declives efetivos encontrados 

neste troço de 3,31%. De referir ainda que o consumo quilométrico do pesado 

não é muito afetado pela velocidade, o que só por si denuncia a natureza 

fortemente dissipativa do perfil vertical da via.  

iv. Pela mesma ordem, o traçado modificado A é equivalente do ponto de vista 

energético a uma série de perfis padrão com declives: ±3,82; ±4,55; ±2,80; 

±2,82, sendo a média ponderada do valor absoluto dos declives deste perfil de 

2,77%. De salientar também que este permitiria, face ao traçado atual, reduzir os 

custos com combustível em praticamente 10 cêntimos por quilómetro, ou seja 

aproximadamente metade do valor das portagens cobradas a estes veículos. 

v. O perfil modificado B é equivalente do ponto de vista energético a uma série de 

perfis padrão com declives: ±3,87; ±4,67; ±2,40; ±2,40, respetivamente, para o 

ligeiro a 100 e 120 km/h e para o pesado a 70 e 85 km/h, sendo a média 

ponderada do valor absoluto dos declives deste troço de 2,40%. De salientar 

também, neste caso, que a redução dos custos com combustível seria de 17 

cêntimos por quilómetro, praticamente a totalidade do valor das portagens 

cobradas. Relembra-se que este perfil apresenta os mesmos declives limites que 

o perfil de base e praticamente o mesmo desnível máximo. 

 

Com base nos pontos anteriores, pode inferir-se que a severidade de um dado 

perfil se correlaciona bem com o valor médio dos declives encontrados apenas com 

veículos pesados de grande porte. O veículo ligeiro revela-se praticamente insensível ao 

                                                 
21

 Perfil em dentado de serra sobre o qual se obteria o mesmo trabalho de propulsão que o traçado real. 
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relevo da estrada. Porém, não é possível estabelecer uma relação direta entre o desnível 

máximo do terreno, a vencer por um dado traçado, e o trabalho de propulsão 

(comparem-se os perfis A e B, Figuras 3.8 e 3.9). Consequentemente não existe uma 

correlação fácil entre o trabalho de propulsão e a variação acumulada de cota, como 

poderia eventualmente supor-se. Essa dependência não é linear, nem sequer contínua: 

depende do veículo, da sua velocidade (M.U.) e da distribuição espacial de declives. A 

sistematização desse procedimento de cálculo surge na Tabela 3.7, abaixo. 

 

Tabela 3.7 – Síntese do procedimento de cálculo aplicável a um movimento uniforme sobre um 

qualquer perfil vertical, com n segmentos lineares ou com variação contínua de declives. 

Grandeza: Função: 

dissipação relativa 

(Eq. 3.30) 
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trabalho relativo 

(Eq. 3.19) 
                                            2  

rendimento de propulsão 

(Eq. 3.21) 
   

 

   
                                          

consumo quilométrico 

(Eq. 3.36) 
   

   

  
(      ̅)                  L/        

declive gravitíco 

(Eq. 3.18)       
      

       
                          

Obs.: (1) Função obtida a partir da normalização da Equação (3.30) pela grandeza {mgsgL};  

   (2) Definições (expressões gerais). 

  

 Em face do que foi dito, poder-se-ia supor que os conceitos e ferramentas 

necessários à materialização do procedimento de classificação pretendido, descrito no 

Capítulo 1, foram já estabelecidos. Bastaria tão só incluir no modelo apresentado 

grandezas de natureza estatística, capazes de retratar adequadamente o volume e a 

distribuição do tráfego.  
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Porém, esse procedimento não pode apoiar-se apenas num pressuposto de 

movimento uniforme, demasiado rígido do ponto de vista físico, essencialmente por 

dois motivos:  

 

1) Por um lado, porque toda e qualquer irregularidade do perfil é pressentida por 

esta via cálculo, o que pressupõe uma resposta instantânea do condutor, ou do 

sistema de controlo por si, na atuação dos sistemas de travagem ou do motor, e 

isto simplesmente não ocorre; não seguramente na escala de tempo do segundo, 

uma vez que maioria dos dispositivos de controlo não intervêm senão após um 

desvio finito de velocidade, de 1 a 2 km/h (Hellström et al., 2009). 

 

2) Por outro lado, porque esse movimento uniforme não retrata adequadamente a 

realidade conhecida, pois a larga maioria dos veículos pesados atuais não é 

capaz de manter a uma velocidade de cruzeiro adequada nas rampas mais 

acentuadas de uma via de montanha. 

 

De entre estas razões, a menos significativa será seguramente a primeira, uma 

vez que nessa escala de tempo o deslocamento do veículo é usualmente muito inferior à 

extensão média dos segmentos com o mesmo sentido de concavidade. No entanto, a 

utilização crescente de dispositivos eletrónicos de medição de declives, baseados em 

sensores altimétricos ou em dispositivos GPS, permite hoje aferir inclinações médias a 

cada 25 metros, e assim gerar um espetro quase contínuo de declives. Nestes casos, 

poderá ser necessário filtrar esses perfis medidos por forma a eliminar algum ruído 

experimental ou a deteção de irregularidades do piso. Bastaria para isso estabelecer uma 

extensão mínima para a qual seriam utilizados os valores médios do declive e da 

curvatura desse segmento (primeira e segunda derivadas do perfil). Note-se que o que se 

pretende aqui não é avaliar a rugosidade ou estado superficial do piso. Estas grandezas 

afetam o coeficiente de resistência de rolamento (Fitch, 1994; Hammarstrom et al., 

2009), é certo, mas este por sua vez está já refletido no declive gravítico, contemplado 

nos indicadores de eficiência já definidos. Relembra-se que a dissipação de energia 

mecânica imputada ao perfil, no âmbito deste trabalho, resulta da atuação de sistemas de 

travagem dissipativos e não da maior ou menor solicitação dinâmica dos sistemas de 
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suspensão e pneus: processos igualmente dissipativos, mas cujo efeito está já refletido 

na resistência própria do veículo, e consequentemente, no trabalho mínimo de 

locomoção. No que respeita aos resultados já apresentados, para os perfis ditos reais, a 

simulação mais crítica, deste ponto de vista, trata-se daquela relativa ao perfil A, quando 

realizado pelo pesado à velocidade de 85 km/h. Neste caso, os períodos médio e mínimo 

de atuação contínua dos sistemas de retardamento constataram-se ser de 63,4 e 14,9 

segundos, respetivamente. Consequentemente, a validade dos resultados já discutidos 

não é afetada por esta via. 

 

Já no que respeita ao segundo ponto, o seu impacto no rendimento propulsivo é 

de análise mais complexa, ao exigir que se retrate adequadamente o comportamento 

dinâmico do veículo, eventualmente com variação significativa de velocidade. Essa 

análise será realizada sumariamente de seguida, com o objetivo de ilustrar até que ponto 

um veículo que não seja capaz de manter um movimento uniforme irá beneficiar de uma 

redução do trabalho de propulsão; defraudando assim a análise já realizada, 

simplesmente destinada a proporcionar um enquadramento físico adequado. 

 

 

3.5 Movimento variado – Simulação numérica 

Considere-se, por exemplo, um perfil com rampas relativamente longas, e declives de 

±6%, e um vulgar pesado capaz de uma velocidade lenta de apenas 40 km/h. Nestas 

condições, caso não se utilize o motor nos segmentos descendentes, serão necessários 

cerca de 24,5 segundos e 426 metros para retomar livremente, em cada um desses 

declives favoráveis, a velocidade de cruzeiro desejada
22

 (de 85 km/h). E se a sua 

extensão for de 1000 metros, por hipótese, então a dissipação de energia mecânica em 

travagem será agora de apenas 57,4% daquela que ocorreria caso o movimento fosse 

                                                 
22

 Na gama de velocidades de 40 a 85 km/h o declive gravítico médio do pesado é de cerca de 0,8%. Isto 

significa que o declive não balanceado, efetivamente responsável por acelerar o veículo, será de 5,2% 

num plano com uma inclinação favorável de 6%, ou seja, que a aceleração média livre (sem intervenção 

do motor ou travões) será de 0,052g, ou 0,51 m/s
2
. Assim, tendo por base este valor de aceleração, os 

resultados apresentados para o período e percurso de retoma de velocidade foram calculados de acordo 

com os conceitos de velocidade e de aceleração longitudinal médios:        ⁄        ⁄ . 

Objetivamente, este é o modo de condução mais económico, ao minimizar a ocorrência de processos 

dissipativos, ainda que não seja o mais célere.  
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uniforme (574 versus 1000 metros de travagem sustentada). Consequentemente, o 

trabalho relativo e o consumo quilométrico diminuirão significativamente. 

 Assim, e por forma a inferir o impacto da inércia na magnitude desses 

indicadores de eficiência, estudou-se também o movimento longitudinal de um outro 

pesado, tido como mais representativo do veículo médio europeu, sendo que agora o 

pressuposto de movimento uniforme, anteriormente considerado, já não é válido. 

De facto, a potência específica utilizada nas simulações acima, de 17 W/kg (ou 

59 kg/kW), é demasiado otimista face à realidade conhecida, pois, segundo Sturm e 

Hausberger (2005), o camião articulado médio europeu EURO 3, de 5 eixos e 40 

toneladas de peso bruto, é capaz de uma potência máxima de apenas 305 kW (415 cv). 

Isto corresponde a uns modestos 7,6 W/kg (131 kg/kW): o equivalente a 45% do valor 

utilizado nas simulações acima. Se a este facto, se associar ainda a utilização de 

semirreboques não otimizados, do ponto de vista aerodinâmico, e o uso de pneus 

vulgares, não necessariamente de baixo coeficiente de rolamento, então a não 

uniformidade do movimento será ainda mais marcada. Qual o seu efeito? 

 

Partindo do conceito de aceleração tangencial é possível descrever o movimento 

longitudinal do veículo através da regra da cadeia pela equação:  

  

  
 

 (   )

 
                                                             (    ) 

Considerando ainda o balanço de forças já realizado (Equação 3.1), obtém-se: 

  

  
 

  ( )   ( )

 
                                                  (    ) 

 

sendo, sv, o declive que o veículo pode vencer a uma dada velocidade, isto é, 

   
      

  
                                                            (    ) 

 

A força de propulsão, por sua vez, pode ser obtida a partir da potência disponível para 

tração, numerador da fração, fazendo, 
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  ̇   ̇ 

 
                                                      (    ) 

 

ou seja, em função: da velocidade v; da potência efetiva disponível  ̇ ; da carga   

(razão entre a potência instantânea desenvolvida e o seu valor máximo disponível); da 

potência requerida por equipamentos auxiliares  ̇  (ar-condicionado, direção assistida; 

compressor do sistema de travagem, etc.); e ainda do rendimento mecânico global da 

transmissão     . 

Nas simulações realizadas a equação diferencial ordinária (3.39) foi resolvida 

pelo método explícito Runge-Kutta de Ralston de segunda ordem (Ralston, 1962) para 

incrementos de 20 metros. O trabalho de propulsão e correspondente velocidade média 

foram obtidos por integração numérica, de acordo com a regra dos trapézios, a partir dos 

perfis de velocidade e de força de propulsão calculados (Equações 3.42 e 3.43). As 

restrições consideradas foram: 

 Velocidade máxima de 90 km/h; 

 Velocidade mínima admissível de 40 km/h (aproximadamente igual à 

velocidade lenta, de 39 km/h, realizável em rampas de 6%); 

 Velocidade no início de cada rampa igual àquela alcançada no fim do declive 

(descendente) precedente. 

 

Assim, em conformidade com esse método (Ralston, 1962), o procedimento 

recursivo que lhe está associado foi implementado numa folha de cálculo, fazendo: 

 

        
 

 
(      )                                             (    ) 

com 

   
  (  )   

  
                                                            (     ) 

   
  (    )   

    
                                                       (     ) 

e 

        
 

 
                                                             (     ) 
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        positivo no sentido ascendente              

 

A convergência de todo o procedimento foi igualmente verificada, fazendo para 

esse efeito simulações com incrementos em x sucessivamente menores, isto é de 40, 20, 

10 e 5 metros, para o modo de condução responsável pelo perfil de velocidades mais 

irregular (Figuras 3.11 a 3.13, ponto A).  

O método de cálculo descrito confirma-se ser de segunda ordem, tendo-se 

estimado a incerteza numérica simplesmente pela diferença entre a solução mais 

rigorosa calculada e aquela imediatamente anterior (com x duplo) (Ferziger e Peric, 

1996). Os resultados obtidos revelam uma incerteza inferior à ordem de grandeza de 

0,01%, em todas as simulações realizadas com incrementos de 20 metros. Sem dúvida 

que isto resulta da relativa linearidade das soluções
23

 dentro de cada domínio de 

operação, definido aqui em função de um dado fator de carga do motor  . 

Os resultados assim obtidos podem ser observados nas Figuras 3.11 e 3.12 para 

dois perfis padrão, do tipo (b) (Figura 3.2), com rampas de 1000 e 2000 metros de 

extensão e declives de ±3%. Destes gráficos constam o trabalho de propulsão e 

consumo quilométrico (Figura 3.11), e o rendimento de propulsão (Figura 3.12). De 

referir ainda que estas curvas resultam de procedimentos de condução bem definidos, 

sintetizados na Figura 3.10, subordinados: à minimização do período de atuação dos 

travões e à maximização do esforço motriz na fase inicial de abordagem das rampas. 

Deste modo é possível minimizar a dissipação de energia mecânica para uma dada 

velocidade média. Os gráficos apresentados foram obtidos precisamente em função 

dessa velocidade para valores múltiplos de 2 km/h (excetuando pontos extremos). 

                                                 
23

 Este facto questiona a pertinência de se utilizar um método de segunda ordem, em vez de recorrer 

simplesmente ao método de Euler (de primeira ordem), uma vez que, no âmbito das simulações de 

detalhe a realizar, é de todo o interesse discriminar o domínio de integração em intervalos de tempo da 

ordem do segundo (avanços em x de cerca de 20 metros): a escala de tempo de tomada de decisões na 

condução/controlo do veículo. Nestas condições, o método de Euler, também utilizado a título 

comparativo no modo de condução mais económico, revelou uma incerteza numérica da ordem de 0,1%, 

manifestamente inferior à incerteza usualmente associada a qualquer uma das inúmeras variáveis de 

entrada de um procedimento numérico desta natureza.  
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Figura 3.10 – Modos de condução a praticar de modo a minimizar o consumo para uma dada velocidade 

média, implícitos nas curvas de trabalho e de rendimento propulsivos exibidas nas Figuras 3.11 e 3.12, 

caraterizados em função do fator de carga do motor  (ver Eq. 3.42). 

 

Esses procedimentos, classificados em 4 modos, de I a IV, por ordem 

decrescente de velocidade média, assentam na utilização, sempre que possível, da 

energia potencial ou cinética do veículo para o fazer avançar sem intervenção do motor 

(marcha em ponto-morto)
24

. Este é precisamente o modelo de sistema de controlo de 

velocidade desenvolvido pela Volvo Trucks, sob a designação comercial de I-See. 

Curiosamente a sua publicitação surgiu associada à motorização de topo, FH16 750, já 

considerada: talvez porque a haver algum pesado capaz de viajar por uma via rápida de 

montanha com movimento uniforme será este, e isso não é necessariamente bom do 

ponto de vista energético. Os resultados obtidos mostram isso mesmo. Os perfis de 

velocidade correspondentes aos pontos A, B, C e D estão ilustrados na Figura 3.13.  

                                                 
24

 Esta prática não é usualmente recomendada pela indústria, em face do consumo de ralenti e do 

desaproveitar da poupança inerente a uma marcha com o motor em travagem: com corte de injeção e 

consumo nulo. De facto, não se pretende questionar aqui a sua validade. No entanto, esta deve limitar-se 

àqueles períodos em que a necessidade de travar é imperativa (já que se tem que travar, pois então que 

seja também com o motor)! De outro modo estar-se-á apenas a entravar o veículo quando o objetivo é 

precisamente o oposto; pelo menos até que a velocidade máxima autorizada seja alcançada. Relembra-se 

que no âmbito deste trabalho serão estudados apenas movimentos livres de quaisquer constrangimentos 

de tráfego. 

Vmax 

{,V}min 

I 

II III 

IV 

Veículo desengatado:  = 0 

Modos de condução: 
I,II –  = 

max
 até desengatar o motor ( = 0); 

III –   < 
max

 e aumento sucessivo do período em carga (↘); 
IV –   < 

III,min
 na entrada da rampa, até que a velocidade mínima 

seja alcançada e mantida através de uma carga adequada.   

posição 

Perfis de velocidade 
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Assim, supondo agora um veículo pesado articulado mais modesto, com as 

seguintes especificações: 

 potência máxima do motor de 305 kW e potência requerida por equipamentos 

auxiliares igual a 5 kW (Sturm e Hausberger, 2005); 

 rendimento global de transmissão de 94% (SAE J2188, 1996); 

 coeficiente de rolamento, de arrasto aerodinâmico e área frontal associada 

respetivamente iguais a: 0,0051 (Sr=0,51%); 0,69; e 9,5 m
2
 (Stenvall, 2010), 

conclui-se que o efeito da inércia é ótimo, do ponto de vista do rendimento de propulsão 

(Figura 3.12: ponto B; curva azul), precisamente quando os declives são efetuados sem 

atuação dos travões, e consequentemente sem dissipação de energia. Relembra-se que o 

rendimento propulsivo obtido, de 97,3%, significa apenas que caso o veículo circulasse 

em condições ideais: em patamar e com uma velocidade constante e igual à média real, 

consumiria apenas menos 2,7% de combustível. Ou seja, neste caso, o efeito do relevo 

do perfil foi quase completamente amortecido pela inércia do camião. No entanto, isso 

só é possível quando o comprimento do declive descendente proporciona o embalar do 

veículo, em ponto-morto, dentro da gama de velocidades permitida. No caso do perfil 

com segmentos de 1000 metros isto é possível, sendo a velocidade final ótima (em 

rampa) de 53,7 km/h. Já para declives com comprimentos de 2 km, o mesmo não 

sucede. Neste caso, essa velocidade ótima corresponde ao valor mínimo admissível, 

sendo o comprimento gravítico Lg, ou de marcha sob a ação exclusiva da gravidade (ou 

de embalo), dado por: 

   
  

    
 

  (    ̅ )
                                                          (     ) 

 

Esta expressão foi obtida a partir da Equação (3.26), substituindo o declive descendente 

da via s0 pelo declive não balanceado {    ̅ }. O declive gravítico médio pode ser 

aproximado por, 

 ̅  
       

 
                                                               (     ) 
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Ora para o perfil com rampas de 2 km esse comprimento gravítico é de 1220 

metros. Ou seja, mesmo com uma utilização ótima da inércia do veículo não seria 

possível evitar a atuação dos travões numa extensão de 780 metros por cada segmento 

descendente. A dissipação de energia mecânica daí resultante está refletida no valor 

ótimo do rendimento de propulsão alcançado, que é agora de apenas 69,7%.  

 

Figura 3.11 – Evolução do trabalho de propulsão com a velocidade média para dois perfis em dentado de 

serra (Figura 3.2) com rampas de 1 e 2 km de extensão (L) e declives de ±3%. Velocidades limites de 40 

e 90 km/h. Modos de condução definidos na Figura 3.10.  

 

Figura 3.12 – Evolução do rendimento de propulsão (Eq. 3.22) com a velocidade média para dois perfis 

em dentado de serra (Figura 3.2) com rampas de 1 e 2 km de extensão e declives de ±3%. Velocidades 

limites de 40 e 90 km/h. Perfis de velocidade representados na Figura 3.13. 
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Note-se no entanto que em ambos os casos é empregue o modo de condução II 

(Figura 3.10), isto é, com cessação do esforço motriz ainda durante a fase ascendente do 

movimento, realizado assim parcialmente por inércia. A velocidade final ótima, em 

rampa, é assim inferior àquela que o pesado seria capaz de alcançar caso fosse 

conduzido à potência máxima em toda a sua extensão. Por esta via, diminui-se o período 

de funcionamento do motor sob carga e, deste modo, também o consumo. Este tipo de 

padrão de condução é apontado também por alguns autores (Fröberg et al., 2006; 

Ivarsson, 2009). De referir ainda que essas velocidades finais máximas foram calculadas 

em 76,2 e 69,9 km/h, respetivamente para rampas de 1000 e 2000 metros de 

comprimento, supondo naturalmente que o motor é explorado à potência máxima, 

usualmente na gama de velocidades de 1500 a 1900 rpm.  

 

 Constata-se assim que o trabalho de propulsão aumenta significativamente 

sempre que o veículo é forçado para além do estritamente necessário para obter esse 

valor ótimo de velocidade final. Os segmentos das curvas de trabalho de 

propulsão/consumo à direita do ponto B (não designado na curva a vermelho) da Figura 

3.11 mostram isso mesmo. Acontece porém que a velocidade média aumenta também, e 

com ela a capacidade horária de transporte do veículo. Contudo, quando esse esforço é 

prolongado para além do ponto de cota máxima, modo de condução I (aquele que 

maximiza a velocidade média), verifica-se um aumento inusitado do trabalho de 

propulsão, face a um ganho marginal de velocidade. Por exemplo, com rampas de 1000 

metros e declives de ±3%, essa prática seria responsável por um aumento de consumo 

de 17% (Figuras 3.11 e 3.12, pontos C e D) para um incremento de velocidade média de 

apenas 1%! Isto parece sugerir que poderá haver uma justificação adicional para a 

discrepância de consumos exibidos por diferentes motoristas em viagens de longo curso, 

segundo os mesmos trajetos, para além daquela usualmente aceite: a de que esse 

agravamento resultará da redução do rendimento térmico do motor quando operado em 

esforço perto regime de potência máxima. Note-se que o fator humano é tido como o 

mais significativo na operação eficiente de uma frota (Cummins, 2006), sendo 

usualmente imputado a uma condução mais agressiva e não preventiva: vulgo «pé 

pesado», sobre o acelerador e travão. 
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 No entanto, os resultados apresentados graficamente referem-se ao trabalho de 

propulsão. Do mesmo modo, os consumos calculados têm por base um pressuposto de 

rendimento térmico constante. Logo esse aumento acentuado do consumo, detetado nas 

simulações realizadas, só pode ser justificado externamente, por uma deficiente 

interação entre o veículo e a via, e não internamente, por uma utilização mais ou menos 

eficiente da sua motorização
25

.  

Estes resultados mostram uma forte interdependência entre os indicadores de 

eficiência estudados, o comprimento dos declives e a amplitude da flutuação de 

velocidade permitida (abaixo do limite legal). Contudo, importa referir que a redução de 

velocidade não é usualmente bem vista pelas empresas de transportes. De facto, mesmo 

os mais avançados sistemas de controlo de velocidade preditivos atuais não permitem 

senão pequenos desvios de velocidade relativamente à velocidade-alvo, usualmente na 

faixa de 85 a 90 km/h (na Europa), com o objetivo de utilizar precisamente o ímpeto do 

veículo para reduzir o consumo face às irregularidades do terreno. Consequentemente, 

deste ponto de vista, essa funcionalidade está ainda muito constrangida pela gama de 

velocidades de controlo permitida, usualmente com uma amplitude
26

 inferior a 10 km/h. 

O objetivo principal destes sistemas é auxiliar a ação de condução: proporcionando uma 

seleção adequada e autónoma das razões de transmissão disponíveis e simultaneamente 

otimizando os perfis de velocidade, de modo a explorar o motor de uma forma mais 

eficiente. Para esse efeito é utilizada informação topográfica precisa. Os benefícios 

citados são por isso relativamente modestos: usualmente inferiores a 5% (Lattemann 

et al., 2004; Hellström, 2005; Baker et al., 2009; Volvo, 2012a). Consultem-se os 

trabalhos de Hellström (2005 e 2009), Fröberg (2008) e Ivarsson (2009). Estes autores 

compararam com sucesso sistemas de conrolo preditivos com sistemas convencionais, 

                                                 
25

 De facto, em testes de estrada realizados com pesados de 40 toneladas entre Madrid e o alto de Pto. 

Somosierra, na autoestrada N-1, o valor médio do consumo específico (por unidade de trabalho) à 

potência máxima excedeu em apenas 8,3% aquele realizado em regime económico do motor (Transporte 

Mundial, 1996 a 1999), bem abaixo das discrepâncias de 25 a 30% imputadas pela Caterpilar ou 

Cummins, por exemplo, às diferentes práticas de condução. Os veículos testados tinham uma potência 

nominal média de 452 cv e os consumos obtidos sobre uma rampa de 5% com 5 km de extensão foram 

(valores médios): de 159,9 L/100 km, à potência máxima, para uma velocidade lenta de 51,1 km/h e de 

146,0 L/100 km, em regime económico, para uma velocidade lenta de 44,5 km/h, sendo o peso total 

médio de 39,77 t. Note-se que estes valores se referem apenas a um percurso ascendente. 

26
 Este termo refere-se aqui à diferença entre as velocidades máxima e mínima de controlo.  
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de velocidade constante, alcançando reduções de consumo compreendidas entre 2,5 

(simulação) e 3,5% (experimental), em vias com declives frequentes de até 4%. Estes 

resultados, suportados por testes de estrada 
27

, realizados entre Södertälje e Norrköping, 

Suécia, revelam que o benefício energético destes sistemas (PCC) resulta precisamente 

de se evitar o uso do acelerador na fase inicial dos segmentos descendentes, cortando a 

injeção de combustível ainda antes do ponto de cota máxima, ao contrário dos sistemas 

convencionais. Nos testes mencionados acima, a gama de velocidades de controlo 

utilizada foi de 79 a 89 km/h, sendo os travões atuados aos 91 quilómetros horários. Já o 

construtor Detroit Diesel, por exemplo, refere uma margem de flutuação de velocidade, 

tolerada pelo seu sistema PCC RunSmart, de apenas 6% da velocidade-alvo (Baker 

et al., 2009). Assim, com este sistema PCC, o aproveitamento da energia cinética do 

veículo restringe-se a uns escassos 12% do valor máximo disponível, não sendo assim 

possível vencer, sem aumento significativo do consumo, senão pequenas irregularidades 

do terreno. 

Com a abordagem acima não se pretende fazer passar qualquer juízo de valor, 

mas antes alertar para o facto, patente, de que a indústria favorece manifestamente a 

celeridade dos movimentos de transporte que realiza 
28

. Note-se que se esse mesmo 

constrangimento de velocidades tivesse sido usado aqui, os benefícios possíveis limitar-

se-iam àqueles correspondentes ao ponto C (Figuras 3.11 e 3.12), uma vez que, não 

                                                 
27

 Importa aqui alertar para um aspeto por vezes relegado para segundo plano: o da consistência da 

validação experimental de trabalhos desta natureza, usualmente assente num número de testes muito 

limitado (por vezes simplesmente unitários). Na opinião do autor destas linhas, em face de uma margem 

de otimização tão restrita, impor-se-ia uma eficaz análise de incertezas, ainda que a logística associada a 

este tipo de testes não seja de facto muito favorável à sua realização, de modo a despistar o risco de 

enviesamento dos resultados: por via da flutuação de fatores ambientais, aleatórios, não controláveis. Por 

exemplo, nos trabalhos citados foram realizadas cinco viagens (três num mesmo sentido) sendo os 

resultados consistentes. Porém, estes testes decorreram em pleno inverno, sendo referida a ocorrência de 

chuva e vento. No entanto uma simples brisa, da ordem dos 3 km/h, pode afetar o consumo quilométrico 

numa escala superior aos benefícios medidos. É natural supor-se que tal terá afetado do mesmo modo as 

viagens em modo PCC e CC, mas não mais do que isto.  

28
 Note-se que a velocidade máxima de um pesado não é usualmente ditada pela potência da motorização, 

ao contrário da larga maioria dos veículos ligeiros, mas sim imposta essencialmente por razões 

económicas e de segurança. De facto, a maioria dos camiões articulados, trator e semirreboque, atuais 

seria perfeitamente capaz de manter uma velocidade superior a 120 km/h em patamar com a carga 

máxima, se tal fosse permitido: para esse efeito bastaria alterar os limitadores eletrónicos de velocidade, 

uma vez que as atuais transmissões dispõem já dessa capacidade. Veja-se o universo norte-americano, 

com uma velocidade máxima legal de 75 mph (121 km/h) nalguns estados.  
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sendo possível à motorização manter a velocidade do veículo, dentro dessa faixa 

apertada de velocidades (por falta de potência), o sistema PCC limitar-se-ia a explorar a 

capacidade máxima da motorização na zona de operação mais económica. 

 

 

Conclusões 

Neste capítulo demonstrou-se que o aumento do consumo de combustível de um 

pesado, em vias rápidas de montanha, está diretamente associado à dissipação de 

energia potencial durante processos de travagem sustentada. De facto, o trabalho de 

locomoção relativo à resistência própria de um pesado, neste tipo de vias, não é 

particularmente afetado pela não uniformidade do movimento, ao contrário do que 

sucede quando circula em patamar ou se trate de um automóvel ligeiro.  

Por consequência, viajar por uma estrada de montanha com velocidade constante 

não será porventura o modo ideal de condução do ponto de vista energético. Isto mesmo 

está já refletido no abandono progressivo dos sistemas de de controlo de velocidade 

convencionais, de velocidade fixa, por outros designados de preditivos, capazes de 

alguma flexibilidade no controlo da celeridade do veículo, em função das características 

do terreno a vencer. 

Tendo isto presente, impunha-se quantificar o efeito da inércia sobre o trabalho 

de propulsão: de modo a relativizar os resultados já obtidos, para um movimento 

uniforme, e a evidenciar que o procedimento associado, sintetizado na Tabela 3.7, mais 

não é do que uma baliza, a considerar simultaneamente com o trabalho mínimo de 

locomoção (Equação 3.19b). Isso mesmo foi feito através do procedimento numérico 

patente nas Equações (3.39 a 3.43). Os resultados obtidos, quanto ao trabalho de 

propulsão, consumos e rendimento propulsivo, surgem representados nas Figuras 3.11 e 

3.12. Por exemplo, para o perfil padrão com rampas de 1000 metros e declives de ±3%, 

a velocidade média máxima que um vulgar TIR de 40 toneladas e 415 cv poderia 

realizar, sem ultrapassar os 90 quilómetros horários, seria de 85,3 km/h com um 

consumo de 58,1 L/100 km. Mas se fosse conduzido de acordo com o modo II-B 

(Figura 3.10) o consumo seria de 30,7 L/100 km para uma velocidade média de 
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74,8 km/h. Caso circulasse em patamar, a essa mesma velocidade, consumiria 

29,9 L/100 km
29

. Ou seja, impacto do perfil vertical praticamente não se faria sentir. 

 

A conclusão a retirar é da que é possível alcançar rendimentos de propulsão 

próximos dos 100% desde que os declives da via não excedam em extensão um 

comprimento característico, designado como gravítico (Equação 3.44). Naturalmente, 

que isto só é possível à custa da velocidade média. Ou seja, no que respeita à definição 

do procedimento de classificação pretendido, tudo está ainda em aberto! Contudo, ainda 

que esse potencial de redução do consumo seja manifestamente atrativo tal deve ser 

visto com alguma reserva, essencialmente por dois motivos:  

i. porque a flutuação de velocidades aqui permitida, em benefício desse potencial, 

poderá não ser aceitável por razões de segurança; uma vez que admite perdas 

cíclicas de velocidade de até 50 km/h em rampas relativamente moderadas, de 

3%, com consequente aumento do risco de acidentes (Harwood et al., 2003); e 

 

ii. porque os perfis simulados têm implícito um terreno com um desenvolvimento 

em estrias, na escala dimensional do comprimento gravítico (de 400 a 1200 

metros, para declives compreendidos entre 6 e 3%), em vez de um perfil com 

uma ondulação de base na escala das protuberâncias mais exuberantes do terreno 

(porventura de alguns quilómetros).  

 

No que respeita ao primeiro ponto, acima, a Figura 3.13 mostra precisamente os 

perfis de velocidade relativos aos modos de condução A, B, e C (Figuras 3.11 e 3.12), 

para o perfil com rampas de 1000 metros de comprimento. A partir destes foi possível 

calcular a distância entre esse pesado (simulado) e um outro veículo que seguisse 

imediatamente à sua frente com movimento uniforme e igual velocidade média. Essas 

curvas de posição relativa, representadas na parte inferior da mesma figura, têm como 

mínimo absoluto uma distância de 50 metros. 

                                                 
29

 De referir que os consumos apresentados não consideram a potência de acionamento de equipamentos 

auxiliares do funcionamento do veículo (motor excluído). Caso isso tivesse sido feito, os resultados 

anteriores seriam, pela mesma ordem, 32,5 e 31,7 L/100 km, de acordo com a metodologia de Sturm e 

Hausberger (2005). Relembra-se que os outros dados considerados foram: Hv= 35,94 MJ/L; Wa= 5 kW; 

t= 37%; tr= 94%; Sr= 5,1‰; CD= 0,691; A= 9,5 m
2
; p= 1 atm; e T= 20°C. 



 
Conceitos e equações fundamentais 

 

117 

 

Para o modo de condução mais económico, ponto A, essa distância varia entre 

os 50 e os 288 metros, alcançando valores máximos de 174 e 100 metros, 

respetivamente, para os modos B e C. Com esta análise fica evidente que a coexistência 

de tráfego heterogéneo na via mais lenta da estrada, com movimento uniforme e variado 

(veículos pesados sem carga, ou ligeiros mais lentos, e veículos pesados carregados), 

resultaria, por um lado, numa acentuada redução da sua capacidade escoamento
30

 e, por 

outro, num aumento significativo do risco de acidente, com ultrapassagens frequentes 

em baixa velocidade (Solomon, 1964; Glennon, 1970; Aljanahi et al., 1999). 

 

Figura 3.13 – Perfis de velocidades relativos aos modos de condução implícitos nos pontos A, B e C das 

curvas de desempenho das Figuras 3.11 e 3.12. Na parte inferior da figura acima estão representadas 

curvas de posição relativa: entre um veículo que exibisse os perfis de velocidade A, B e C e um outro que 

circulasse imediatamente à sua frente com movimento uniforme e igual velocidade média. Os parêntesis 

retos identificam a carga do motor (percentual). 

 

Em relação ao segundo ponto, importa referir que o troço da A25 estudado 

(Figura 3.8) não exibe de modo algum uma ondulação em dentado de serra (Figura 3.2). 

De facto, este perfil pode ser subdividido em 13 secções com uma mesma tendência 

                                                 
30

 Por dois motivos: porque a velocidade média do tráfego diminuiria com a eventual economia 

pretendida por uns, e porque a interposição de um veículo com movimento variado entre dois outros com 

movimento uniforme resultaria num aumento significativo da distância média entre veículos. 
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ascendente, ou descendente, e 2160 metros de extensão média. Por outro lado, concluiu-

se já que este perfil seria equivalente na severidade (igual trabalho relativo) a um outro 

perfil em dentado de serra com declives de ±3,35%
31

, supondo um movimento 

uniforme.  

 

Assim coloca-se a seguinte questão: será legítimo supor que um desses perfis 

(em dentado de serra), agora com rampas de 2160 metros, seja igualmente equivalente 

ao perfil real no caso de um movimento variado? Naturalmente, apenas no que respeita 

à velocidade média proporcionada e trabalho de propulsão exigido ao veículo.  

Num sentido estrito, de equivalência formal, a resposta é naturalmente negativa 

(esse modelo não apresenta um número adequado de graus de liberdade). Mas como 

modelo aproximado, porventura sim. Supondo pois, numa primeira aproximação, que 

essa equivalência é válida, os consumos calculados seriam: de 63,1 L/100 km para uma 

velocidade média de 76,5 km/h e modo de condução I-D; e de 57,8 L/100 km para uma 

velocidade média de 75,8 km/h e modo de condução C (Figura 3.13). Estes resultados 

baseiam-se no mesmo procedimento de cálculo, já descrito (Equações 3.39 a 3.43), para 

uma velocidade máxima de 85 quilómetros horários e peso total de 40 toneladas. A 

apresentação destes valores aproximados tem por único propósito ilustrar a escassa 

margem de otimização dos indicadores de eficiência discutidos, por via inercial, quando 

a maximização da velocidade média é assumida como critério dominante. Os Capítulos 

6 e 7 darão respostas cabais a estas questões. 

                                                 
31

 De acordo com os procedimentos de cálculo constantes das Tabelas 3.3 e 3.7, relativos ao cálculo do 

trabalho relativo sobre perfis padrão (s=s0) e perfis reais, respetivamente. 
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Capítulo 4 

Método numérico 

Este capítulo começa por apresentar a modelação matemática da estrada e do veículo. 

De seguida aborda-se a discretização do problema numérico. Os modelos de condução 

são discutidos neste contexto. Finalmente apresentam-se algumas corridas de validação 

do modelo computacional, no seu todo, contra resultados numéricos e experimentais 

constantes da literatura científica. 

 

4.1 Introdução 

A modelação numérica do comportamento dinâmico de veículos de estrada é 

usualmente intrincada, e por vezes obscura, não por via dos esquemas numéricos 

utilizados, mas pelo volume de aspetos físicos que é necessário modelar e controlar. Em 

consequência o número de variáveis de entrada é habitualmente muito alto. A este facto 

acresce a dificuldade de particularizar valores que não são do domínio público, mas sim 

propriedade dos construtores: da estrada e dos veículos.  

Por exemplo, a simulação de movimentos em estrada exige naturalmente a 

parametrização vertical e horizontal do seu traçado. Isto porém nem sempre é de 

concretização fácil; a menos que se disponha de meios instrumentais para o realizar, tais 

como dispositivos GPS adequados (Boriboonsomsin e Barth, 2009), ou se tenha acesso 

a informação privilegiada, do domínio exclusivo do construtor ou do dono da obra. No 

contexto deste trabalho, a segunda via foi aquela possível, por cortesia da ASCENDI, 

tendo sido facultados elementos escritos, de projeto, que permitiram caraterizar a 

autoestrada A25, Aveiro - Vilar Formoso, ao nível da rasante e da diretriz, numa 

extensão de 125 km 
1
.  

Neste ponto importa referir que nos mais variados estudos numéricos a que o 

autor teve acesso a sinuosidade do traçado não foi considerada, não sendo por isso 

necessária a definição da diretriz (Bester, 2000; Rakha, 2002; Lan e Menendez, 2003; 

                                                 
1
 Neste texto o uso dado a esses termos é aquele constante das normas de traçado JAE (1994), 

entendendo-se por rasante o perfil longitudinal (de elevação) do eixo da estrada e por diretriz a projeção 

em planta desse mesmo eixo (linha média da estrada). 
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Sturm et al., 2005; Frodberg, 2008; Haung, 2010; Rexeis et al., 2012). É esse o caso, 

por exemplo, dos estudos acerca da eficiência energética de diferentes tipos de sistemas 

de controlo de velocidade; da análise de ciclos de condução e respetivos níveis de 

emissões poluentes; ou do cálculo de perfis de velocidades, para efeitos de 

dimensionamento de estradas. No entanto, é já certo, desde Mavromatis (2003), que a 

sinuosidade do traçado tem um impacto não desprezável sobre esses perfis de 

velocidades. De resto, no trabalho experimental de Arellano et al. (2015), sobre este 

mesmo assunto, um dos cuidados expressos pelos autores foi o de não considerarem 

segmentos com raio de curvatura inferior a 500 metros.  

Ora uma parte significativa do traçado da A25 estudado exibe curvas mais 

apertadas (com raio menor do que 500 m), com uma extensão acumulada de 21 km, o 

equivalente a 17% do trajeto analisado. Por esta razão entendeu-se pertinente estudar a 

influência da sinuosidade sobre os perfis de velocidades e trabalho de propulsão. Note-

se que a sujeição de um veículo a forças laterais aumenta a sua resistência ao 

movimento (Wong, 2001; Mavromatis, 2003; Kim, 2010). Naturalmente, para retratar 

adequadamente este efeito é necessário conhecer-se a sobreelevação local do 

pavimento, uma vez que esta compensa parcialmente a centrifugação do veículo em 

curva, contribuindo assim para uma maior segurança e comodidade da circulação. O 

perfil de sobreelevação do traçado da A25 foi obtido também a partir dos elementos de 

projeto disponibilizados pela ASCENDI. 

 Quanto à modelação das motorizações, foram consultados dezenas de catálogos 

de construtores de camiões pesados e analisada mais de uma centena de motorizações. 

Todavia, apenas 60 foram consideradas para efeitos dessa modelação, das caraterísticas 

de binário ou potência e do escalonamento das caixas de velocidades. Parte dessa 

informação não foi utilizada por ser manifestamente incongruente. De facto, é frequente 

encontrar curvas de binário e de potência incompatíveis entre si.  

A Figura 4.1 ilustra esta dificuldade em discernir a intenção do construtor com a 

motorização do camião rígido de 3 eixos MAN 26.340 (de 26 t de peso bruto e potência 

nominal de 340 cv). Como interpretar o gráfico? Este motor exibe ou não um patamar 

de potência constante, na gama de velocidades de 1900 a 2300 rpm? Mas se assim fosse 

a curva de binário deveria ser uma hipérbole retangular em vez de linear, e muito menos 

ligeiramente curvilínea com concavidade voltada para baixo!  
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Figura 4.1 – Caraterísticas de binário (a azul) e potência (a negro) do camião MAN 26.340, conforme 

declaradas pelo construtor. A linha a cor vermelha mostra uma outra a curva de potência: aquela 

calculada a partir da característica de binário a azul (Equação 4.1). Repare-se na discordância dos dados 

do fabricante. 

 

Efetivamente a vectorização da imagem, em ambiente CAD, permitiu inferir, a 

partir da linha média da caraterística de binário, que a potência máxima que lhe 

corresponde é de 357 cv às 2300 rpm (em vez de 340). As linhas a cor, na imagem, 

mostram essa compatibilização, em função da velocidade de rotação  : da curva de 

potência  ̇ (a vermelho) com a de binário   (assumida como referência), de acordo 

com a sua definição,  

 ̇     (4.1) 

 

Com isto pretende-se alertar para o facto de estas curvas serem por vezes 

meramente aproximadas, a tal ponto que a sua forma caraterística deixa de ser 

percetível. Este aspeto não é um mero preciosismo. A análise de sensibilidade a 

apresentar no Capítulo 5, realizada com um camião de 40 t e 430 cv, revelou, por 

exemplo, que uma flutuação de 1% na sua potência nominal produz uma alteração de 1 

a 4% nos percursos realizados sobre rampas de 3 a 5%, para uma perda de velocidade 

de 15 km/h (AASHTO, 2011), sendo que à inclinação menor corresponde o maior fator 

de sensibilidade. Mas no exemplo gráfico, acima, a disparidade dos valores de potência 

máxima é de 5%!  

Este facto recomendava pois que esta característica fosse definida com especial 

cuidado. Isso será discutido na Secção 4.3, mas desde já se adianta que a abordagem 
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tradicional, de retratar o binário por uma lei polinomial de grau elevado, foi abandonada 

em favor de uma definição por ramos e combinação linear de duas características de 

referência. Por exemplo, no regime de potência máxima, o binário disponível supõe-se 

balizado por uma hipérbole retangular de potência constante e uma característica linear 

de binário com potência máxima à velocidade nominal. 

 

 

4.2 Modelação da estrada 

Conforme já foi referido, a caraterização geométrica de uma estrada passa pela 

definição do seu perfil longitudinal vertical, a rasante, e pela definição do seu traçado 

horizontal, a diretriz. A rasante é por sua vez constituída por uma sequência de traineis e 

de curvas verticais, dimensionadas de acordo com critérios de visibilidade 
2
, sendo que 

um trainel é um trecho com declive constante. A ligação entre traineis consecutivos é 

realizada por essas curvas verticais, de concordância, com desenvolvimento parabólico. 

Já a diretriz é constituída por uma sequência de alinhamentos retos, clotóides e curvas 

circulares. A função destas clotóides, curvas de transição com desenvolvimento em 

espiral, é a de proporcionarem a inscrição harmoniosa do veículo numa curva circular, 

de modo a que a sua aceleração centrípeta se faça sentir gradualmente.  

Realizado o enquadramento léxico acima, relembra-se que descrição cabal das 

normas de traçado de uma estrada não se insere no âmbito deste trabalho. Para esse 

efeito consultem-se JAE (1994) ou AASHTO (2011). Assim, apenas serão abordados, 

de seguida, os aspetos, desse traçado, estritamente necessários à descrição do 

movimento de um veículo. 

 

 

4.2.1 Rasante 

Em relação ao traçado vertical da estrada, este pode supor-se subordinado a um perfil 

em linha quebrada com zonas de concordância. A Figura 4.2 mostra isso mesmo: o 

                                                 
2
 Por exemplo, a transição brusca de uma rampa de 6% para um declive com a mesma inclinação ocultaria 

um veículo imóvel, com 1,3 metros de altura, de outro similar, que o precedesse, para distâncias 

superiores a 40 metros. Acresce ainda que o primeiro seria praticamente lançado sobre o segundo, com 

perda de contacto com o pavimento, se circulasse à velocidade legal de 120 km/h. 
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perfil nominal, a traço fino e cor vermelha, e a rasante efetiva, a traço grosso; composta 

por traineis, segmentos lineares a cheio, e por curvas verticais, linhas duplas.  

Os parâmetros diretores do perfil longitudinal podem assim definir-se como uma 

sequência ordenada de declives, comprimentos nominais (linha quebrada) e de raios de 

concordância, passíveis de definição vetorial. Repare-se que a extensão do campo de 

visibilidade de um condutor depende da curvatura da estrada. As extensões dos traineis 

e das curvas verticais são por isso grandezas dependentes. Neste ponto importa 

relembrar que essas concordâncias são parabólicas. Consequentemente a taxa de 

variação do declive,  , com a posição escalar,   (medida sobre a diretriz), é constante e 

igual ao inverso do raio,   , da circunferência que oscula a parábola no seu vértice 

(máximo relativo em cota), ou seja, 

 

  

  
 
   

   
 
 

  
                                                             

 

 

Figura 4.2 – Discriminação dos elementos geométricos que compõem a rasante. A imagem mostra ainda 

a convenção de sinais assumida para as concordâncias verticais (com raio vertical Rz).    

 

 

Por exemplo, considere-se o segmento linear [AB] do perfil nominal da Figura 4.2. As 

extensões, segundo x, das curvas verticais que lhe são tangentes e do trainel que nele se 

𝑅𝑧 < 0 

𝑅𝑧 > 0 
𝐅𝑘 ≡ 𝐈𝑘+1 

I e F são os pontos de Início e Fim do elemento k da rasante  
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inscreve, respetivamente Lc e Lt (do trainel), são, de acordo com a Equação (4.2) e 

respeitando a convenção de sinais estabelecida na mesma figura: 

 

   (    1)                                                            

 

    A  
       
 

                                                    

 

Os índices “1” e “2” designam os pontos extremos, inicial e final, de um qualquer 

elemento da rasante, neste caso curvas verticais, sendo Lce e Lcs respetivamente as 

extensões das concordâncias de entrada e de saída do trainel, dadas pela Equação (4.3), 

genérica. Esta expressão resulta diretamente das propriedades de uma lei quadrática 

(AASHTO, 2011). As grandezas independentes são aquelas sublinhadas. 

 Todavia, nos elementos de projeto consultados, a rasante é definida direta e 

sequencialmente, sem se explicitar o perfil nominal ou discriminar parâmetros, 

conforme estes sejam dependentes ou independentes. Neste texto, a definição do traçado 

supõe por isso que a extensão do trainel é um parâmetro diretor, sendo o comprimento 

nominal respetivo uma grandeza subordinada. A Tabela 4.1 apresenta um extrato da 

matriz de parametrização considerada. Os parâmetros destacados a negrito foram os 

únicos transcritos (os independentes), sendo os restantes calculados. Deste modo 

evitaram-se eventuais erros de concordância e minimizaram-se erros de truncatura. Os 

índices numéricos (1 e 2) têm o significado acima referido.  

 

Tabela 4.1 – Extrato da matriz de parametrização da rasante da A25 (troço Este). 

  

 

Assim, os parâmetros diretores da rasante foram reunidos nos vetores   [  ], 

   [ 1  ] e   
   [       ], relativos respetivamente às extensões dos sucessivos 

elementos da rasante, traineis ou curvas verticais; à sequência dos declives iniciais; e 

sinuosidade vertical destes mesmos elementos. Por sinuosidade entende-se o inverso do 

 L 1 R z s 1 x 1 x 2 z 1 z 2  ds /dx 1

 [m]1  [hm]1
-  [m]

2
 [m]

1
 [m]

0
 [m]

1
[m

-1
]

1 TRAINEL 1 374 infinito 0,0361 0,00E+00 3,74E+02 4,61E+02 4,74E+02 0,00E+00

2 CURVA 2 139 100 0,0361 3,74E+02 5,13E+02 4,74E+02 4,80E+02 1,00E-04

3 TRAINEL 1 116 infinito 0,0500 5,13E+02 6,28E+02 4,80E+02 4,86E+02 0,00E+00

Elemento k,  tipologia e grau
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raio de curvatura de um dado elemento do traçado. A última coluna da Tabela 4.1 

materializa este último vetor (ver Equação 4.2). Os comprimentos das curvas verticais 

foram obtidos pela Equação (4.3). Os parâmetros dependentes, aqueles à direita do traço 

duplo neste mesmo quadro, foram por sua vez calculados fazendo, para  >  , 

 

 1   ∑  

  1

  1

                                                               

 

 1    1 1  ∑
 1    1  +1

 
  

  1

  1

                                         

 

Os valores finais de posição e cota de um dado elemento k da rasante foram incluídos na 

matriz de parametrização por uma questão de conveniência numérica. Repare-se que 

estes mais não do que os parâmetros iniciais do elemento seguinte. A construção desta 

matriz foi realizada numa folha de cálculo.  

 

Uma vez parametrizada a rasante, e sendo a sinuosidade   
 1 uma lei contínua, 

foi possível calcular, sem discriminação do tipo de elemento, trainel ou curva, o espetro 

de declives     , e o perfil longitudinal     , fazendo, 

 

      1      
 1  (   1  )                                                

 

      1   
 1    

 
(   1  )                                              

 

sendo k definido por enquadramento num dado intervalo de posição, isto é, 

 

      1  <    1  +1 

 

O procedimento de localização, na matriz, para uma dada posição inicial, arbitrária, 

consiste numa simples rotina de varrimento. Posteriormente, e de modo a agilizar o 

cálculo numérico, utiliza-se um procedimento sequencial, de atualização do número de 
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ordem k para valores crescentes de x (por teste da condição acima apenas para o valor 

de k seguinte ou seguintes, se necessário).  

 

 

4.2.2 Diretriz 

No contexto deste trabalho, este elemento do traçado permitiu a simulação do efeito da 

centrifugação do veículo sobre o perfil de velocidades, efeito esse decorrente 

precisamente da sinuosidade da estrada   1. Esta grandeza define-se como o inverso do 

raio horizontal de curvatura, conforme sugere a notação adotada. Note-se que esta é 

contínua em toda a extensão da diretriz.  

A Figura 4.3 mostra o referencial utilizado para caraterizar o rumo da estrada  , 

ou a trajetória do veículo 
3
, e a convenção de sinais adotada para a sinuosidade. De facto 

a cada sentido de circulação está associado um referencial móvel, cartesiano, com os 

seus eixos   e   alinhados respetivamente com o vetor velocidade e com a direção 

radial, convencionada como positiva quando o eixo aponta o centro local de curvatura, 

i.e., quando, em planta, o veículo circula no sentido horário. As vias estão numeradas de 

acordo com a sua posição face ao eixo da via (coincidente com a diretriz). O 

conhecimento do rumo da trajetória é necessário apenas para caraterizar a ação 

direcional do vento. 

 

Figura 4.3 – Referenciais associados à trajetória do veículo, com rumo  , e convenção de sinais adotada 

para a sinuosidade da estrada (1/R). A cada sentido de marcha está associado um referencial.  

 

                                                 
3
 Neste trabalho a trajetória do veículo assumiu-se sempre paralela à diretriz.    
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𝜃    0° 

R>0 
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𝜌 (direção radial) 

𝑎: afastamento radial (linha dupla central = diretriz)  
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Na definição da diretriz consideraram-se como parâmetros independentes: os 

comprimentos dos alinhamentos retos    , e das curvas circulares    ; os parâmetros 

das clotóides A (comprimentos caraterísticos); e os raios iniciais de curvatura de cada 

elemento  1 (lineares os curvilíneos). O comprimento das curvas circulares de transição 

   , e os rumos iniciais  1, embora constantes dos elementos de projeto consultados, 

assumiram-se como grandezas dependentes; uma vez mais, de modo a minimizar 

possíveis erros de concordância ou de truncatura. De facto a variação do rumo ao longo 

de um curva circular, com raio    , é de cálculo imediato, fazendo, 

 

     
   
   
                                                                 

 

Já no que respeita às curvas de transição a análise é mais elaborada; desde logo 

por existirem diferentes traçados possíveis: em lemniscata de Bernoulli; em parábola 

cúbica; em clotóide, entre outros (Picado-Santos, 2010). No traçado da A25 são 

utilizadas transições em clotóide. Este tipo de curvas tem um desenvolvimento em 

espiral, dita de Cornu, e obedece à seguinte lei, 

 

   |   |   
                                                           0  

 

Ou seja, o raio da curva circular, à saída da curva de transição, é inversamente 

proporcional à extensão curvilínea da clotóide, medida a partir do alinhamento reto. A 

constante de proporcionalidade é dada pelo quadrado do parâmetro da espiral A. Isto 

significa que será necessário percorrer uma distância A para se passar de um 

alinhamento reto a uma curva circular com raio idêntico. Uma característica deste 

traçado é a de proporcionar uma variação linear da aceleração centrípeta, desde zero até 

o valor de projeto sobre a curva circular, para um movimento uniforme. 

 

 De acordo com a lei acima (Equação 4.10), a sinuosidade da diretriz pode 

definir-se como uma função contínua da posição escalar x, medida sobre o eixo da 

estrada, supondo 
4
, 

                                                 
4
 A função “sinal de” é aquela implícita em    definindo-se como: sgn     | | , sendo     0  0. 
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  1     1  
 1     (   1  )                                           

com 

   
 

  
      1  +1

 1   1  
 1                                               

 

Por sua vez, o rumo da diretriz pode obter-se por integração da sinuosidade, uma vez 

que o comprimento de um arco é diretamente proporcional ao produto do ângulo ao 

centro que lhe corresponde pelo seu raio, isto é, 

 

   ∫  1                                                              

 

de onde resulta que o rumo, sobre um dado elemento k da diretriz, possa ser dado por, 

 

      1    1  
 1  (   1  )  

1

 
   (   1  )

 
                             

 

A Tabela 4.2 apresenta um extrato da matriz de parametrização considerada. Os 

parâmetros destacados a negrito foram os únicos transcritos dos elementos de projeto 

consultados, sendo os restantes calculados. De facto, as posições inicias x1 de cada 

elemento foram obtidas de modo análogo ao já apresentado para a rasante (Equação 4.5) 

e as extensões das curvas de transição calculadas a partir da Equação (4.10). Os rumos 

inicias resultam diretamente da Equação (4.13), fazendo simplesmente, 

 

 1    1 1  ∑( 1  
 1   

  
 
  
 )

  1

  1

                                          

 

Repare-se que nos alinhamentos retos a sinuosidade   1 é nula, sucedendo o mesmo 

com o parâmetro   também sobre as curvas circulares (Equação 4.11b). Em todas as 

expressões acima os rumos devem ser considerados em radianos. 
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Tabela 4.2 – Extrato da matriz de parametrização da diretriz da A25 (troço Este). 

 

 

 

4.2.3 Sobreelevação 

Se a inclusão da sinuosidade na análise do movimento visa estudar o efeito da 

centrifugação do veículo sobre o trabalho de propulsão, então é igualmente imperativo 

considerar-se a sobreelevação da estrada; uma vez que esta se destina precisamente a 

compensar essa ação centrífuga. No contexto do movimento de camiões pesados, o 

desprezar desta grandeza conduziria ao enviesamento dos resultados, acerca do real 

impacto da sinuosidade no movimento. Note-se que para velocidades moderadas a 

aceleração lateral compensada, paralela ao pavimento, pode ser significativamente 

menor do que a aceleração centrípeta 
5
 (em valor absoluto). 

Por outro lado a inclinação transversal do pavimento afeta diretamente a sua 

cota, que será assim diferente da da rasante. Consequentemente, sempre que esta 

grandeza varia longitudinalmente, o declive das diferentes vias será também ele 

diferente. Isto sucede invariavelmente sobre as curvas de transição.  

Do que foi dito pode concluir-se que a cota efetiva do pavimento não depende 

apenas da posição escalar x, medida sobre o eixo da estrada, mas também do 

afastamento lateral a, a esse mesmo eixo (ver Figura 4.3). Em conformidade, o declive 

da via svia e a sobreelevação e podem definir-se como: 

     (
  

  
)
   
                                                            

 

  
  

  
                                                                    

                                                 
5
 Por exemplo, a aceleração lateral compensada atuante sobre um veículo que circule na A25 a 79 km/h 

sobre uma curva com um raio de 700 metros é nula, uma vez que a sobreelevação que lhe está associada é 

de 7%; de resto em conformidade com o estabelecido em JAE (1994).  

 

 L 1 A R CC x 1 x 2
1/R 1 d (R

-1
)/dx  q 1

 [m]
1

 [m]
1 -  [m]

2
 [m]

1
 [m

-1
]  [m

-2
] [graus]

1

1 RECTA 1 198 0,00E+00 1,98E+02 0,00E+00 0,00E+00 1,84E+01

2 CLOTOIDE 3 64 350 1,98E+02 2,63E+02 0,00E+00 -8,16E-06 1,84E+01

3 CURVA 2 134 -1900 2,63E+02 3,96E+02 -5,26E-04 0,00E+00 1,74E+01

Elemento k,  tipologia e grau
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A Figura 4.4 mostra precisamente alguns perfis transversais do pavimento de 

uma estrada de duas vias (e dois sentidos de circulação). A convenção de sinais da 

sobreelevação resulta diretamente da Equação (4.15) e pode ser observada nesta mesma 

imagem, sendo positiva quando a cota do bordo exterior da via de circulação é maior do 

que a da rasante.  

 

Figura 4.4 – Perfis transversais e sobreelevação e, do pavimento de uma estrada de duas vias. As setas 

indicam os sentidos de circulação. O referencial {     } diz respeito apenas à via direita (ver Figura 4.3). 

 

Partindo agora da Equação (4.14), e sendo o incremento de cota, desde o eixo 

até à linha média da via, diretamente proporcional ao afastamento e à sobreelevação, 

então, pela aplicação da regra da cadeia, é possível obter o declive da via por, 

 

     
 

  
       

  

     
                                                

 

Nesta expressão as variáveis x e z referem-se à posição sobre a diretriz e à cota da 

rasante, respetivamente. As grandezas análogas relativas à via são identificadas pelo 

subscrito com a mesma designação. Desenvolvendo a primeira derivada e sabendo que 

os arcos    e       são diretamente proporcionais aos seus raios, obtém-se, 

 

            
  

 

      1
                                              

𝜌 
𝜏 

𝑧 

𝑒 > 0 𝑒 < 0 curva de transição 

alinhamento reto 

curva circular 
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O declive   da rasante e a sinuosidade da diretriz   1 são aqueles já definidos 

(Equações 4.7 e 4.11). Quanto à grandeza e’, esta é dada por, 

   
  

  
                                                                    

e foi calculada a partir do perfil de sobreelevação da estrada      , fazendo, 

  
  (

    1
    1

)
 

                                                           

 

Este perfil porém não está parametrizado nos elementos de projeto consultados. 

Assim, os valores de sobreelevação, inicial e final  1 e   , de um qualquer elemento k 

do perfil de sobreelevação, foram obtidos a partir da análise dos sucessivos perfis 

transversais do pavimento, definidos no projeto a cada 25 metros 
6
. Naturalmente, os 

pontos extremos dos elementos da diretriz balizam também a maioria dos segmentos do 

perfil de sobreelevação, com a exceção de alguns alinhamentos retos: aqueles que 

exibem zonas de transição da inclinação transversal de base. Veja-se a esse respeito a 

Figura 4.4, na zona do alinhamento reto da via direita adjacente à clotóide. 

Neste ponto importa referir que a utilização do esperto de declives da rasante e 

da sinuosidade da diretriz, na Equação (4.17), exige que se relacionem as posições sobre 

a linha média da via (LMV),     , e sobre o eixo da estrada  . De resto os comprimentos 

dos segmentos do perfil de sobreelevação são medidos também sobre a diretriz. A 

Figura 4.5 mostra essa correspondência de posições. Sem essa relação não seria possível 

precisar os valores de k a utilizar nas equações acima, os quais são indicativos das linhas 

a consultar nas matrizes de parametrização da rasante, diretriz e perfil de sobreelevação. 

A esse respeito, repare-se que o eixo da estrada da Figura 4.5, sendo paralelo à linha 

média da via, é gerado pelo movimento do ponto Q; extremidade do vetor PQ, de 

módulo a, solidário com o veículo P. Consequentemente, este ponto Q descreve, em 

planta, um movimento plano resultante da translação de P e rotação de PQ. A equação 

que relaciona as velocidades de P e de Q consta desta mesma figura. A integração no 

tempo desta equação conduz diretamente à relação pretendida,  

                                                 
6
 No projeto a definição dos perfis transversais do pavimento é feita pela indicação das cotas de alguns 

dos seus pontos notáveis em função do seu afastamento lateral, medido a partir do eixo da estrada. 
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                                                                    0  

 

 

Figura 4.5 – Projeção sobre o eixo da estrada (ponto Q) do movimento do veículo P, com trajetória 

definida pela linha média da via LMV. O vetor PQ gira solidário com o veículo. As trajetórias “eixo” e 

“LMV” são definidas, respetivamente, pelas velocidades dos pontos Q e P (     ).  

 

Finalmente importa relembrar que a diferença de rumo é uma função quadrática de x 

(Equação 4.13). Isto permite explicitar a relação pretendida sob a forma,  

 

    

{
  
 

  
     

 

  
                                            0

    
   √  

             

  
       0

                              

com, 

       1                                                             

 

       1  
 1                                                           

 

De modo análogo ao já descrito, a propósito da rasante (último parágrafo da 

Secção 4.2.1), o valor de k é definido por enquadramento no intervalo de posição, 

O 

 

P 

Q 

𝜃 

𝑣 𝑃 

𝑣 𝑄 

𝑎     

𝑣  𝑣  𝑎
𝑑𝜃

𝑑𝑡
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 1   ( 1    1 1)  <       1  +1  ( 1  +1   1 1)   

 

Em síntese, a definição do traçado estudado exigiu a parametrização de 302 

elementos da rasante, 623 da diretriz e 725 do perfil de sobreelevação da estrada. Em 

relação a este último aspeto, dada a natureza fastidiosa do trabalho envolvido, de análise 

dos sucessivos perfis transversais, apenas se estudou a faixa direita (mais a sul) do 

traçado da A25, supondo-se a sobreelevação da outra faixa de rodagem simétrica da 

primeira (de sinal contrário), ou seja, o paralelismo em corte dos dois pavimentos. Isto 

não é verdade nos alinhamentos retos (ver Figura 4.4), dado que o escoamento das 

águas pluviais na A25 é realizado sempre para o exterior da estrada e nunca para o 

separador central. Todavia este desvio não afeta a resposta longitudinal do veículo, uma 

vez que a magnitude da força lateral que o sujeita não é alterada. A Figura 4.6 mostra a 

evolução da rasante e da diretriz deste traçado nos dois troços estudados: Albergaria-

Viseu e Viseu-Guarda. Os pontos assinalados estão espaçados regularmente, de 10 em 

10 quilómetros. 

 

Figura 4.6 – Traçado vertical e horizontal da autoestrada A25, decorrente da parametrização realizada.  
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4.3 Modelação do veículo 

4.3.1 Características de binário e potência do motor 

A modelação do binário disponível, em função da velocidade de rotação, foi realizada 

por ramos, tendo sido definidos quatro regimes de funcionamento: o primeiro, dito de 

baixa velocidade; o segundo, de binário máximo; o terceiro, de potência máxima; e o 

quarto, de alta velocidade. A Figura 4.7 mostra, pela mesma ordem, a disposição destes 

regimes para a motorização típica de um camião de 40 toneladas e 5 eixos (faixas 

verticais, numeradas na parte inferior do gráfico). 

 

Figura 4.7 – Curva da binário típica do motor de um camião de 40 toneladas e discretização da gama de 

velocidades de operação em 4 regimes, numerados na parte inferior do gráfico.  

 

 

Conforme já foi referido, as curvas de binário ou de potência disponibilizadas 

pelos construtores são frequentemente aproximadas. Para acautelar essa limitação, neste 

trabalho, a parametrização das caraterísticas do motor foi realizada essencialmente com 

base na informação numérica declarada pelos fabricantes, a saber: o binário máximo, 

 1 ; a gama de velocidades dita de binário máximo  [ 1   ]; a potência nominal  ̇ ; e 

a respetiva velocidade nominal   . Já o limite superior do regime de alta velocidade   , 
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raramente é publicitado. Esta informação porém é pouca relevante 
7
, uma vez que neste 

regime o motor é utilizado quase exclusivamente como travão de compressão ou de 

escape. Por esta razão, este limite assumiu-se igual à velocidade máxima de rotação em 

travagem. Dentro de cada gama, o binário é definido por uma função do tipo, 

 

                    1                                           

 

Deste modo, é possível conferir curvatura positiva ou negativa à característica de 

binário; impor uma gama de potência constante, quando pertinente; ou realizar uma 

combinação linear destas duas características, qualquer que seja o regime. Porém, o 

número global de graus de liberdade (relativo aos 4 regimes) excede largamente o 

número de restrições conhecidas, incluindo já a exigência de continuidade da curva de 

binário. No entanto, e após a análise de mais de 60 motorizações, constatou-se que 

dentro de cada regime esta grandeza exibe tipicamente o comportamento abaixo 

caracterizado: 

 

1º Regime – Curvatura positiva, aproximável pelo termo de segunda ordem da 

Equação (4.22), e binário específico (por unidade de cilindrada   )   , similar, para 

todos os motores, a baixa velocidade. Assim, com base no valor de  1, declarado à 

velocidade  1, fizeram-se nulos os coeficientes b e d (Eq. 4.22), supondo, 

 

          1     (
 

 1
)
 

                                            

com, 

                                                                                          

 

2º Regime – Evolução linear do binário na gama de velocidades [ 1   ], de  1 

para   . De facto, a maioria das motorizações exibe um patamar de binário constante, 

pressuposto assumido nas simulações numéricas realizadas. Em termos genéricos, isto é 

                                                 
7
 Note-se que para velocidades maiores do que a nominal a potência disponível cai rapidamente, ao 

mesmo tempo que o consumo específico, por unidade de trabalho, aumenta.  
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o mesmo que fazer nulos os coeficientes a e d na Equação (4.22), o que permite 

descrever esta grandeza por,  

 

      1       1 
   1
    1

                                          

 

3º Regime – Evolução quase linear ou do binário ou da potência na gama de 

velocidades [     ]. Contudo, neste regime, foram três as restrições consideradas: 

  

                                                                                       

               
 ̇ 
  
                                                             

     
  ̇

  
 0   para                                                           

 

A terceira condição garante que a potência seja máxima à velocidade nominal e 

a segunda que esse valor de potência seja o declarado, sendo o respetivo binário 

calculado a partir do conceito de potência (Equação 4.1). Já a primeira restrição, decorre 

naturalmente de uma exigência de continuidade, com o patamar de binário máximo 

(Equação 4.24). Dado o número de condições, e a frequente linearidade do binário, 

neste regime, o modelo proposto assume nulo o coeficiente a da Equação (4.22), geral. 

Isto é o mesmo que propor a combinação linear de duas soluções: uma linear no binário, 

Bl, e a outra constante na potência (termo hiperbólico da Equação 4.22) Bh, sendo a 

respetiva ponderação dada pelo fator de potência fP, definido de modo a que aos valores 

de “0” e “1” correspondam, respetivamente, as características lineares no binário e na 

potência, ou seja,  

 

                                                                  

com 

      (  
 

  
)                                                                     
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A solução acima cumpre com as restrições estabelecidas (Equação 4.25). O 

binário nominal    pode ser obtido pela Equação (4.1) (ou Eq. 4.25b). A resolução da 

Equação (4.26), em ordem a fP, para o ponto de funcionamento {     }, declarado, 

permite quantificar o fator de potência, isto é, 

 

                    (
  
  
 
  
  
  ) (

  
  
 
  
  
  )

 1

                        

 

4º Regime – Nesta gama de velocidades o modelo utilizado é o mesmo 

(Equação 4.26). Deste modo é possível garantir a continuidade da primeira e segunda 

derivadas da potência à velocidade nominal. A atualização da primeira restrição 

(Equação 4.25a) é no entanto necessária, por forma a que o binário seja nulo no limite 

superior do regime de alta velocidade   . O fator de potência é por isso diferente, 

 

          0          (
  
  
  ) (

  
  
 
  
  
  )

 1

                            

 

Em síntese, o modelo proposto pode ser particularizado conhecidos: o binário 

máximo; a gama de velocidades a que ocorre; e a potência e velocidade nominais do 

motor. No contexto deste trabalho, estes parâmetros foram normalizados pelos 

respetivos valores nominais: 

 

  
 

  
                                                                     

  
 

  
                                                                   0  

  
 ̇

 ̇ 
                                                                   

 

Considerando agora a existência de um patamar de binário, este modelo pode ser 

sistematizado, de acordo com as Equações (4.29 a 4.31), sob a forma: 
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{
  
 

  
 
     1      1

                        1

 1                                  1 <     

       1                    >   

                              

 

O fator de potência é definido por ramos, sendo constante em cada um deles, 

 

   

{
 
 

 
   1  

 1      

  
 1      

                         

    
    

  
 1      

                       >  

                                

 

Após análise de cerca de 60 motorizações considerou-se ainda: 

 

           
                                                             

 

      {
 00                      

 00                               
                                     

 

 

A Figura 4.8 mostra as motorizações EURO 5 e 6 que equipam os camiões de 

longo curso da Volvo. Repare-se como é possível identificar claramente os 4 regimes 

contemplados no modelo proposto. A utilização de uma só função polinomial, de grau 

elevado, não seria tão eficaz, em particular no que respeita à sua normalização. Em 

termos meramente indicativos, as outras grandezas relevantes são:  

 

 1  0  0  0 0   

   0    0 0   

 1       0  0 
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Figura 4.8 – Curvas de desempenho das atuais motorizações da Volvo (Volvo, 2012b). Repare-se como 

os regimes económico e de binário máximo são praticamente coincidentes. 

 

 

4.3.2 Mapas de consumos específicos 

O consumo específico (por unidade de trabalho) é retratado, neste texto, pelo método da 

Linha de Willans, em detrimento da modelação direta, por funções polinomiais, das 

cartas de consumos (ver Figura 4.9, a e b). Este última via, seguida por alguns autores 

(Huang, 2010), não retrata adequadamente o consumo do motor a carga reduzida, com 

binários próximos de zero, ou negativos, antes de se efetivar o corte de injeção 

(utilização do motor como travão).  

Testados vários modelos (ver Capítulo 2), optou-se por aquele avançado por 

Hammarström et al. (2010). Este insere-se no âmbito do método da Linha de Willans e 

relaciona diretamente caudal mássico de combustível  ̇ , e potência indicada 
8
  ̇ . Esta 

última grandeza é calculada a partir da potência efetiva e da pressão total de fricção   , 

obtida de acordo com Heywood (1988). Refira-se, a esse respeito, que esta formulação é 

abrangente, uma vez que reflete não só a fricção, em si mesmo, mas também trabalho de 

bombagem dos gases; tendo sido desenvolvida na sequência de testes de arrasto, sem 

combustão, em condições térmicas próximas das de funcionamento (Millington e 

Hartles, 1968). Esse modelo está sintetizado abaixo: 

                                                 
8
 A potência indicada de um motor de combustão interna (de 4 tempos) é dada pelo balanço de trabalho 

nos movimentos de expansão e compressão, e não reflete por isso o trabalho de bombagem dos gases 

(Heywood, 1988). Neste aspeto diferencia-se do conceito de potência indicada numa máquina a vapor, o 

qual retratava já o trabalho líquido exercido pelo fluido sobre os pistões (Peabody, 1901). 
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 ̇     ̇      1  
      

        
     

                             

 

com, 

  
 

  
       

  
  
   

 

e de acordo com Heywood (1988), 

 

                                                                             

   
    

  
                                                                          

   (           
     

     )                             

sendo: 

                                     

 

 Nas equações dimensionais (4.36 a 4.38) os binários indicado, efetivo e de 

fricção, respetivamente         , devem ser considerados em “Nm” e a cilindrada em 

“dm
3
”. Já a pressão de fricção, na Equação (4.38), apresenta-se em “kPa”. De referir 

ainda que esta equação não é totalmente fiel à formulação de Heywood (1988): o fator 

multiplicador fM, não consta do modelo original e o terceiro termo, dentro de parêntesis, 

relativo ao efeito da velocidade média do pistão, foi reescrito; de modo que a equação 

seja expressa apenas em função da velocidade de rotação N, em milhares de “rpm”. De 

facto, o modelo original, para motores diesel de injeção direta, é, 

 

           0     
    [   ]                                           

 

Isso foi feito declarando essa velocidade média do pistão    (em “m/s”) em função da 

razão curso/diâmetro     e da cilindrada unitária   , a considerar em “dm
3
/cilindro”. O 

fator multiplicador foi utilizado parar calibrar o modelo de Hammarström et al. (2010) 

(Equação 4.35). Relembra-se que a Equação (4.39) data da década de 60 (Millington e 
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Hartles, 1968) e que reflete testes de motorização sem combustão, sendo por isso 

provável que se desvie do comportamento exibido pelos atuais motores turbo-diesel, sob 

carga. Os resultados experimentais utilizados para esse efeito, obtidos em banco, 

referem-se a quatro motorizações de camiões pesados: Volvo DC12 e Scania DC12, 

ambos de 420 cv; Scania DT12, de 470 cv (Hedbom, 2005 a, b e c); e Iveco Cursor 10, 

de 430 cv (Biaggini e Knecht, 2000). No que respeita a veículos ligeiros, foram 

utilizados os resultados apresentados por Hammarström et al. (2010). A Tabela 4.3 

mostra os coeficientes numéricos encontrados. 

 

Tabela 4.3 – Coeficientes a considerar nas Equações (4.35) e (4.38). 

 
Obs: A unidade de medida de q0 exige que se considere na Equação (4.35) a potência nominal em “kW”, 

sendo o caudal de combustível (na mesma equação) apresentado em “kg/h”. 

  

Repare-se que estes coeficientes são representativos de classes e não de veículos 

individuais. No caso dos ligeiros não foi possível quantificar os desvios entre o modelo 

e os valores experimentais, uma vez que esses autores (Hammarström et al., 2010) não 

apresentam mapas de consumos. Os coeficientes acima limitam-se pois a reproduzir, 

fielmente, a matriz de consumos específicos proposta por estes autores (coeficiente de 

correlação unitário). Já em relação à classe de veículos pesados, os desvios médios 

encontrados foram de 3,3% de cada leitura individual e de 1,6%, em média, dos valores 

máximos de consumo à potência nominal. As gamas consideradas, de velocidade e 

binário, foram [1000 rpm;   ] e [0;    ]. Os parâmetros apresentados mais não são do 

que a média aritmética dos coeficientes que melhor ajustam este modelo (Equação 4.35) 

aos mapas de consumos de cada motor, sendo que individualmente são possíveis 

desvios médios de cada leitura de 1,02 a 1,69%; isto mantendo o mesmo fator 

multiplicador. Libertando este parâmetro o nível de aproximação melhora, com desvios 

compreendidos entre 0,85 e 1,28%.  

q 0 c 1 c 2 c 3 c 4 f M

pesados 0,159 kg/kWh 0,504 -0,171 -0,503 0,320 1,6

ligeiros 0,259 kg/kWh -0,184 0,126 -0,723 0,446 1,3

classe de 

veículos

parâmetros
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Figura 4.9 – Mapas de consumos obtidos pelas Equações (4.35 a 4.38). As imagens (a) e (b) retratam 

respetivamente motorizações usuais em veículos pesados, de longo curso, e automóveis ligeiros.  

 

A Figura 4.9 mostra a aplicação do modelo descrito às motorizações simuladas 

neste capítulo, para efeitos de teste da estabilidade do procedimento numérico. Na 

primeira imagem (a), relativa ao veículo pesado, a relação curso/diâmetro implícita é de 

1,2 (valor típico encontrado), sendo de 1,1 para o ligeiro. As pressões médias efetivas 
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pme apresentadas (eixos secundários) foram calculadas a partir da Equação (4.37) 

substituindo    por     (Heywood, 1988). 

Outras abordagens foram realizadas, como por exemplo, ajustar diretamente o 

modelo ao conjunto de todos os pontos de funcionamento dos quatro motores estudados. 

Porém, Hedbom (2005) apresenta diretamente os mapas de consumos (caudais de 

combustível) ao contrário do que sucede com Biaggini e Knecht (2000), que exibem 

apenas as isolinhas de consumos específicos. Isto resulta naturalmente em assimetrias 

de representatividade de cada motor na particularização do modelo. Por esta razão, esta 

abordagem não foi utilizada. Neste ponto importa referir que, para os três motores 

testados por Hedbom (2005), os pontos de funcionamento considerados têm valores de 

caudal múltiplos de 0,05 kg/min e um espaçamento em velocidade de 100 rpm. No caso 

do motor Iveco utilizaram-se apenas pontos sobre as isolinhas de consumo específico 

apresentadas pelos autores (Biaggini e Knecht, 2000), mantendo-se o mesmo 

espaçamento em velocidade. 

 

De referir ainda que o caudal de combustível foi corrigido de modo contemplar 

o efeito da altitude z e da temperatura ambiente T, de acordo com a Diretiva do 

Conselho 80/1269/CEE (1980) e Xiaoping et al. (1996) ou Hiereth e Prenninger (2003). 

Estes últimos autores referem que os atuais motores sobrealimentados exibem 

características de binário, ou potência, independentes da altitude até aos 2500 metros 

(compensação de altitude incorporada). Por esta razão, as curvas de binário declaradas 

pelos construtores não foram corrigidas, sendo contemplado o efeito da altitude apenas 

no que respeita ao caudal mássico de combustível, dado agora por, 

 ̇   (  
 

  
)√
 

  
  ̇                                                 0  

 

Os valores de referência, de altitude    e de temperatura   , são:  

    0
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4.3.3 Cadeia cinemática 

O objetivo desta secção é o de explicitar a relação entre a velocidade do veículo e a 

velocidade de rotação do motor. Para esse efeito consideraram-se as relações de 

transmissão r, da caixa rcx e do diferencial rdif, e a referenciação dos pneus de tração, em 

conformidade com o declarado pelos construtores. O seu raio dinâmico em marcha R, 

foi obtido a partir de catálogos de fabricantes de pneus. Quando essa informação estava 

omissa, recorreu-se à formulação de Rexeis et al. (2012), a esse respeito, materializada 

na Equação (4.41). A Figura 4.10 apresenta a nomenclatura associada e o seu 

significado. 

 

        F  00                    [  ]                                   

 

 

Figura 4.10  – Referenciação típica de um pneu. A razão de forma RF traduz a relação entre a altura e a 

largura da secção do pneu, neste caso de construção radial (R). O diâmetro DJ está em polegadas.  

 

 

O coeficiente de correção Ccorr, na Equação (4.41), contempla os desvios 

introduzidos pela natureza nominal desta expressão e o efeito da carga normal dos 

pneus (Rexeis et al., 2012). Neste trabalho, e após consulta de catálogos detalhados 

(Continental, 2005; Michelin, 2010; Semperit, 2010), utilizou-se um fator de 0,97 

(pneus novos; carga nominal). 

LS [mm] - largura da secção do pneu 

tipo de construção 

DJ [pol] - diâmetro nominal da jante 

índice de carga 

(“83”= 48 kN) 

índice de velocidade 

(“V” = 240 km/h) 

RF [%] - razão de forma 
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A velocidade linear   do centro de uma roda de raio  , em rolamento (sem 

escorregamento), depende da sua velocidade angular    e é dada por, 

                                                                        

 

Esta velocidade porém é afetada pelo escorregamento no contacto pneu-

pavimento, em virtude da ação propulsiva (esforços de tração ou de travagem). Neste 

texto, a velocidade relativa ao solo será referida simplesmente como a «velocidade do 

veículo»  , sendo aquela que este teria na ausência de escorregamento dita de 

“aparente”   , esta última dada por, 

   
 

       
                                                                

Nesta expressão, as relações de transmissão r são de redução 
9
. Assim, conhecida a 

velocidade do veículo, para um dado escorregamento longitudinal i relativo à 

velocidade aparente, definido abaixo de acordo com a formulação de Wong (2001) 
10

, 

  
   

  
   

 

  
                                                        

a velocidade do motor pode ser calculada a partir da Equação (4.42) fazendo, 

  
  
   

 
         

      
                                                    

Note-se que a potência de propulsão, a uma dada velocidade, é função da velocidade do 

motor (Equação 4.32). Consequentemente, também a força de propulsão o será. Todavia 

o escorregamento depende diretamente desta mesma grandeza (Wong, 2001), ou seja, o 

segundo membro da Equação (4.45) é igualmente função de  . O cálculo da velocidade 

de rotação não está por isso explícito na Equação (4.45). Esta questão será abordada nas 

secções seguintes.  

                                                 
9
  Razão entre a velocidade de entrada (do veio mandante) e a velocidade de saída do dispositivo. 

10
 Por esta definição o escorregamento das rodas de tração é de 100% (i=1) no arranque (ainda com o 

veículo imóvel). Note-se que este conceito difere da definição da SAE, que relativiza o escorregamento 

em ordem à velocidade do veículo (a considerar em denominador na Equação 4.43). Neste caso o 

escorregamento é infinito no arranque. 
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Antes porém, há que referir que a inércia rotacional I, da cadeia cinemática 

(motor, transmissão e rodas) foi reduzida a uma massa equivalente em translação, à 

semelhança do que propõem Dubbel (1979) ou Sturm e Hausberger (2005). A soma 

desta grandeza com a massa efetiva do veículo m, dita de reduzida mr, é, de acordo com 

os referidos autores, 

     
      
  

                                              (1. ) 

 

sendo I e IR respetivamente os momentos de inércia de massa do conjunto motor e 

transmissão e das rodas de raio R. Esta grandeza mr depende naturalmente da razão 

global de transmissão   , dada pelo produto, 

 

                                                                           

 

Uma vez engrenada a velocidade n, com razão global de transmissão     , essa massa 

reduzida é (Ubysz, 2010; Mellios et al., 2011; Rexeis et al., 2012) 
11

, 

 

        0            
    
 

  
   [  ]                              (4.4 ) 

com, 

  {
0 0  0                            

0 00                                      

 

 

As grandezas    e    designam respetivamente o peso bruto do veículo, em toneladas, e 

a sua potência nominal em “kW”. O anulador  , por defeito igual a “1”, é levado a “0” 

durante o arranque, até se efetivar a embraiagem plena do motor. Nesta situação 

transitória, a sua velocidade angular assume-se aproximadamente constante e igual à do 

ponto de embraiagem praticado, procedendo-se do mesmo modo quando o veículo 

circula em ponto morto.  

                                                 
11

 O valor da inércia específica c dos motores de automóveis ligeiros foi inferido a partir das 

especificações dos veículos apresentados em Ubysz (2010) ou Mellios et al. (2011). 
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4.3.4 Escorregamento longitudinal 

O piso de um pneu sob a ação de uma força propulsiva é sujeito ciclicamente a esforços 

rasantes, responsáveis pela sua deformação u segundo essa direção (ver Figura 4.11). A 

combinação desta solicitação longitudinal com a redução gradual da pressão de 

contacto, na zona de descompressão do piso, resulta naturalmente em escorregamento. 

Consequentemente, a velocidade angular de um pneu de tração aumenta com a força de 

propulsão (Wong, 2001; Rill, 2006), isto para uma mesma velocidade linear do seu 

centro. 

 

Figura 4.11 – Deformação de um pneu na zona de contacto (suposto sobre um tapete rolante). Alcançada 

a deformação máxima umax, a redução da pressão de contacto resulta em escorregamento. (Rill, 2006) 

 

Segundo Wong (2001), a força longitudinal, quando  relativamente pequena face 

à carga normal, pode assumir-se como diretamente proporcional ao escorregamento  , 

sendo a constante de proporcionalidade    , o coeficiente de rigidez longitudinal do 

pneu, isto é, 

                                                                          

 

Este coeficiente aumenta significativamente com a força normal   , de um 

modo quase proporcional ao peso suportado pelo pneu (Wong, 2001, Rill, 2006). 

Todavia, não foi possível encontrar especificações concretas a esse respeito, razão pela 

qual se assumiu que a força de propulsão normalizada  , é diretamente proporcional ao 

escorregamento, ou seja, 

  
  
  
 
 

 1
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isto para coeficientes de atrito menores do que metade do valor de pico   . Note-se que 

o escorregamento de referência  1  corresponde àquele que ocorreria para um hipotético 

coeficiente de atrito unitário, supondo esse comportamento linear (ver Figura 4.12). 

Assim, e de acordo com os resultados experimentais apresentados por esses autores, 

supôs-se, em todas as simulações realizadas, que, 

 

 1                                                               0  

 

sendo    a fração de aderência, ou a fração do peso total do veículo {  } suportado 

pelas rodas motoras. A este respeito importa referir que o valor do escorregamento de 

referência (de 12,5%) será porventura excessivo para pneus de base larga e perfil baixo, 

atualmente usuais em automóveis ligeiros (Rill, 2006). A Figura 4.12 mostra essa 

evolução, do escorregamento longitudinal com a força de propulsão normalizada (pela 

força normal). 

 

Figura 4.12 – Variação do coeficiente de atrito  , com o escorregamento longitudinal  . (Wong, 2001) 

 

 

Neste ponto importa referir que esta abordagem não pode ser estendida a 

movimentos no limite da aderência, tal como sucede em competição automóvel ou em 

situações extremas, na iminência de um acidente. No entanto, as simulações de 

estabilidade numérica realizadas com o veículo Renault Mégane II (ver Tabela 3.1), 

supondo um coeficiente de atrito máximo de apenas 0,45 e ausência de tráfego, 

𝑖    𝑣 𝑣𝑎  

𝜇
 
𝐹 𝑃

𝐹 𝑁
 

 

   𝑖 𝜇 ≡  𝑖1    

  𝜇𝑝 

 𝑖 ∝ 𝜇    𝜇 < 𝜇A ≅
1

 
𝜇𝑝 



 

Método numérico 

 

149 

 

mostraram que mesmo com esta limitação este seria capaz de uma velocidade média de 

174 km/h (!) entre o nó do Caçador, Viseu, e o nó da Ratoeira, Guarda. Porém, a prática 

de velocidades de até 160 km/h em curvas limitadas a 100 quilómetros horários (na 

estrada) revela a improbabilidade de tal performance ser realizada por um condutor 

comum, ou mesmo pelo veículo de série, atendendo à eventual necessidade de 

otimização da sua suspensão. Por esta razão, não se anteviu qualquer utilidade em se 

recorrer à fórmula mágica (Wong, 2001) para retratar a lei de escorregamento de uma 

forma mais abrangente, e que a Figura 4.12 retrata. De resto, a inverosimilhança das 

velocidades praticáveis em curva, por simulação computacional, aponta a necessidade 

de se modelar também o efeito da rugosidade (ondulação) do pavimento sobre a 

resposta vertical do veículo; aspetos manifestamente alheios ao âmbito deste trabalho, 

logo não contemplados no modelo numérico implementado. 

 

 

4.3.5 Deriva do veículo 

Por razões análogas às discutidas na secção anterior, um pneu sob a ação de uma força 

lateral irá deformar-se e escorregar segundo a direção dessa solicitação. Daqui resulta 

uma trajetória enviesada relativamente à original, sem carga lateral, dita de primitiva. A 

Figura 4.13 mostra a situação descrita.  

 

Figura 4.13 – Deformação transversal de um pneu sujeito a uma força lateral    (representada por setas), 

e subsequente ângulo de deriva  . Imagem e texto retirados de Leal et al. (2012). 

 

𝐹𝑙 
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Note-se que a força aí representada (Figura 4.13) é uma ação interna: aquela 

transmitida pela jante ao pneu. Consequentemente, a força (externa, simétrica) de reação 

do solo terá uma componente negativa segundo a direção do movimento, constituindo-

se assim como uma fonte adicional de resistência. Seja    essa força lateral. Para 

ângulos pequenos           a resistência adicional ao movimento   , resultante dessa 

deriva  , será pois (Dubbel, 1979),  

 

                                                                        

 

Por outro lado, a deformação angular do pneu pode ser obtida a partir do coeficiente de 

rigidez transversal   , definido por (Wong, 2001), 

 

   
   
  
|
   
                                                           

 

o que é o mesmo que afirmar, também para pequenos ângulos de deriva, que, 

 

  
  
  
                                                                   

 

Assim se conclui que a resistência adicional ao movimento possa ser aproximada, nas 

mesmas condições, por (Dubble, 1979), 

 

   
  
 

  
                                                                  

 

 A análise acima foi conduzida para um pneu isolado. Para o veículo no seu todo 

a abordagem usual é a de o reduzir a um biciclo equivalente (Mavromatis, 2003; Rill, 

2006), definindo-se agora o ângulo de deriva  , no seu centro de massa (com 

velocidade linear  ). A Figura 4.14 ilustra esse procedimento. Nesta imagem os eixos 

dianteiro e traseiro, e grandezas associadas, são designados respetivamente pelos índices 

“1” e “2”, e as forças laterais estão identificadas de acordo com o referencial local 

{x,y,z}, sendo {y} o eixo de revolução de cada roda. A linha a verde identifica a 
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trajetória efetiva do veículo. Por comodidade de representação, o ângulo de deriva no 

eixo dianteiro foi suprimido. O ângulo de direção  , indicado, retrata a rotação das 

rodas direcionais em torno de {z} (eixo normal ao pavimento).    

 

Figura 4.14 – Deriva de um automóvel e biciclo equivalente. Imagem adaptada retirada de Rill (2006). 

 

Assim, e de acordo com Rill (2006), a força resistente por marcha enviesada do 

veículo, sob a ação da força lateral total   , é dada por, 

 

   

  
 1    

                   

            
                                        

 

sendo o coeficiente   identificador do tipo de tração: se dianteira    ; traseira   0; 

ou integral     1          . Em percursos de autoestrada os ângulos de deriva e de 

direção são pequenos, logo, 

 

   (
  

 1    
   )                                                      

 

Os ângulos   e   dependem naturalmente dos ângulos de deriva dos diferentes pneus 

( 1 e   ) e estes, por sua vez, da carga normal e da pressão de insuflação. Por esta 

razão, e dada a exiguidade de especificações concretas, recorreu-se, também neste caso, 

𝛼  
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a uma abordagem mais pragmática, apoiada no facto de se saber que os fabricantes de 

automóveis favorecem um comportamento em curva neutro ou ligeiramente subvirador 

(Lucchesi, 1989). 

Assim, no âmbito deste trabalho, esse comportamento neutro assumiu-se como 

prevalecente, ou seja, que o raio de curvatura proporcionado pela rotação do volante é 

aquele efetivamente realizado pelo veículo. Isto supõe um ajuste adequado da pressão 

de cada pneu, de acordo com a sua rigidez transversal, de modo a proporcionar ângulos 

de deriva similares   1       . Nestas condições, 

 

  
 1    
 

                 
  
 

 

 

Da substituição destas relações na Equação (4.56) resulta novamente a Equação (4.51). 

Finalmente, e recordando que a sobreelevação compensa a força inercial centrífuga 

(Secção 4.2.3), é possível calcular a resistência ao movimento sob carga lateral, 

fazendo 
12

, 

   (
  

    
    )

 
  

    
                                                     

 

Esta é também a abordagem de Smith (1970). O mesmo resultado pode ser 

obtido a partir do trabalho de Mavromatis (2003). Quanto ao coeficiente global de 

rigidez transversal (    ), este foi inferido a partir das especificações que Wong (2001) 

apresenta para pneus de construção radial 
13

, sob a carga nominal, 

      
  

 
     [     ]                                                    

  

De referir ainda que este coeficiente não é diretamente proporcional ao peso, ao 

contrário do que se assume nesta expressão. A Figura 4.15 mostra isto mesmo. Repare-

se como a evolução desta grandeza com a carga normal exige uma ligeira curvatura 

                                                 
12

 Repare-se que, de acordo com a convenção de sinais estabelecida (ver Secção 4.2) a sobreelevação (e), 

em curva, tem sempre sinal contrário ao do raio de curvatura da via (Rvia). 

13
 Consulte-se a Tabela 1.4, pág. 30, em Wong (2001), citando Francher et al. (1986). 
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negativa. De facto, a Equação (4.58) tem implícito um coeficiente de rigidez transversal, 

por unidade de carga normal, constante e igual a 0,10 (cornering coefficient em Wong, 

2001). O valor assumido é por isso conservador, isto é, majora a resistência ao 

movimento em curva. Efetivamente, e de acordo com as curvas relativas a pneus de 

pesados (12,5 22,5 e 10,0 20, da Figura 4.15), para forças normais compreendidas 

entre 50 e 100% da carga nominal (pontos RL, Rated Load, na mesma imagem), este 

coeficiente decresce 20% com o aumento de carga. 

 

Figura 4.15 – Evolução do coeficiente de rigidez transversal com a carga normal (Wong, 2001). 

 

 

4.3.6 Resistência própria 

A caracterização da resistência ao movimento do veículo, por unidade de peso (ou 

específica)   , dita de gravítica (ver Capítulo 3), definiu-se de acordo com uma lei 

quadrática (Bosch, 2007),  

 

         
                                                            

 

Os termos de segundo e primeiro grau refletem respetivamente a ação de arrasto 

aerodinâmico e a não uniformidade da resistência de rolamento. No entanto, esta não 
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não é necessariamente linear 
14

 (Wong, 2001), pressuposto assumido por alguns autores 

(Fitch, 1994; Mellios et al., 2011) a propósito da resistência de rolamento, 

 

         1                                                          0  

 

Neste trabalho, e após consulta de Rexeis et al. (2012), considerou-se, no caso dos 

pesados, que esta resistência específica sr é independente da velocidade 
15

 ( 1  0 . A 

Figura 4.16 mostra essa constância. Note-se como a diminuição da espessura do piso do 

pneu, com o desgaste, tem um impacto bem maior.  

 

Figura 4.16 – Evolução do coeficiente de resistência de rolamento, RRC (Rolling Resistance Coefficient), 

com a velocidade, para um pneu novo, e com a espessura do piso do pneu (Rexeis et al., 2012). 

 

Assim, no modelo numérico, a resistência própria do veículo obedece à 

formulação apresentada no Capítulo 3, a qual inclui já o efeito do tipo e condição do 

pavimento, retratado pelo coeficiente de rolamento Cr, na Equação (4.60). De acordo 

com Fitch (1994), este fator de correção é unitário para uma estrada em betão, em bom 

estado, material usualmente empregue na construção de autoestradas. Por esta razão não 

se discriminou o coeficiente de resistência de rolamento sr em função deste parâmetro. 

A abordagem utilizada é pois a de Sturm e Hausberger (2005). Estes autores retratam 

esta resistência em função da carga normal do pneu  ̅ , fazendo, 

                                                 
14

 Note-se que o termo de segundo grau na Equação (4.59) poderá refletir também algum contributo da 

resistência de rolamento, em particular quando obtido a partir de testes inerciais (ver Capítulo 2).  

15
 Estes autores, apoiando-se em testes laboratoriais, afirmam que os pneus atualmente utilizados por 

veículos pesados exibem uma resistência de rolamento independente da velocidade, isto quando o 

procedimento de teste não preconiza o controlo e manutenção artificial da pressão de insuflação. Repare-

se que a temperatura dos pneus aumenta naturalmente com a velocidade e com ela a pressão; facto que 

contribui para mitigar esse o aumento de resistência (a pressão constante) com a velocidade. 
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          ̅                                                             

 

Considerando agora o declive de arrasto já definido (Equações 3.7 e  3.10) obtém-se, 

 

          ̅  
     

   
                                                 

 

ou, sob uma outra forma, para condições padronizadas de pressão e temperatura 

(1 atm; 20˚C) e considerando ainda os coeficientes S0r e Sc propostos pelos mesmos 

autores 
16

, para um veículo com    pneus e peso total   , em toneladas, que circule à 

velocidade V, em “km/h”, tem-se, 

   0     0 0   
  
  
 
      

 

   0   
   [ ]                                 

 

Nesta expressão os dois primeiros termos do segundo membro refletem o 

coeficiente de resistência de rolamento. Por conseguinte, podem ser substituídos por 

valores laboratoriais, quando conhecidos. A este respeito, importa referir que a norma 

ISO 28580:2009 preconiza que os pneus sejam testados sobre rolos de aço (com 1,7 

metros de diâmetro) à velocidade de 120 km/h, caso se destinem a veículos ligeiros, e a 

80 km/h, quando utilizados por camiões pesados. Repare-se que estes valores são 

perfeitamente representativos das velocidades médias praticadas por estas duas classes 

de veículos em autoestrada. A abordagem descrita corresponde a fazer nulo o 

coeficiente b na Equação (4.59). Todavia o efeito da eventual não uniformidade da 

resistência de rolamento foi também estudado (ver Capítulo 5).  

A ocorrência de ventos afeta naturalmente a resistência ao movimento. O fator 

multiplicador   , do coeficiente de arrasto na ausência de vento   , na Equação (4.62), 

reflete esse efeito. 

 

 

 

                                                 
16

 Estes referem que os coeficientes propostos resultam de testes inerciais (realizados em pista). 
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4.3.7 Arrasto direcional e ponderado 

Sejam   e    respetivamente as velocidades do veículo e do vento em relação a um 

referencial fixo e    a sua direção natural (independente de  ), medida a partir da 

direção do movimento, conforme a Figura 4.17 mostra (repare-se que a um vento frontal 

corresponde    0). Nestas condições, pela lei dos cossenos, de imediato se conclui 

que a velocidade do ar em relação ao veículo é dada por, 

   √                                                                

sendo a sua direção, ou ângulo de ataque, 

      1 (
         

  
)                                                   

 

Figura 4.17 – Evolução do fator multiplicador do arrasto fD sob a ação do vento, típica de um veículo 

pesado, e decomposição das forças aerodinâmicas que o sujeitam. Imagem retirada de Hucho (1998). 

 

 

Já a força de arrasto Fa, resulta da ação efetivamente produzida na direção do 

escoamento DW e daquela perpendicular a essa direção SW, ou seja, 

                                                                    

𝜓  [°]  

Grandezas: 

q, direção do vento em relação ao eixo da estrada; 

, direção do escoamento em relação ao veículo; 

DW, arrasto segundo a direção do escoamento; 

SW, arrasto normal à direção do escoamento. 

𝜓 

𝑓𝐷    
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O resultado combinado destas duas ações é usualmente sintetizado sob a forma do 

coeficiente de arrasto direcional CD,, sendo a correspondente força longitudinal, 

segundo o eixo do veículo, 

   
1

 
   
                                                                   

Este coeficiente é aferido em túneis de vento. A Figura 4.18 mostra isso mesmo para o 

típico camião articulado europeu (Hucho, 1998). O efeito do ângulo de ataque sobre o 

arrasto e os benefícios decorrentes da utilização de diferentes dispositivos de otimização 

aerodinâmica são bem evidentes. 

 

Figura 4.18 – Evolução do coeficiente de arrasto direcional com o ângulo de ataque para diferentes 

configurações de um camião pesado, sucessivamente otimizado. Imagem adaptada de Hucho (1998). 

 

 

 O fator de agravamento do arrasto, face àquele produzido na ausência de vento, 

dito de fator multiplicador, define-se por (Drollinger, 1987; SAE J1252, 1979),  

     (
  
 
)
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Note-se que o coeficiente de arrasto    na Equação (4.62) é aquele relativo a um 

vento alinhado com o veículo     . A sua caraterização direcional foi realizada a partir 

dos resultados apresentados em Hucho (1998), patentes na Figura 4.18. Por uma 

necessidade de continuidade, e sabendo que a força de arrasto é nula para    0° 

(Drollinger, 1987), utilizou-se o modelo aproximado abaixo,  

    

   0
 
   [(  

  
 )  ]

    
                                                    

calibrado de acordo com esses valores experimentais. O parâmetro   foi subordinado à 

taxa inicial de variação de coeficiente de arrasto com o angulo de ataque, 

  
  
   
  
|
   

                                                             

 

Partindo das Equações (4.66 e 67), este coeficiente é solução da equação 
17

,   

       
 

 

  
 

   0
                                                           

 

Os camiões de longo curso de hoje já exibem as soluções preconizadas nas 

quatro melhores configurações apresentadas em Hucho (1998) (Figura 4.18), sendo os 

respetivos incrementos, máximo e mínimo, do arrasto, por grau de ângulo de ataque   
 , 

de 4,7% de      (      ) e de 4% (      ). Neste trabalho utilizou-se o menor 

destes valores 
18

.  

 

Quanto ao efeito global do vento sobre os indicadores de eficiência já definidos 

(Capítulo 3), recorreu-se ao procedimento ponderativo SAE J1252. Esta norma assenta 

no pressuposto da equiprobabilidade de ocorrência de ventos segundo uma qualquer 

                                                 
17

 Note-se que a solução pretendida deverá pertencer ao intervalo     <  <  . 

18
 Desta forma poder-se-á afirmar que a influência do vento sobre os perfis de velocidades de um pesado, 

na entrada de rampas acentuadas, é mais gravosa do que a retratada no Capítulo 5, a propósito da análise 

do efeito combinado do vento e da sinuosidade da estrada, aspeto usualmente descurado na literatura 

científica associada.  
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direção. A utilização de um coeficiente de arrasto ponderado   ̅  , é assim sugerida para 

valores representativos de velocidade, do veículo   e do vento, fazendo (Drollinger, 

1987; SAE J1252, 1979), 

 

  ̅  
    

 
 

 
∑(    ) 

 

  1

                                                         

 

Na formulação acima, e de acordo com esta mesma norma, estão implícitos seis 

ventos dominantes uniformemente espaçados sobre um ângulo raso paralelo à estrada 

(                ). Os ângulos de ataque    que lhes correspondem, resultam 

diretamente da Equação (4.64). Note-se que a ação do vento é simétrica relativamente à 

direção do movimento. Este procedimento propõe assim um coeficiente médio de 

arrasto   ̅, mais eficaz no retratar da realidade do dia-a-dia (supondo trajetos longos e 

sem direção definida). Repare-se no entanto que a força de arrasto se define agora com 

base na pressão dinâmica do escoamento calculada à velocidade do veículo (Leuschen 

et al., 2006), ou seja,  

 

   
1

 
      ̅                                                                 

ou, 

   
1

 
                                                               0   

com, 

  ̅  
 

 
∑(    ) 

 

  1

                                                      0   

 

Neste trabalho, a adequação deste procedimento foi testada estudando o 

movimento do camião articulado médio, europeu, sobre o traçado da A25, supondo 

ventos dominantes com direções múltiplas de 15˚, com rumos compreendidos entre 0 e 

360˚. Segundo Sturm e Hausberger (2005), esse veículo terá uma potência de 430 cv 

(EURO 5), um peso total de 40 toneladas e um coeficiente de arrasto      de 0,50. Para 

uma caraterização mais detalhada consulte-se o Capítulo 5. A intensidade do vento 

assumiu-se igual a 3 m/s, a mesma proposta em SAE J1252.  
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Com esta análise pretendeu-se aferir a magnitude dos desvios introduzidos pelos 

pressupostos simplificativos, de velocidade uniforme e equiprobabilidade de ocorrência 

de ventos segundo uma qualquer direção, assumidos em SAE J1252; uma vez que a 

velocidade real do veículo não é constante e que o traçado privilegia um dado rumo. A 

Figura 4.19 mostra os resultados obtidos para viagens de ida-e-volta, entre Viseu e 

Albergaria (imagens a e b) e Viseu e Guarda (imagens c e d) quanto: ao trabalho de 

locomoção e rendimento de propulsão, indicadores definidos na Capítulo 3, e 

velocidade média e consumo quilométrico. Relembra-se que o rumo se define como 

positivo no sentido horário e que o zero corresponde à direção sul-norte. 

 

Figura 4.19 – Efeito da direccionalidade de um vento dominante, com uma intensidade de 3 m/s, sobre o 

desempenho de um camião articulado de 40 toneladas. As imagens superiores e inferiores retratam 

respetivamente viagens de ida-e-volta entre Viseu e Albergaria e Viseu e Guarda, pela A25. 
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Conforme pode observar-se, para movimentos balanceados, o efeito da 

direccionalidade do vento é pouco relevante, isto é, a flutuação dos indicadores de 

calculados não é expressiva. Isto sugere a adequação do uso de um fator corretivo, do 

arrasto, representativo de todo o traçado. Assim, e de modo análogo àquele considerado 

na Equação (4.65), por integração sobre o percurso L, fez-se, 

 

  ̅  
∫        

  

 
  

∫        
 

 
  
                                                       

 

A inclusão no modelo acima da massa volúmica do ar resulta do facto de esta 

variar com a altitude, aspeto considerado em todas as simulações realizadas. Para esse 

efeito, recorreu-se à equação barométrica (Wallace, 1977),  

 

 

  
 (

  
      

)

 
    

 

                                                     

ou,  

 

  
 (  

 

    0
)
     

                                                   

 

para um gradiente vertical de temperatura (do ar afastado do solo)    de -0,0065 K/m e 

condições de referencia,    e   , de 1 atm e 288,15 K. Dito isto, a massa volúmica do ar 

local foi determinada pela equação dos gases perfeitos, a partir desta pressão e para a 

temperatura ambiente verificada acima do solo. 

Para o conjunto das 48 corridas realizadas neste contexto (Figura 4.19), a média 

dos fatores corretivos foi aferida em 1,196, sendo o desvio padrão de 0,034. Pela norma 

SAE 1252 esse valor seria de 1,213, para uma mesma velocidade média global. Em face 

destes resultados, e dada a natureza errática dos ventos reais, neste trabalho assumiu-se 

que o agravamento do arrasto por ação de ventos cruzados é de 20% (  ̅     ); uma 

vez que de acordo com o procedimento SAE J1252,   ̅      0   para velocidades 

médias compreendidas entre 57 e 163 km/h, gama mais do que representativa de todas 

as simulações realizadas.  
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4.3.8 Força de propulsão efetiva 

Dentro do limite de aderência proporcionado pelos pneus de tração, a força de propulsão 

transmitida ao solo   , dita efetiva, depende: do binário desenvolvido pelo motor num 

dado instante   ; do binário de acionamento dos equipamentos auxiliares do veículo   ; 

das perdas de transmissão na caixa de velocidades     e diferencial     ; e da inércia 

rotacional do motor   e das rodas de tração    .  

A Figura 4.20 mostra esquematicamente o motor, disco maior à esquerda, a 

caixa de velocidades, cilindro intermédio, e o diferencial, contíguo à roda (representada 

à direita). Os binários de entrada em cada um destes dispositivos estão indicados a 

ponteado e são ações internas à cadeia cinemática. As ações externas estão 

representadas por linhas contínuas. A inércia rotacional da transmissão é relativamente 

pequena face à do motor, ou das rodas, e está integrada nestes dois elementos da cadeia 

cinemática. 

 

Figura 4.20 – Representação esquemática da cadeia cinemática, desde o motor até às rodas, da esquerda 

para a direita, passando pela caixa e pelo diferencial. 

 

 O momento de entrada na caixa   , é aquele desenvolvido pelo motor   , 

diminuído pela sua inércia {  }, quando animado da aceleração angular  , e pela carga 

induzida pelos equipamentos auxiliares   , ou seja, 

 

                                                                    

 

𝐵1 

𝐵  

𝐵  

𝐵𝑎 

𝛼 
𝐵𝑒 

𝐹𝑃 
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A potência requerida pelos equipamentos auxiliares assumiu-se constante e igual a 1,5% 

da potência nominal (valor médio), em conformidade com Rexeis et al. (2012). Isto é o 

mesmo que supor que o binário auxiliar é, 

 

   0 0  
 ̇ 
 
                                                            

 

Já as perdas mecânicas M, na caixa ou diferencial, foram obtidas de acordo com 

a formulação de Hammarström et al. (2010), supondo,  

 

                                                                    

 

Os dois primeiros termos do segundo membro desta expressão refletem as perdas 

devidas ao óleo  0, e foram calculadas a partir das expressões empíricas propostas por 

Carlsson et al. (2008) para veículos pesados: 

 

      0 0       
                                                         

 

          0   
                                                              

 

Estas perdas reportam-se aos binários de entrada de cada um dos dispositivos, veio 

primário da caixa e veio longitudinal do diferencial, e devem ler-se em “Nm”. As 

grandezas    e   são respetivamente a potência nominal do motor, em “kW”, e a sua 

velocidade instantânea de rotação, em milhares de “rpm”. Por outro lado, e de acordo 

com a norma SAE J1540 (2012), estas perdas mecânicas são avaliadas em testes de 

motorização, sem carga aplicada ao veio de saída. Ou seja, tomando como exemplo a 

caixa de velocidades, a Equação (4.75) passa a ser entendida como, 

 

     0     ( 1       )                                                 

 



 

Capítulo 4 

 

164 

 

Neste contexto, o rendimento de transmissão    , corresponde à fração da 

potência disponível para tração (a de entrada diminuída das perdas por óleo,  ̇ ) que é 

transmitida ao veio de saída, isto é,  

    
 ̇ 

 ̇1   ̇ 
                                                            

 

Assim, para o fator de carga do motor 
19

  , o binário final   , transmitido às jantes é,  

 

   (        0      )                                              0  

 

Repare-se que a lei de conservação de energia dita que o binário de saída seja 

inversamente proporcional à velocidade angular (transmissão ideal), logo diretamente 

proporcional à relação de transmissão, quando de redução. O subscrito “G” na equação 

acima refere-se à transmissão no seu todo (grandezas globais). Fazendo agora o balanço 

dos momentos aplicados às rodas de tração (RT) conclui-se que, na relação n, 

 

     
            

 
                                                        

 

Finalmente, substituindo a Equação (4.80) na (4.81), e rearranjando a expressão daí 

resultante em função da aceleração aparente do veículo (       ; aquela que este 

teria na ausência de escorregamento), obtém-se, 

 

            
           

 

  
                                              

com 

      
 

 
[(        0   )                     ]                        

 

A grandeza       representa o força de propulsão estacionária, aquela realizável a 

velocidade constante, na relação de caixa n.  

                                                 
19

 Razão entre o binário de operação e aquele disponível a uma dada velocidade de rotação (limite 

superior de capacidade do motor; Equação 4.32). Operando o motor a plena carga,    . 
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Figura 4.21 – Forças atuantes num conjunto trator-semirreboque. Imagem retirada de Wong (2001). 

 

 Neste ponto importa referir que a força de propulsão efetiva está naturalmente 

limitada pela aderência disponível, entre os pneus de tração e o solo. Na simulação de 

movimentos de estrada, com o pavimento seco, este aspeto é pouco relevante. No 

entanto, isto já não é assim no contexto de simulações de arranque, mesmo com 

veículos pesados; uma vez que usualmente a sua capacidade de tração (dada pela 

Equação 4.82b, para n=1) excede largamente o peso aderente 
20

. De acordo com 

Wong (2001), e utilizando a notação do autor, presente na Figura 4.21, a força máxima 

realizável com um coeficiente de atrito  , e peso aderente   , variável sob esforço, é 

 

         
 [ 1 1    1   1      1     1      ]  1 

    1  1 
              

 

sendo a carga normal transmitida pelo semirreboque “2” ao trator “1” dada por, 

 

          (  
  

       
)                                       

 

Na Figura 4.21, as resistências de arrasto e de rolamento são identificadas por Ra e Rr, 

sendo neste último caso os segundos índices relativos aos eixos do veículo: “f” e “r”, da 

frente e traseiro do trator e “s” relativo aos rodados do semirreboque.  

                                                 
20

 Para o trator comum, 4 2, com 430 cv (Rexeis et al., 2012), a carga sobre o eixo de tração é de 11,5 t. 

Mas o valor máximo da força de propulsão, ao alcance da motorização, excede frequentemente as 20 

toneladas. Porém o coeficiente de atrito dos pneus com compostos mais duros é de apenas 0,75 (Wong, 

2001), pelo que esta capacidade não é realizável. 
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Estas expressões foram obtidas pelo autor estudando separadamente o equilíbrio 

dinâmico de cada veículo, trator ou semirreboque. Note-se que o efeito do declive está 

refletido nesta análise, isto apesar da figura não o sugerir. O efeito das forças 

longitudinais de arrasto sobre a repartição de carga pelos diferentes eixos está 

igualmente contemplado, ainda que Wong (2001) tenha considerado:   1 ≅    ≅   ≅

  ≅  1. A este respeito alerta-se para o facto de ser mais adequado tomar como 

referência a altura da articulação entre o trator e o semirreboque   , uma vez que as 

forças transmitidas através desta ligação (com subscrito “hi”; hitch point) são 

dominantes face às restantes. A dificuldade em caraterizar dimensionalmente todos os 

pontos de carga do veículo recomenda ainda as seguintes simplificações: 

i.    ≅ (  
  

  
)              pois           0 0       

ii.           ≅            decorrente da anterior;    

iii. [               ]  1 ≅           decorrente de (i);        

iv. [                             ]  1 ≅ 

≅       [  
    

  
(
   

  
)
  

] ≅           pois   
    

  
   

 

Nas hipóteses acima, as grandezas  1,  1  e   , são respetivamente os pesos do trator, 

livre e com o semirreboque, e o peso aderente em esforço. Na ausência de qualquer 

fenómeno de transferência de carga, inercial, gravítico (em rampa) ou aerodinâmico, a 

repartição de cargas é a estática em patamar; subscrito “ep”. A equação (iii) retrata o 

equilíbrio dos momentos das forças atuantes no trator, em torno do ponto dianteiro de 

contacto com o solo. A força de propulsão máxima é assim,  

 

    ≅  
      

      1 
                                                       

 

Para o trator     comum,  1        e         , logo, mesmo com pneus “duros” 

(  0   ), é possível ao camião articulado médio realizar uma força máxima 

aproximadamente igual ao seu peso aderente estático {    ≅ 0          }. 
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4.4 Discretização do problema 

4.4.1 Equação do movimento 

A fração afeta à aceleração na Equação (4.82a) é dimensionalmente uma massa, dita 

equivalente (na translação) à inércia rotacional do motor e das rodas (ver 

Secção 4.3.3) 
21

, sendo designada por inércia da cadeia cinemática, 

 

    
         

 

  
                                                         

 

A Equação (4.82) admite assim uma outra escrita,  

 

                                                                      

 

Note-se que a força estacionária depende da característica de binário do motor, definida 

em função da sua velocidade de rotação; esta por sua vez dependente da velocidade do 

veículo (ver Secção 4.3). Contudo, a aceleração e a força de propulsão efetiva    

permanecem incógnitas. Uma outra condição é por isso necessária, ao cálculo da 

aceleração e à definição da equação do movimento.  

 

Ora a força de propulsão, ou de aderência (longitudinal), pode expressar-se 

também em função das forças resistentes (ver Capítulo 3), uma vez que é responsável 

por vencer a resistência própria do veículo Frp e as resistências gravítica Fgs e inercial 

Fi. Esta última deverá refletir também o efeito da inércia rotacional das rodas livres 
22

. 

A Figura 4.22 retrata este balanço de forças, já formulado no Capítulo 3 (Equação 3.1), 

porém, sem explicitar os efeitos da inércia rotacional e do escorregamento longitudinal. 

                                                 
21

 A inercial rotacional na Equação (4.82) difere ligeiramente da formulação apresentada na Secção 4.3.3 

por depender também do rendimento de transmissão, grandeza de natureza dissipativa (!). Isto resulta do 

facto de o binário estacionário final      aferir por excesso as perdas mecânicas na transmissão, na 

proporção {         }. Note-se que o binário inercial necessário à aceleração do motor {  } não chega 

a ser transmitido à caixa.  

22
 Repare-se que a ação responsável pela aceleração da cadeia cinemática, rodas motoras incluídas, já está 

refletida na diferença entre as forças de propulsão estacionária e efetiva (Equação 4.86). 
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Figura 4.22 – Diagrama de corpo livre de um veículo tido como um ponto material. A roda de tração está 

representada a cheio. A imagem alerta para o facto de a sua aceleração tangencial aparente    exceder a 

do seu centro, a aceleração efetiva  , isto sob a ação de uma força de propulsão positiva   . 

 

 

Esse balanço de forças é assim, 

 

                                                                       

 

sendo     a força gravítica segundo o plano inclinado, com declive s, e    a resistência 

inercial do veículo, incluindo agora a massa equivalente das rodas livres (RL)     (ver 

Secção 4.3.3), isto é, 

                                                                        

ou 
23

 

      
 

√    
                                                          

e 

                                                                       

 

A equação do movimento resulta da soma das Equações (4.86) e (3.1b):  

 

    (       )                                                 

 

                                                 
23

 Dado que a rasante está definida em função dos declives, e não dos ângulos, computacionalmente 

recorreu-se a esta formulação mais direta (Equação 4.87b) (ver secção 4.1). 

 

𝒂 

𝑭𝑔 

𝑭𝑟𝑝  𝑭𝑖 

𝑭𝑁 

𝑭𝑃 

𝛼   

𝛼RT 𝑅  𝑎𝑎 ≥ 𝑎 Nota: 
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O primeiro termo do segundo membro representa a força de inércia a vencer na 

ausência de escorregamento. Já o outro, expresso em função da inércia rotacional da 

cadeia cinemática    , reflete a necessária correção desse esforço, face à eventual 

discrepância entre as acelerações aparente e efetiva; consequência natural do 

escorregamento longitudinal   no contacto pneu-pavimento. A presença simultânea 

destas duas grandezas cinemáticas é naturalmente inconveniente. No entanto, em 

estrada, sabe-se já que o escorregamento é muito pequeno, da ordem do ponto 

percentual (Sandberg, 2001; Hellström, 2007), e que a inércia da cadeia cinemática é 

também ela muito pequena (Bester, 2000), ou seja,  

i.       |    |    

ii.                  

 

Logo, esse termo complementar é desprezável. Deste modo, é possível expressar a 

equação do movimento apenas em função da aceleração efetiva do veículo {     }: 

  
  

  
                                                          0  

 

Por uma questão de conveniência de escrita, a força resistente global     congrega 

todas as fontes de resistência já discutidas: de rolamento, de arrasto, por deriva do 

veículo e gravítica. A sua formulação detalhada pode ser consultada na Secção 4.3. 

Neste ponto, já é possível relacionar o escorregamento longitudinal com a aceleração. 

De facto, dividindo os membros da Equação (3.1b) pelo coeficiente de rigidez 

transversal Crl, definido pelas Equações (4.48 e 4.49), obtém-se 

      
     
   

                                                       

 

Repare-se que escorregamento longitudinal em movimento uniforme    , depende 

apenas da velocidade e posição/declive, sendo dado por 

    
   
   
 
    

  
 1                                                       
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4.4.2 Sequência de cálculo: motor engatado 

A discretização no tempo da equação do movimento (Eq. 4.90) foi realizada pelo 

método de Euler, explícito de primeira ordem, com incremento fixo 
24

. Outros autores 

(Lan e Menendez, 2003; Huang, 2010) recorrem à discretização espacial do movimento 

(ver Equação 1.6), por ser de compatibilização mais fácil com o traçado. Contudo, essa 

abordagem aumenta a incerteza numérica a baixas velocidades 
25

. A discretização 

temporal referida é utilizada também nos códigos comerciais CarSim e TruckSim, 

desenvolvidos por Mechanical Simulation Corporation. Outros esquemas numéricos 

formam testados, designadamente de Runge-Kutta de Ralston de segunda ordem (ver 

Capítulo 3) e Euler adaptativo, com incremento no tempo proporcional ao produto da 

velocidade pelo inverso da aceleração {  ∝    }. Este último procedimento otimiza a 

discretização da velocidade do motor (incremento de rotação uniforme). 

 

As vantagens dos métodos de ordem superior, ao nível da incerteza numérica e 

ritmo de convergência, são bem conhecidas. De facto, são possíveis níveis de incerteza 

inferiores a 0,1% para avanços em posição da ordem do hectómetro. Porém, o efeito 

combinado da sobreelevação e da sinuosidade do traçado determinam uma flutuação do 

declive numa escala bem menor. O estudo deste aspeto obriga assim a uma 

discretização mais fina, com avanços no tempo da escala do segundo. Mas, nestas 

condições, os níveis de incerteza possíveis pelo método de Euler, quanto ao trabalho de 

propulsão ou velocidade média, são já inferiores a 0,1%. O benefício potencial 

decorrente da utilização de métodos de ordem superior revelou-se por isso escasso, face 

ao volume de cálculo acrescido. Quanto ao método adaptativo de Euler, constatou-se 

que o seu uso resulta numa taxa de convergência não uniforme, o que inviabiliza o 

recurso a técnicas de extrapolação, como a de Richardson (Lether,1966), para estimar o 

erro e assim prever os resultados finais. A causa parece dever-se à significativa não 

uniformidade do avanço em posição que resulta desta abordagem.  

                                                 
24

 Excetuando naturalmente os períodos de passagem de caixa. 

25
 Note-se que por esta via o avanço no tempo é inversamente proporcional à velocidade. Por outro lado, 

quando esta é pequena, a aceleração é usualmente maior e as relações de transmissão mais curtas. A 

combinação destes aspetos produz incrementos desmesurados da velocidade do motor. A discretização da 

força de propulsão (não uniforme) resulta assim muito pobre. Repare-se que no arranque o gradiente 

longitudinal de velocidades é infinito, qualquer que seja a aceleração (não nula). 
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Dito isto, a técnica mais simples foi aquela retida. A discretização da equação do 

movimento é assim, para o passo numérico j e velocidade de caixa n,  

 

   
 

    
[                 ]                                       

 

  +1                                                                    

 

  +1     
     +1

 
 
  

√    
 

                                           

 

Relembra-se que a parametrização do traçado se fez com base na posição escalar em 

planta. Consequentemente o incremento desta posição x vem afetado pelo cosseno da 

inclinação da via, definido a partir do seu declive   na Equação (4.94). As expressões 

acima retratam fielmente um movimento uniformemente variado (com aceleração 

longitudinal  , constante no intervalo   ). 

 Assim, e em traços gerais, a sequência de cálculo pode assumir-se como 

subordinada apenas à velocidade de caixa   a engrenar, ou manter, e à carga do motor   

a utilizar em cada instante, isto de acordo com um dado modelo de condução; adaptado 

a partir daquele descrito no relatório COST 346, páginas 50 a 52 (Sturm e 

Hausberger, 2005). Este modelo será detalhado na secção seguinte. Quanto ao binário 

de operação do motor   , este definiu-se de modo a garantir uma determinada 

aceleração, dita de controlo   . Sem prejuízo de outras condicionantes, decorrentes do 

modelo de condução ou de restrições de velocidade impostas pelo traçado, esta 

aceleração definiu-se em função da velocidade do veículo e do declive/posição (ver 

Secção 4.4.4). Importa ainda referir que o binário de operação está limitado 

superiormente, ou pela capacidade do motor, afeta do fator de carga {   }, ou pelo 

binário de controlo   , isto é, 

 

    I                                                                

com, 
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Repare-se que a sequência de cálculo descrita, patente na Figura 4.23, é um 

procedimento duplamente iterativo, no tempo e no escorregamento. Efetivamente, a 

aceleração em cada instante j depende do binário de operação e das perdas mecânicas na 

transmissão, logo da velocidade de rotação. Esta porém só fica definida uma vez 

estabelecido o valor do escorregamento (Equação 4.45). Mas este, por sua vez, depende 

também da aceleração (Equação 4.91). 

 

Figura 4.23 – Sequência de cálculo das diferentes grandezas apresentadas. O modelo de condução MC 

será discutido na Secção 4.4.4. Por conveniência de escrita, o subscrito k está omisso. 

𝑎𝑐  𝑎 𝑣𝑎  𝑥   𝐹𝑅𝐺  𝐹 𝑣 𝑥   𝑚𝑟  𝑚 𝑛   𝜔   𝜔 𝑛 𝑣   𝑖𝑅𝐺  𝐹𝑅𝐺 𝐶𝑟𝑙  

Iteração 𝑗, valores iniciais: {𝑛 𝜑 𝑖 𝑣 𝑣𝑎 𝑥}𝑗 

𝐵𝑐  𝐵 𝑎𝑐  𝑠 𝑛 𝑣 𝜔  

𝜔  
𝜔 
  𝑖

 

Binário de controlo 

𝐵𝑐  𝜑𝐵𝑒 

𝐹𝑃𝐸  𝐹 𝜑 𝜔 𝑛  

𝑎  
𝐹𝑃𝐸  𝐹𝑅𝐺

𝑚𝑟

 

Aceleração efetiva 

𝑖  𝑖𝑅𝐺  
𝑚  𝑚𝑅𝐿

𝐶𝑟𝑙
𝑎 

Atualização do escorregamento 

 

𝑎  𝑎𝑐 

Aceleração efetiva 

𝐵𝑐 > 𝜑𝐵𝑒 

|𝑖  𝑖| > Δ𝑖 

𝑖𝑗+1  𝑖  

𝑣𝑗+1  𝑣𝑗  𝑎𝑗 𝑡 

𝑥𝑗+1  𝑥𝑗  
𝑣𝑗  𝑣𝑗+1

 
 

Δ𝑡

√  𝑠𝑗
 

 

𝑣𝑎 𝑗+1  
𝑣𝑗+1

  𝑖𝑗+1
 

{𝑛 𝜑}𝑗+1     𝑣𝑎  𝑥   𝑗+1 

Atualização das variáveis:  

|𝑖  𝑖|  Δ𝑖 

Iteração 𝑘 (ciclo interno a “j”) 
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 Esta sequência pode fazer-se mais expedita calculando diretamente a aceleração 

a plena carga    1 e limitando-a posteriormente à aceleração de controlo. Esta 

abordagem porém não reflete a realidade, não tendo sido implementada. Repare-se que 

esta preconiza uma ação direta sobre o efeito, a aceleração, em vez de sobre a causa, o 

binário, a força motriz do fenómeno físico. Esta questão será aprofundada na Secção 

4.4. De um modo mais explícito, partindo da Equação (4.80) e seguintes, a aceleração 

do veículo para o binário operacional    (Equação 4.95) e velocidade de caixa n, na 

iteração j e passo de cálculo k (relativo ao escorregamento longitudinal), é dada por, 

 

     
 

    
[
 

 
                   (          )]                      

com, 

          
 ̇ 
 
         ]

   

                                             

     
 

 
                                                                

 

A grandeza      retrata o momento resistente imposto pela carga auxiliar  ̇  e pelas 

perdas por óleo na caixa      , sendo      a força resistente equivalente a essas mesmas 

perdas no diferencial, neste caso independentes da velocidade (Carlsson, 2008). 

Substituindo    por    na Equação (4.96), obtém-se o binário de controlo, 

 

                                                                       

com, 

              
             
       

]
 

                                    

         
  
    

]
 

                                                      

 

As perdas por óleo no diferencial e as forças resistentes atuantes no veículo, quando em 

movimento uniforme, impõem ao motor a carga    . Por sua vez, a exigência de 
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aceleração impõe a carga inercial {      }, sendo que a constante de proporcionalidade 

    mais não é do que um binário específico, por unidade de aceleração.  

Neste ponto importa referir que a inclusão do binário resistente     

(Equação 4.96b) no ciclo secundário “k”, interno à iteração j, se deve apenas ao facto de 

a carga auxiliar e de as perdas por óleo na caixa dependerem da velocidade do motor, 

logo do escorregamento longitudinal. Esta dependência é no entanto muito ténue, uma 

vez que este binário é pequeno e resulta do produto de duas funções que evoluem em 

sentidos opostos (Equações 4.96b e 4.76) 
26

. Mais, em movimentos de estrada, a 

variação do escorregamento, a cada iteração j, é também muito pequena 
27

. 

Consequentemente, a velocidade de rotação a usar no cálculo dessas perdas pode ser 

obtida a partir do escorregamento determinado no passo anterior, sem que daí resulte 

um efeito mensurável nos resultados pretendidos, de velocidade média ou consumo 

quilométrico, por exemplo. A atualização do binário de controlo no seio do ciclo “k” 

pode assim ser evitada, agilizando-se deste modo o cálculo. 

                                                 
26

 Tomando com exemplo a motorização média do camião pesado referido na Secção 4.3, é possível 

concluir (pelas equações 4.96b e 4.76) que a variação deste binário resistente é de -0,25 Nm por ponto 

percentual de flutuação da velocidade do motor, quando às 1500 rpm. Este valor cai para -0,18 Nm às 

1900 rpm. Em ambos os casos a um erro em velocidade de 1% corresponde num desvio de apenas 0,01% 

do binário efetivo disponível (!). 

27
 De facto a variação do escorregamento à velocidade de cruzeiro (       0), para cada iteração j, é 

ditada apenas pelo declive (s). Assim, pela Equação (4.91) obtém-se, 

  

  
 
 1
  

  

  
 
 1
  
 
  

  
     

   

  
 
 1  
    

  0      

Já numa situação de arranque, por exemplo em patamar, com aceleração de partida,   , limitada pelo 

coeficiente de atrito,  , e pela fração de aderência,   , esta escala depende essencialmente da taxa de 

variação da aceleração, uma vez que            . Assim, substituindo a Equação (4.50) na (4.91), e 

desprezando a massa das rodas livres, 

  

  
≅
 

   

  

  
 
 1
   
 
  

  
 

e 

   

  
 
 1
   

  
 

  
 
 1 

    

  
 0      

Os valores de referência assumidos acima, de escorregamento, coeficiente de atrito, fração de aderência, 

velocidade máxima e de raio vertical mínimo, são respetivamente: 0      0     0              000  .  
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4.4.3 Sequência de cálculo: passagens de caixa 

Nas transmissões manuais automatizadas (AMT), comuns em camiões de longo curso, 

as mudanças de velocidades não implicam a atuação da embraiagem, mas apenas dos 

sincronizadores. Mas sendo estes responsáveis pelo acionamento do veio secundário, 

torna-se imperativo descarregar o motor durante o processo. Uma passagem/redução de 

caixa exige pois a seguinte sequência de eventos (Ngo, 2012): 

1)  Descarga do motor, ainda engatado; 

2.a)  Desacoplamento do sincronizador ativo, sem carga; 

2.b)  Reajuste da velocidade do motor (fase de ponto-morto); 

2.c)  Atuação do sincronizador do par a engrenar; 

3)  Recarga do motor, novamente engatado. 

No estágio (2.b), uma passagem exige que o motor seja travado, com corte de 

injeção, ocorrendo o inverso durante uma redução, i.e., a sua aceleração até à velocidade 

a praticar uma vez engatado. Deste modo evitam-se choques e o desgaste prematuro dos 

sincronizadores (Zong et al., 2012). A Figura 4.24 ilustra este processo e compara-o 

com aquele possível com duas embraiagens, cada uma delas conectada a um par 

cinemático. Neste caso, porém, estas são atuadas de modo a garantir a continuidade do 

binário transmitido (Greszler, 2014). Esta imagem, retirada de uma brochura da Volvo, 

carece de enquadramento dimensional. Presumivelmente a distância estará em metros. 

Na divisão inferior da escala de binário é possível identificar a fase (2.b). 

 

Figura 4.24 – Passagens de caixa possíveis com numa transmissão convencional AMT (linha a cinzento) 

e com um sistema de dupla embraiagem (linha a verde). Imagem retirada de uma brochura da Volvo. 

 

Repare-se na amplitude dos percursos realizados durante as mudanças de 

velocidades. Os trabalhos de Ivarsson (2009), ou de Zhong et al. (2012), na esfera da 
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teoria de controlo, confirmam isto mesmo, referindo mudanças de velocidades que se 

prolongam por dois segundos ou mais. Já do ponto de vista da descrição do movimento, 

o esmiuçar da evolução da carga do motor nesse período é inconsequente, uma vez que 

a descontinuidade da ação propulsiva é pontual e muito confinada no tempo. Assim, 

neste trabalho, recorreu-se ao conceito de tempo efetivo de passagem    : aquele que 

produz a mesma perda de velocidade que o processo real, supondo uma quebra abrupta 

da carga do motor (Harwood et al., 2003). As linhas “MS” na Figura 4.25b ilustram-no. 

Dito isto, seja   o fator de carga do motor 
28

 e    o tempo real de passagem de caixa, a 

plena carga. O tempo efetivo resulta da ponderação no tempo da quebra {   }, 

    ∫      
  

 

                                                         

 

Figura 4.25 – Comparação de processos de mudança de velocidades AMT, real vs. simplificado (linha a 

cor de laranja nas imagens), no que respeita à sequência de descarda e recarga do motor. 

 

Deste modo, as forças de propulsão implícitas nos processos real e simplificado 

têm impulsos equivalentes 
29

. A área delimitada a cor vermelha (processo real, MR) e a 

                                                 
28

 Razão entre o binário transferido ao veio primário da caixa, a uma dada velocidade, e o binário máximo 

disponível a essa mesma velocidade: a plena carga,    ; ao ralenti, ou em ponto morto,   0.   

29
 Repare-se que o processo é suficientemente rápido para que se possa assumir o paralelismo das curvas 

de binário e de carga do motor. 
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faixa sombreada (modelo simplificado, MS), na mesma figura, materializam este 

conceito. De facto, a variação do momento linear do veículo é igual à diferença entre o 

impulso propulsivo e o impulso das forças resistentes, que pouco ou nada variam no 

período limitado de tempo   ; daí a similitude das perdas de velocidade pelos dois 

modelos. A imagem (a) confirma essa equivalência. Para os casos exibidos as diferenças 

entre os tempos de marcha obtidos pelas duas vias, aos 200 metros, são de 0,008 e 

0,010 s, para a redução e para a passagem de caixa respetivamente 
30

. Estes valores não 

têm qualquer expressão. Para a linha de carga dita de real (MR) utilizou-se uma forma 

similar àquela patente na Figura 4.24, constituída por uma rampa e uma linha de carga 

logarítmica. A sua amplitude definiu-se de acordo com a Equação (4.98) de modo a que 

o tempo efetivo fosse de 1,5 segundos (Harwood et al., 2003). 

 Assim, a sequência de cálculo simplificada, para a iteração j, com mudança de 

velocidades da relação n para a n±P (com P igual a 1 ou 2), fez-se igual à já discutida na 

Secção 4.3.3, anulando simplesmente a carga do motor, e o escorregamento (rodas de 

tração livres), e supondo um avanço no tempo igual ao tempo efetivo a carga parcial 

   . Conforme a designação sugere, este depende da carga e da velocidade do motor 

(Ivarsson, 2009) no momento da passagem      , mais concretamente da variação 

normalizada de velocidade durante o processo   , ou seja, 

       
    

 
                                                       

   
|  

    
  
|

     1
 
     

    
                                                   

sendo a progressão geométrica média das velocidades de caixa dada por, 

   (
 1
  
)

1
  1
                                                        00  

A massa reduzida assumiu-se igual à média aritmética das 3 fases do processo, 

     
1

 
(                )                                       0   

                                                 
30

 Estes resultados foram obtidos pelo método de Euler com um incremento no tempo progressivamente 

diminuído até à estabilização das soluções; o avanço mínimo utilizado foi de 0,01 s. 
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4.4.4 Modelo de condução 

O modelo de condução é similar ao de Sturm e Hausberger (2005). Sucintamente estes 

autores estabelecem gamas de velocidades de operação do motor, de acordo com os 

regimes económico ou de potência máxima (Secção 4.3.1), cuja violação, por excesso 

ou defeito, dita a realização de uma passagem ou redução de caixa. A este respeito, a 

Figura 4.26 mostra a evolução da velocidade do motor do trator 4 2 da série R400, da 

Scania, com a velocidade do veículo, para os dois regimes referidos.  

 

Figura 4.26 – Mapa de velocidades de um trator Scania R400. As cotas assinaladas a vermelho e a azul 

identificam as gamas de velocidades do veículo (GVV) e do motor (GVM), na nona relação de caixa. 

 

As gamas de velocidades lineares, do veículo GVV, e angulares, do motor 

GVM, correspondem respetivamente aos comprimentos e alturas de cada um dos dentes 

das linhas quebradas que definem o mapa de velocidades. Na ilustração, para cada 

relação de caixa, o limite inferior da gama de velocidades coincide com o superior da 

relação precedente. Assumindo este modo de operação é possível definir os limites das 

gamas GVM, para cada relação de caixa n, considerando apenas o limite superior do 

regime a explorar   , fazendo: 

                                                                 0   

 1   
  
    

     1       >                                          0   

 

A cada limite está associada uma tolerância de velocidade   ; destinada a flexibilizar a 

condução através do alargamento da gama de utilização do motor. As relações de 

transmissão ( , de redução) a usar dependem do modo de passagem simulado, simples 
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(   ) ou duplo (   ). Assim, para uma caixa com N velocidades, o modelo de 

condução assenta nas seguintes condições-chave: 

 

  +1   I { A (         )  }                                   0    

com 

      {

                     <  1  
    0     1         
                        >     

                                  0    

 

Estas condições não garantem todavia uma condução adequada 
31

. Para tal é 

necessário o cumprimento de outras condicionantes, cuja não observância determina a 

supressão de qualquer uma destas ações (de passagem ou redução de caixa). O anulador 

  , por defeito igual a “1” na Equação (4.104), tem essa função (grandeza binária). A 

sua definição depende da comparação do declive da via com a aclividade do veículo    

(Equação 4.105), para uma dada velocidade do motor, denominada crítica    , e relação 

de transmissão n. Salvo condições especiais, a discutir no Capítulo 5, esta velocidade 

supõe-se igual ao limite inferior do regime de operação 
32,33

. 

 

     
          

  
   (    )                                         0   

com 

     
   
    
                                                          0   

                                                 
31

 Pense-se no que sucederia se um camião vencesse uma dada rampa em 9ª, com potência de reserva, 

mas não em 10ª. Neste caso, se a rampa fosse longa, o motor alcançaria o limite superior do regime e a 

passagem de caixa, da 9ª para a 10ª, efetivada. Mas como nessas condições o motor é incapaz de manter a 

velocidade do veículo, o limite inferior da gama GVM seria violado e uma redução de caixa imposta. Em 

consequência, o motor seria operado novamente em 9ª com uma rotação excessiva (uma vez que dispõe 

de potência de reserva). O ciclo de passagem e redução repetir-se-ia assim indefinidamente. 

32
 Caso essa aclividade supere o declive da via, o motor cumprirá com o regime estabelecido. Esta 

velocidade pode também fazer-se igual ao limite superior do regime, caso se pretenda que o motor 

desenvolva velocidade após uma passagem de caixa. 

33
 No cálculo da velocidade do veículo      o escorregamento implícito assumiu-se nulo (ver 

Equação 4.45). Esta abordagem é simultaneamente mais conservativa e expedita. Deste modo o declive 

gravítico    é ligeiramente sobrestimado, obtendo-se assim essa aclividade por defeito. 
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Por imperativo de objetividade, de aferição do efeito da gama de utilização do 

motor sobre o desempenho do veículo, o limite superior do regime de operação tem 

tolerância nula (      0), com as exceções consideradas abaixo. Dito isto, as 

condicionantes que determinam a supressão de uma passagem ou redução de caixa, 

respeitando a Equação (4.104), são: 

 

(C.1) Se na relação seguinte   +1, a engrenar, a aclividade do veículo    for menor do que o 

declive médio da via, no horizonte de decisão HD do condutor (ver Figura 4.27), então, 

ainda que a velocidade do motor exceda o limite superior estabelecido   , a passagem 

de caixa será suprimida, sendo neste caso proporcionada uma tolerância não nula quanto 

à velocidade máxima de rotação, ou seja, se 

  (  +1) <   D          <  <                  0 

com 

      0 0              

Isto significa que o motor poderá ser operado em excesso de rotação, mesmo que a 

carga parcial, sempre que na relação seguinte não seja possível ao veículo suster a 

velocidade que traz. Essa tolerância foi arbitrada em 5% (valor definido por defeito). 

 

(C.2) De modo similar, ainda que a velocidade do motor caia abaixo do limite inferior do 

regime  1  , a redução de caixa, implícita, será suprimida se na relação engrenada    a 

aclividade do veículo     for maior do que o declive médio no horizonte de decisão do 

condutor, isto desde que um limite mínimo de rotação não seja violado, isto é, 

   (  ) >   D         min <  <  1           0 

com 

 min      min ≥    

Isto significa que o motor poderá ser operado a baixa rotação ( <  1  ) sempre que no 

campo visual do condutor seja percetível um alívio notório do declive.  

 

Em ambos os casos, o julgamento que o condutor faz do declive adiante é naturalmente 

subjetivo. Por esta razão, neste trabalho, assumiu-se que o declive percecionado   D é 
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10% mais gravoso do que o declive médio da via no horizonte visual do condutor (  D 

na Figura 4.27), de modo a não penalizar excessivamente o princípio da mobilidade 

(Capítulo 1), ou de maximização da velocidade média do veículo. De resto, não se 

divisaram diferenças dignas de nota supondo nula essa tolerância.  

 

A Figura 4.27 ilustra o efeito das restrições acima descritas (C.1 e C.2). Com a 

imagem (a) pretende-se por em evidência que a efetivação de uma passagem de caixa, 

por rotação excessiva, sobre uma rampa acentuada, jamais seria realizada por um 

motorista avisado se, no seu horizonte visual, percecionasse um agravamento 

significativo do declive da estrada (condição C.1). Do mesmo modo, se se alcançasse o 

alto dessa rampa a baixa rotação, não seria sensato realizar uma redução de caixa, caso 

fosse já bem visível o aliviar do declive (imagem b; condição C.2). 

 

Figura 4.27 – Ilustração do efeito das restrições C.1, imagem (a), e C.2, imagem (b), sobre o modo de 

operação de um veículo pesado numa estrada de montanha. Os setores coloridos nos conta-rotações, 

representados à direita, identificam o regime de funcionamento do motor estabelecido. 

 

Estas condições (C.1 e C.2) inibem os ciclos redundantes de passagem e redução 

referidos por Sturm e Hausberger (2005), proporcionando uma condução perfeitamente 

estável. Para além destas condicionantes outras foram implementadas, a saber, e ainda 

de acordo com os mesmos autores: 

(a) Passagem de caixa suprimida, a alta rotação, por agravamento do declive da via 

(b) Redução de caixa suprimida, a baixa rotação, por alívio do declive da via 

𝐿H  
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(C.3) Caso o veículo circule a uma velocidade próxima do valor máximo autorizado   , a 

menos de uma diferença   , e sempre que na relação seguinte a sua aclividade seja 

maior do que o declive adiante   D, o limite superior do regime é relaxado, supondo-o 

igual ao inferior, e a passagem de caixa induzida, isto é,  

 

  (    ) >   D         >            {
      1       

  +1      
 

 

Deste modo o veículo poderá circular à velocidade de cruzeiro à mais baixa rotação que 

lhe for possível; desde que esta exceda o limite inferior do regime estabelecido. A 

tolerância    destina-se a evitar que a flutuação de velocidade decorrente do controlo e 

estabilização da velocidade de cruzeiro origine passagens de caixa extemporâneas. 

(C.4) Uma vez engrenada uma qualquer velocidade de caixa, esta será utilizada por um 

período mínimo de tempo, antes que uma outra passagem (ou redução) seja permitida; a 

menos que os limites mínimo  min e máximo      de velocidade do motor sejam 

violados (passagens falhadas). Com exceção das simulações de arranque à potência 

máxima, este período de permanência fez-se igual a 3 segundos. 

(C.5) Na última relação de caixa   a velocidade máxima do motor, permitida, é 

 

       0     

 

O modelo de condução assume assim a velocidade máxima autorizada como objetivo 

prioritário, reconhecendo-a como velocidade de cruzeiro; mesmo que para isso o motor 

seja operado acima do regime estabelecido para as outras velocidades. 

  

O cumprimento destas condições estabelece apenas a sequência das relações de 

caixa a utilizar. Quanto ao nível de carga do motor, este é naturalmente determinado 

pela evolução do declive da via e pela aceleração de controlo do veículo (ver 

Secção 4.4.2); que mais não é do que o limite superior do domínio de aceleração 

permitido. Esta grandeza depende da velocidade e do declive e está subordinada aos 
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princípios da mobilidade e da eficiência 
34

, materializados em três gamas de velocidades 

(Figura 4.28): 

 Gama de plena carga, praticada para velocidades menores do que um dado valor 

  ; por exemplo, a velocidade mínima recomendada em autoestrada (de 

50 km/h). O princípio subjacente é o de prevenir o congestionamento deliberado 

do tráfego. Nesta gama o motor pode ser explorado à carga máxima, respeitando 

todavia o limite de aceleração   , de 0,8 m/s
2
. Este valor, definido por defeito, 

surge na literatura científica como representativo de movimentos em estrada 

(JAE, 1994; AASHTO, 2011) 
35

.  

 Gama de movimento conservativo, consecutiva à anterior e a praticar até ao 

limite local de velocidade    (usualmente de 90 km/h com veículos pesados). 

Nesta gama a força de propulsão assume-se igual à resistência ao movimento, 

sendo por isso a aceleração ditada pelo declive da via 
36

 (aceleração potencial, 

       ); o objetivo aqui é o de minimizar o consumo, utilizando a energia 

cinética do veículo sempre que possível. 

 Gama de travagem, definida para além do limite de velocidade estabelecido, 

impondo uma aceleração de controlo simétrica daquela considerada a plena 

carga. De facto, o nível de aceleração tido como referência é o de travagem. 

 

As linhas contínuas de cor verde, azul e vermelha, na Figura 4.28, delimitam 

respetivamente as gamas de movimento conservativo, de plena carga e de travagem 

(diagramas de aceleração-velocidade A1, A2 e A3, pela mesma ordem). O domínio de 

                                                 
34

 Estes princípios não são compatíveis, uma vez que o da mobilidade dita a maximização da velocidade 

média e o da eficiência a minimização do trabalho de propulsão. 

35
 Outros limites foram utilizados, designadamente de 2,5 m/s

2
, no âmbito do cálculo de perfis de 

velocidade com partida do repouso (Capítulo 5), e de 4,5 m/s
2
, no decurso de testes de estabilidade 

numérica realizados com um veículo ligeiro (Secção 4.5). De referir ainda que a limitação da aceleração 

de um pesado a 0,8 m/s
2
 constatou-se ter um impacto irrelevante sobre a sua velocidade média, em 

estrada. Note-se que este valor é equivalente, no esforço exigido ao veículo, a uma rampa de 8%. 

36
 O movimento diz-se conservativo por ser equivalente a um outro, sem atrito, com conservação de 

energia mecânica (potencial e cinética). 



 

Capítulo 4 

 

184 

 

aceleração permitido ao veículo corresponde à zona sombreada demarcada pelo 

diagrama AC, relativo à aceleração de controlo (traço contínuo grosso). Note-se que 

esta aceleração pode estender-se até ao limite superior das zonas a azul-escuro, relativas 

às diferentes gamas de movimento conservativo assumidas (imagens a e b). No primeiro 

caso (a) a abordagem é mais restritiva, estando limitada aos declives (negativos) que 

proporcionam uma aceleração potencial acima daquela estabelecida pela parte inferior 

do diagrama A1 (linha verde, na primeira imagem).  

 

Figura 4.28 – Domínio de aceleração do veículo. Os diagramas AC, A1, A2 e A3 delimitam 

respetivamente a aceleração de controlo e as gamas de movimento conservativo, de plena carga e de 

travagem. As imagem (a) e (b) retratam dois modos distintos de movimento conservativo. 

 

O modo (a) (   ) privilegia assim, um pouco mais, o princípio da mobilidade; 

ao permitir que o veículo embale apenas quando desce, sem contudo deixar de resistir à 

perda de velocidade em rampa. Efetivamente, por este diagrama (A1), a velocidade de 

cruzeiro é reposicionada no nível    sempre que o traçado apresenta uma ondulação 

vertical moderada. Nestas condições, a margem {     } inibe a pronta aplicação dos 

travões (   0). No decurso do trabalho realizado, a abordagem (b) (  0), mais 

abrangente, foi utilizada unicamente para estabelecer mínimos absolutos de consumo.  

A aceleração de controlo resulta da combinação dos diagramas A1, A2 e A3. 

Conforme pode observar-se na figura, a transição entre níveis de aceleração é gradual. 

A este respeito, importa referir que qualquer descontinuidade desta grandeza, em torno 
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de um ponto de velocidade de cruzeiro {        }, resulta inevitavelmente em 

instabilidade numérica 
37

, crescente com o incremento no tempo. Note-se porém que 

algo de similar ocorreria também no plano físico, caso o processo de estabilização de 

velocidade tivesse igualmente implícito um sistema de controlo do tipo liga-desliga, 

acima e abaixo dessa velocidade-alvo; com variações bruscas e alternadas da carga do 

motor e do retardador (sem amortecimento dos níveis de controlo). Esta abordagem 

brusca carece pois de realismo, não tendo sido implementada. Dito isto, a inversão do 

sentido de uma grandeza de controlo é gradativa no intervalo de velocidade   , 

evoluindo de modo similar ao da função degrau de Heaviside com transição linear. A 

formulação assumida foi, 

H           I { A (
   

 
  )   }                              0   

A Figura 4.29 ilustra a sua definição a propósito do limite superior do fator de carga do 

motor. Neste trabalho, apenas dois níveis foram contemplados: de plena carga e carga 

parcial, assumido abaixo de um determinado declive crítico scr. Repare-se que estes não 

determinam o valor da grandeza em si mesmo, mas sim o seu domínio.   

 

Figura 4.29 – Evolução do fator de carga do motor com a velocidade do veículo. Apenas dois níveis 

formam considerados: de plena carga e parcial, assumido abaixo do declive crítico scr. 

                                                 
37

 Do ponto de vista estritamente numérico, caso não existisse escorregamento, este problema poderia ser 

evitado, artificial e oportunamente, truncando à medida os incrementos de tempo responsáveis pela 

violação da velocidade de cruzeiro. Porém, esta abordagem não só não é fiel à realidade (Decreto-Lei 

46/2005, de 23 de Fevereiro), com controlo por feedback, como não evita a variação brusca da força de 

propulsão e, consequentemente, do escorregamento e da velocidade aparente, que lhe é inerente. 
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Esta mesma forma de transição (Equação 4.107) foi utilizada na formulação da 

aceleração de controlo, Equações (4.108 a 4.112), abaixo, sendo que a cada diagrama Aj 

corresponde a função de aceleração   , com        . A função    destina-se a anular 

o nível de aceleração assim estabelecido sempre que o motor incorra em rotação 

excessiva e a mudança de velocidade seja suprimida (condição C.1). Isto é feito uma 

vez mais de modo gradual, dentro da tolerância       (condições C.1 ou C.5). 

 

       I { A   1          }                                    0   

com 

 1        {

                                                  0

 A {  H         0    }    

                    0   

         H                                                        0  

          H                                                           

         H(             0)                                           

 

4.5 Estabilidade numérica 

Nesta secção apresentam-se alguns resultados que ilustram a taxa de convergência, 

possível com o modelo numérico implementado, e a independência dos perfis de 

velocidade obtidos face ao incremento de tempo. O troço da A25 estudado neste 

contexto restrito foi o de Viseu - Guarda (ver Figura 4.6), mais concretamente uma parte 

deste trajeto, entre os nós de ligação à estrada nacional EN2 e ao itinerário principal 

IP2, a oeste de Celorico da Beira, numa extensão de 53,25 km. A opção por este 

segmento prende-se com o facto de a variação de cota entre pontos extremos ser nula. 

Deste modo, os resultados obtidos, quanto ao trabalho de propulsão e velocidade média, 

são representativos de movimentos balanceados sobre todo o traçado da A25. Isso 

mesmo será clarificado no Capítulo 6.  

Os veículos simulados, um camião articulado de 40 toneladas e 430 cavalos, e 

um automóvel de 1,5 t e 110 cv, são representativos, a nível europeu, das classes dos 
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veículos pesados, de longo curso, e dos ligeiros (Eurostat, 2012; Rexeis et al., 2012). As 

corridas numéricas com o ligeiro destinaram-se a simular condições de marcha em 

excesso de velocidade, para testar a estabilidade das soluções numéricas de um modo 

mais agressivo. 

Sucintamente, o camião ensaiado exibe as curvas de desempenho e a carta de 

consumos discutidos na Secção 4.3, sendo a caixa de velocidade a ZF2130DD, com 

redução simples no eixo de 2,85:1. Os pneus de tração utilizados, 295/80-R22.5, têm um 

raio dinâmico de 505 mm e proporcionam uma velocidade máxima de caixa de 

127 km/h, às 1900 rpm. O veículo assumiu-se conduzido no regime de potência 

máxima, a plena carga, até à velocidade máxima autorizada de 90 km/h. As variáveis de 

controlo consideradas no modelo de condução (ver Secção 4.4.2) foram: 

 

     00           0                      0      
        

 

As imagens (a) a (d), da Figura 4.30, mostram precisamente a evolução com o 

incremento no tempo do registo máximo de potência do motor, da velocidade média do 

veículo e do trabalho e rendimento de propulsão (ver Capítulo 3).  

 

Figura 4.30 – Taxa de convergência de alguns dos indicadores de eficiência discutidos no Capítulo 3, 

para um camião de 40 t e 316 kW. Os pontos a cheio assinalam os avanços utilizados por defeito.  

  

Estes resultados, obtidos sobre a segunda via do traçado, revelam claramente a 

estabilidade do processo de convergência. Neste trabalho, salvo indicação em contrário, 
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os incrementos de tempo utilizados em corridas de estrada foram de 0,5 e de 1 s, aqueles 

assinalados a cheio na Figura 4.30. A aplicação da técnica de extrapolação Richardson 

(Lether, 1966) às soluções assim obtidas está na base dos resultados finais a apresentar. 

A escolha dos incrementos de tempo foi subordinada ao seguinte critério: erro do 

registo máximo de potência inferior 1% e níveis de incerteza, acerca da velocidade 

média e do rendimento de propulsão, com ordens de grandeza de 0,01% e de 0,1% 

respetivamente. Repare-se que este desvio em potência, do valor máximo observado 

face ao nominal, é meramente pontual e não sistemático, não tendo expressão sobre os 

outros indicadores, de natureza integral. Os perfis cumulativos de potência exibidos na 

Figura 4.31 mostram isso mesmo.  

 

Figura 4.31 – Diagramas de potência efetiva versus tempo acumulado em esforço. Da integração destes 

perfis resulta a potência média de propulsão (relativa ao trabalho positivo de propulsão). 

 

De facto, partindo do perfil de velocidades obtido com       , a potência 

efetiva do motor, calculada regressivamente de acordo com a formulação já 

estabelecida, excede o valor nominal por um período acumulado igual a 9,1% do tempo 

viagem. O valor médio desse excesso é de apenas 0,86% da potência nominal; de resto 

abaixo da incerteza laboratorial espectável para esta grandeza (Diretiva 80/1269/CEE). 

Pela solução obtida com    0    , esta discrepância cai para 0,22% da potência 

máxima, estando confinada a 2,25% do tempo de marcha. 
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Neste ponto importa referir que o declive implícito no cálculo da força resistente 

global    , da qual depende a aceleração do veículo na iteração j (ver Secção 4.4), não é 

o declive inicial mas sim o valor médio a vencer nesse intervalo, ou seja, 

 

    ̅   

{
 
 

 
  (  )                                  0

 (      )       

   
      > 0

                                 

com 

         

 

De outro modo, a forma do perfil longitudinal da estrada, que é uma grandeza vetorial 

estática, ficaria dependente do avanço em posição do veículo, i.e., da sua capacidade 

propulsiva, ou modo de condução, e do incremento no tempo. Repare-se que é a 

eficiência dessa forma que se pretende caraterizar com este trabalho.  

Efetivamente, ao ignorar-se este aspeto a linearidade da convergência é afetada 

e, por esta via, também a previsibilidade dos resultados finais, obtidos pela técnica de 

extrapolação referida. Por outro lado, numa estrada de montanha, a força longitudinal 

gravítica é dominante (ver Capítulo 3). A utilização do declive médio estabiliza assim a 

forma dos perfis de velocidade, mesmo para incrementos de tempo exagerados (de até 

4s); em particular quando se sabe que a sobreelevação de uma estrada sinuosa origina 

variações abruptas de declive. A Figura 4.32 mostra precisamente o espetro de declives 

da segunda via a sul do eixo da autoestrada A25, a este de Viseu. Os perfis de 

velocidades patentes nas Figuras 4.33 e 4.34 evidenciam essa estabilidade dos perfis de 

velocidades para diferentes incrementos de tempo, compreendidos entre 0,125 e 4 s. 

 

Figura 4.32 – Espetro de declives da segunda via da faixa direita da A25, mais a sul, a este de Viseu. 

Perfil obtido a partir da parametrização do traçado realizada (ver Secção 4.2). 
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 Em todos os casos o veículo assumiu-se conduzido no regime de potência 

máxima a plena carga (sempre que permitido pela via). As condições de controlo 

comuns aos quatro perfis mostrados são: 

 Regime de condução:  

        00                           00    

 Aceleração de controlo: 

     0      
          0       

 

Quanto às condições de controlo específicas, de cada perfil, na Figura 4.33 as 

passagens de caixa assumiram-se instantâneas e o controlo da velocidade do veículo 

supôs-se realizado em função da sua celeridade real. Porém, na imagem (a) a gradação 

da aceleração ocorre no intervalo (ver Figura 4.28), 

    A                [    ]                                          

ao passo que na (b) a amplitude desta gama é fixa e igual a 5 km/h. Repare-se que para 

incrementos de tempo exagerados a gradação das variáveis de controlo considerada na 

Secção 4.4 é ineficaz (Equações 4.107, 4.110 e 4.111), verificando-se o fenómeno de 

instabilidade patente na Figura 4.33b, para      s. Isto sucede quando o incremento 

de velocidade decorrente da aceleração de controlo excede a amplitude da gama de 

transição (  , na Figura 4.28), logo a instabilidade é inexistente se, 

 

  <                                                                    

 

 A Figura 4.34 aborda o mesmo problema de instabilidade, mas supondo que o 

controlo da velocidade do camião está indexado à velocidade de rotação do veio 

mandante do diferencial, ou seja, que o camião não pode ultrapassar os 90 quilómetros 

horários de velocidade aparente. Neste caso o efeito das passagens de caixa está também 

contemplado. Conforme pode constatar-se a flutuação da velocidade real observada não 

é um artifício numérico, uma vez que é independente do incremento no tempo, mas sim 

uma consequência natural da variação do escorregamento com o declive da via. 
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Figura 4.33 – Perfis de velocidades obtidos no regime de potência máxima, a plena carga, supondo que a 

aceleração de controlo    é expressa em função da velocidade real e que as passagens de caixa são 

instantâneas. Na imagem (b) a gradação de       é fixa, ocorrendo no intervalo            ; na 

imagem (a), esse intervalo fez-se igual a          , apenas para   ≥     (instabilidade inexistente). 
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Figura 4.34 – Perfis de velocidades obtidos no regime de potência máxima, a plena carga, supondo 

passagens de caixa simples (         ) e a aceleração de controlo    expressa em função da velocidade 

aparente do veículo. Na imagem (b) a gradação de        é fixa, ocorrendo no intervalo      

      ; na imagem (a), esse intervalo fez-se igual a          , apenas para   ≥    . 
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O desacoplamento, ou dissemelhança   , dos perfis de velocidades com avanços 

  1  0       e        , respetivamente  1 e    (grandezas vetoriais expressas em 

função da iteração j), é de 0,069 km/h, ou seja, 0,08% da velocidade de cruzeiro, e foi 

obtido fazendo, para o tempo de viagem T, 

 

   
 

 
∑| 1[  ]    [ ]|

 

  1

                                              

com 
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  1
                                                               

 

O valor acima refere-se à situação em que o controlo da velocidade do veículo é 

proporcional à velocidade de rotação do veio do diferencial, a situação mais gravosa do 

ponto de vista da estabilidade da solução numérica (ver Figura 4.34b). Repare-se que a 

disparidade das velocidades médias obtidas por estas duas soluções poderia não ser 

representativa da semelhança dos dois perfis. Essa discrepância é de apenas 0,018 km/h. 

Quanto à influência da amplitude da gama de velocidades    (de transição entre níveis 

de aceleração de controlo, Figura 4.28) sobre a velocidade média, esta constatou-se ser 

irrelevante para amplitudes compreendidas entre 1 e 10 km/h (variação inferior a 

0,01 km/h). 

A propósito do ligeiro, a Figura 4.35 mostra quatro perfis de velocidades 

possíveis com o Renault Megane II, 1.5 DCi, no mesmo trajeto, Viseu - Celorico da 

Beira, operando o veículo a plena carga na última relação de caixa, em 6ª, acima dos 

100 quilómetros horários. Os perfis (a) e (b) retratam condições de controlo 

semelhantes mas com incrementos no tempo diferentes, respetivamente de 2 s e de 1 

segundo ou menos. O perfil (c) mostra o efeito da redução dos níveis de aceleração 

permitidos e a curva (d) o respeito pelos limites de velocidades vigentes neste troço da 

A25. Os perfis obtidos com avanços no tempo compreendidos entre 1 e 0,125 s não são 

destrinçáveis graficamente. As condições de controlo estão refletidas na legendagem da 

figura de acordo com o formato: limite de aceleração longitudinal × limite de 
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aceleração lateral compensada / velocidade máxima permitida; ou, pela mesma ordem, 

         . Os valores de aceleração considerados são valores absolutos. De referir 

ainda que os níveis de velocidade de cruzeiro    a cumprir são, também neste caso, 

aparentes, i.e., proporcionais à velocidade de rotação do diferencial (como se o 

escorregamento fosse nulo). Esses níveis de velocidade foram calculados a partir da 

aceleração lateral compensada (pela sobrelevação e) e da sinuosidade da via    1, de 

acordo com os critérios estabelecidos em JAE (1994). Sucintamente, o limite de 

velocidade foi definido de modo dinâmico {     } por forma a garantir que em 

momento algum o veículo tenha que corrigir a sua velocidade sobre um segmento 

curvilíneo da estrada. Esse limite sobre o segmento é ditado ou pelo raio mínimo de 

curvatura, i.e., 

      √     1                                                      

com 

          |    |                                                   

 

ou pela capacidade de desaceleração do veículo no alinhamento reto subsequente, de 

modo a que o limite de velocidade inerente ao segmento curvilíneo seguinte, a realizar 

com movimento uniforme, não seja infringido. Também aqui não se observaram 

problemas de estabilidade numérica. 

 

Figura 4.35 – Perfis de velocidades realizáveis por um veículo ligeiro sobre o troço Viseu - Celorico da 

Beira, sob diferentes condições de controlo. A aceleração lateral referida é a compensada.  
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4.6 Validação 

A validação do método numérico descrito, implementado em FORTRAN, foi realizada 

contra resultados constantes da literatura científica. No ponto seguinte são abordados 

aqueles obtidos por simulação numérica, por outros autores, a propósito dos perfis de 

entrada realizáveis sobre rampas simples (traineis), com perda ou ganho de velocidade. 

As Secções 4.6.2 e 4.6.3 estabelecem essa mesma comparação mas contra resultados de 

campo publicados e obtidos em condições controladas.  

 Neste ponto é incontornável referir a dificuldade em se estabelecerem 

comparações rigorosas, com base em resultados constantes da literatura, face à usual 

exiguidade da caraterização do traçado e dos veículos ensaiados (omissão de dados de 

entrada concretos). O recurso aos trabalhos experimentais a descrever prende-se 

precisamente com a ausência desta limitação.  

 

4.6.1 Perfis de velocidades em rampas simples 

Em Lan e Menedez (2003) são apresentados perfis de velocidades obtidos com 

diferentes camiões pesados na entrada de traineis com declives compreendidos entre -5 

e 9%. Os resultados apresentados por estes autores são numéricos. Os veículos 

considerados inserem-se no universo norte-americano. A validação pretendida foi 

realizada considerando apenas um desses camiões, aquele com 298 kW (400 hp), peso 

total de 36,3 toneladas (80000 lb) e secção frontal de 2,4×3,5 metros, sendo a respetiva 

área igual a 90% deste valor, ou seja, 7,56 m
2
. O coeficiente de arrasto utilizado é de 

0,80 (Mannering e Kilareski, 1998) e as condições ambientais assumidas são: pressão 

barométrica de 1 atm, temperatura de 15˚C e ausência de vento. A caraterização da 

resistência de rolamento diz-se de acordo com Taborek (1957), com coeficientes 

    0 0 0 e  1      0     , a considerar na Equação (4.60) para      

(coeficiente corretivo inerente ao estado superficial do pavimento). O rendimento 

mecânico da cadeia cinemática é de 92% e as perdas por óleo e por escorregamento 

longitudinal são nulas. A massa reduzida do veículo é dada pela correlação empírica de 

Bester (2000) ( , velocidade em “m/s”), 

 

   
 

  0        
                                            (4.118) 
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 A Figura 4.36 compara os resultados obtidos por Lan e Menendez (2003), curvas 

a negro, com aqueles produzidos pelo método numérico descrito (Secções 4.2 a 4.5), 

curvas a cor. A sobreposição gráfica foi realizada tendo por referência os vértices do 

domínio de representação: 0 - 4000 m × 20 - 120 km/h (abcissas × ordenadas; zona 

sombreada na figura). Este método de justaposição foi empregue em todos os casos a 

tratar nesta secção. 

 

Figura 4.36 – Perfis de velocidades obtidos por Lan e Menendez (2003), curvas a negro, e pelo método 

numérico implementado no decurso deste trabalho, curvas a cor. Estas últimas estão sobrepostas à 

imagem publicada por esses autores, acerca do desempenho de um camião de 36 t e 400 hp. 

 

 A qualidade da imagem original não permite uma melhor afinidade gráfica. 

Todavia, estes autores apresentam resultados quantitativos acerca dos percursos 

realizados em rampa para velocidades finais múltiplas de 5 km/h, sendo as iniciais de 10 

e de 110 km/h, respetivamente para os movimentos acelerados e retardados. Esses 

resultados, arredondados à unidade, estão expressos em metros, perfazendo um percurso 

acumulado de 100 497 metros para declives inteiros até 8% inclusive.  
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Considerando os mesmos 171 pontos de controlo, em velocidade, o percurso 

total obtido pelo método numérico implementado foi de 100 499 metros, arredondando à 

unidade os resultados individuais. Os incrementos de tempo utilizados foram de 0,5 e 

1 s, para os movimentos desacelerados, e de 0,2 e 0,4 s, para os restantes. Relembra-se 

que o recurso, em cada caso, a dois incrementos de tempo tem por finalidade a 

aplicação da técnica de extrapolação de Richardson (Lether,1966). Os valores assim 

obtidos constataram-se idênticos aos de Lan e Menendez (2003) com exceção de 4 

pontos. Contudo, as discrepâncias observadas não têm expressão, uma vez que podem 

resultar simplesmente de erros de arredondamento. De facto, esses pontos, se 

designados de acordo com o formato (declive) velocidades inicial - final, percurso 

calculado / percurso Lan e Menendez (2003), são: (4%) 110 - 70, 975,54 / 975; (3%) 

110 - 60, 3457,58 / 3457; (2%) 110 - 75, 2468,52 / 2468; (0%) 10 - 105, 4913,49 / 4914, 

sendo as velocidades expressas em “km/h” e os percursos em “m”.  

  

 

4.6.2 Perfis de velocidades em estradas reais 

Neste ponto foram simuladas corridas sobre o segmento dito de Hållet da autoestrada 

sueca E4, Södertälje - Norrköping, segmento esse utilizado no trabalho de Hellström 

(2007) para efeitos de comparação de sistemas de controlo de velocidade. Esse troço 

tem uma extensão aproximada de 3,5 km. O autor realizou testes comparativos noutros 

segmentos, mas com uma menor afinidade entre os resultados experimentais e de 

simulação. A justificação avançada é a de uma eventual discrepância entre os perfis 

verticais modelado e real (Hellström, 2007). Por essa razão, esses troços não foram 

analisados. De resto, o trabalho referido não detalha quantitativamente o traçado. Essa 

tarefa foi realizada a partir da representação gráfica do perfil longitudinal apresentada 

por Hellström (2007) e que a Figura 4.37 mostra. O procedimento passou pela sua 

vectorização em ambiente CAD, sob a forma de uma sequência de segmentos lineares 

(48 ao todo). Em consequência o declive não é uma função contínua. A linha a amarelo 

representa o perfil inferido. A afinidade é excelente, mas a natureza discreta da 

evolução do declive introduz variações mais bruscas do nível de carga do motor (curvas 

a azul na mesma figura). Os declives limites, máximo e mínimo, encontrados são de 

3,54 e -3,75%. 
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 A caraterização do veículo é também ela omissa em larga medida. Apenas é dito 

tratar-se de um camião articulado, trator Scania e semirreboque, equipado com o motor 

DC9-Euro 3, de 5 cilindros e 310 cv, e caixa GRS890 de 12 velocidades. A descrição 

adequa-se ao trator P 310 LA4×2SZ. A caixa referida é a opcional. As suas principais 

especificações, de acordo com o fabricante são:   

 Cilindrada de 8,9 dm
3
; 

 Potência máxima de 310 cv @ 1900 rpm; 

 Binário máximo de 1550 Nm @ 1100 - 1300 rpm; 

 Redução simples no eixo de 3,08:1; 

 Relações de transmissão: direta na 12ª e de 1,24:1 em 11ª; 

 Pneus de tração 295/80-R22.5 (raio dinâmico de 505 mm). 

 

O arrasto e a resistência de rolamento não são caraterizados quantitativamente (dados 

não apresentados). A esse respeito o autor menciona apenas ter assumido um coeficiente 

de rolamento constante; presumivelmente calibrado em conformidade com os testes de 

estrada levados a cabo. Na ausência de informação mais adequada recorreu-se ao 

trabalho de Sandberg (2001), a propósito da resistência ao movimento, sobre o mesmo 

trajeto, de um camião articulado similar, de 40 toneladas. Assim, e de acordo com esse 

autor, as especificações em falta são: 

 Coeficiente de arrasto de 0,56; 

 Área frontal de referência (largura × altura) de 10,36 m
2
; 

 Coeficiente de resistência de rolamento de 7,4‰ (constante). 

 

Os restantes parâmetros, relativos às curvas de desempenho, perdas mecânicas, inércia 

rotacional dos diferentes componentes, escorregamento longitudinal e consumo de 

combustível estão de acordo com a formulação já discutida (Secção 4.3). No entanto, 

neste último caso, a parametrização do consumo (Hammarström et al., 2010) utilizada 

reflete apenas os testes em banco do Scania DC12-Euro 3 
38

 (Hedbom, 2005b). 

                                                 
38

 Note-se que os motores Scania DC12 (de 6 cilindros) e DC9 (de 5 cilindros), Euro 3, têm cilindradas 

unitárias similares e operam na mesma gama de velocidades. 
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O peso total do camião ensaiado é de 39,41 toneladas. As Figuras 4.37 e 4.38 

comparam respetivamente as simulações realizadas neste trabalho contra os resultados 

numéricos e experimentais obtidos por Hellström (2007). A esse respeito o autor refere 

a prática de velocidades de cruzeiro compreendidas entre os 79 e 89 km/h. O veículo 

aparenta ter sido conduzido no regime económico, abaixo das 1520 rpm (80% da 

velocidade nominal). O tempo efetivo de passagem de caixa assumiu-se igual a 1,5 s. A 

parametrização do modelo de condução (ver Secção 4.5) e os resultados quantitativos 

alcançados constam da Tabela 4.4. 

Figura 4.37 – Corridas de validação (curvas a cor) versus resultados computacionais de Hellström 

(2007). Na imagem (a) o modelo de condução emula um sistema controlo convencional (CC) e na (b) um 

sistema preditivo (LC). Por Level entende-se o nível normalizado de carga do motor. 

 

 

Figura 4.38 – Corridas de validação (curvas a cor) versus resultados de estrada de Hellström (2007). Na 

imagem (a) o modelo de condução retrata o sistema CC na (b) o LC. A parametrização utilizada é 

diferente daquela usada na Figura 4.38 (ver Tabela 4.4). O nível de afinidade é melhor.  

vel vel

 (a) 

(b) 

(a) (b) 



 

Capítulo 4 

 

200 

 

 Note-se que os percursos computacional e real não são iguais. De facto, as 

extensões aproximadas desses trajetos, quando inferidas a partir dos resultados de 

Hellström (2007), de consumos quilométricos e absolutos (lidos graficamente), são de 

3,6 e 3,7 km, respetivamente para os perfis simulados e para os testes de estrada. As 

velocidades iniciais diferem também um pouco. Pela mesma ordem, os valores 

assumidos nas corridas de validação são de 84,7 e de 84,0 km/h. Similarmente, a 

velocidade final com o sistema de controlo CC, em contexto experimental, é claramente 

mais alta, aproximadamente 0,8 km/h. A parametrização empreendida reproduz estas 

condições de entrada/saída. Nas corridas de validação o binário de controlo foi 

subordinado ao declive médio no horizonte visual (ver Figura 4.27).  

 

Tabela 4.4 – Caraterização das corridas de validação constantes das Figuras 4.37 e 4.38. 

Figura 
Parametrização (ver Figuras 4.28 e 4.29) 

{                                    } 

Resultados (vs. valores de Hellström) 

  Tempo [s] Consumo [L/100km] 

4.37a { 0  0     A         0 0      0    0} 157,8 (158,4) 28,88 (28,80) 

4.37b { 0  0              0 0   0    0    0 } 154,9 (155,8) 27,81 (27,71) 

4.38a { 0  0     A      0 0   0    0    0} 162,6 (162,7) 29,60 (29,72) 

4.38b { 0  0     A        0 0   0    0    0 } 160,3 (159,8) 28,34 (27,29) 

Unidades:_  [    ]        [    ]    [ ]   [ ]   [-]    [   ] 

Obs.: As Figuras 4.37 e 4.38 comparam respetivamente as simulações realizadas neste trabalho e os 

resultados computacionais e de estrada obtidos por Hellström (2007). Na corrida “4.37b” foram utilizados 

dois limites de velocidade (de 82 e 89 km/h). 

 

 A propósito da primeira corrida, relativa ao sistema de controlo de velocidade 

CC (Figura 4.37a), importa referir a utilização de dois limites de velocidade, de 82 e 

89 km/h, associados a um modo de condução do tipo liga-desliga. Concretamente, 

quando a velocidade do veículo cai abaixo do nível inferior este é operado a plena carga 

até ao limite superior (de 89 km/h), sendo posteriormente conduzido a carga nula até à 

velocidade de cruzeiro pretendida (  ), neste caso de 84 km/h. A concordância 

alcançada, entre os resultados de Hellström (2007), computacionais e experimentais, e 

aqueles obtidos pelo modelo numérico implementado, é excelente em todos os casos 

(Tabela 4.4; Figuras 4.37 e 4.38).  
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Efetivamente os desvios médios 
39

 observados entre estas soluções, no que 

respeita ao tempo e ao consumo de combustível, são de 0,33% e 1,22% respetivamente. 

De resto, com exceção do último cenário (Figura 4.38b), o desvio médio entre os 

consumos reais e os calculados é de apenas 0,35%. Isto deixa supor que o veículo terá 

beneficiado de condições ambientais mais favoráveis nesse teste de estrada. Repare-se 

que o autor (Hellström, 2007) refere a ocorrência de ventos e chuva, fatores que muito 

condicionam a resistência ao movimento. A esse respeito, procedeu-se a uma análise 

sumária de sensibilidade, tendo-se concluído que as condições de entrada e a ação do 

vento são fatores significativos. De facto, tomando como referência a corrida da 

Figura 4.37b, é possível inferir que: 

i. Um incremento de 1% na velocidade de entrada reduz simultaneamente o tempo 

de marcha e o consumo em 0,25% e 1,18% respetivamente; 

ii. Um incremento do arrasto de apenas 10%, em virtude da ação do vento 
40

, impõe 

um aumento do tempo de marcha de 0,47% e um agravamento do consumo 

quilométrico de 1,02%. 

 

Em face destes resultados, é incontornável referir a irrelevância das 

discrepâncias encontradas. Note-se que a inferência gráfica da rasante e dos percursos 

de teste já estarão imbuídos de erros porventura mais elevados do que aqueles obtidos. 

De resto, o volume de dados de entrada, do modelo numérico no seu todo, 

proporcionaria graus de liberdade mais do que suficientes para otimizar a afinidade 

alcançada. Todavia, esse esforço seria vazio de sentido. Uma análise detalhada de 

sensibilidade será realizada apenas no âmbito do Capítulo 5. O que importa frisar é o 

nível de representatividade do modelo de condução implementado; pela sua capacidade 

de retratar sistemas de controlo utilizados pela indústria.  

                                                 
39

 Desvio relativo médio,  , da grandeza calculada   em relação à de referência   , dado por, 
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  00 

40
 Relembra-se aqui que um vento de apenas 3 m/s pode agravar o arrasto de um camião articulado de 40 

toneladas em mais de 20% (valor médio), isto para uma velocidade de 80 km/h e de acordo com o 

procedimento ponderativo SAE J1252 (ver Secção 4.3.7). 
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4.6.3 Perfil de velocidades em ferrovia 

De seguida apresenta-se a simulação computacional de um ensaio realizado sobre uma 

via-férrea britânica, da Great Western Railway (GWR), em Julho de 1953, à época com 

tração a vapor. O propósito foi testar o método numérico sob condições ininterruptas de 

plena carga, i.e., sem a ocorrência de zonas de velocidade limitada; seja pelo traçado ou 

por sistemas controlo de velocidade. Repare-se que esses patamares de velocidade 

mitigam a propagação de erros ao longo do perfil de velocidades; ao reestabelecerem as 

condições cinemáticas no início de cada fase transiente do movimento. No teste 

referido, as condições excecionais de carga (ver Figura 4.39) e a ocorrência de uma 

restrição severa de velocidade impuseram uma acentuada flutuação da celeridade da 

composição, entre os 24 e os 130 quilómetros horários.  

 

Figura 4.39 – Locomotiva 6001, da GWR,  à cabeça de uma composição de 930 toneladas, aproximando-

se de Swindon (ver Figura 4.41), Inglaterra, a cerca de 100 km/h. Teste dinamométrico (Ell, 1953). 

 

Este ensaio está bem documentado (Ell, 1953), tendo sido realizado sob 

condições estritamente controladas. A Figura 4.40 mostra precisamente as curvas de 

desempenho da locomotiva utilizada, da Classe “King” 
41

, aferidas no decurso desse 

teste por uma carruagem-laboratório. O comboio, com cerca de 500 metros de 

comprimento, tinha 100 eixos e um peso total de 931 toneladas (máquina, tender e 23 

carruagens). As curvas a verde e a vermelho, na mesma imagem, retratam 

respetivamente os modelos matemáticos utilizados para a caraterística de potência 

                                                 
41

 A locomotiva ensaiada datava de Julho de 1927, tinha um arranjo de rodas 4-6-0, com três eixos de 

tração, uma área de grelha de 3,19 m
2
 e operava com vapor sobreaquecido, a 362˚C e 18,6 bar (abs.), em 

contrapressão (tiragem por jato de vapor). O teste referido não reflete a capacidade máxima da máquina. 
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indicada e para a resistência total ao movimento da composição 
42

, isto de acordo com a 

formulação já estabelecida na Secção 4.3, Equações (4.22 e 4.59) 
43

. A linha a traço 

fino, a negro, designada por Total Train Resistance, não figura na imagem original, 

sendo o resultado da soma das resistências próprias, experimentais, da composição e da 

locomotiva (como veículo e como motor). Esta última força, identificada na imagem 

sob forma da diferença Locomotive Resistance, foi obtida por vectorização das curvas 

de desempenho em ambiente CAD. A afinidade alcançada é notória. Junto aos pontos 

sinalizados sobre a curva de resistência, a vermelho, podem ler-se os respetivos declives 

gravíticos sg. 

 

Figura 4.40 – Curvas de desempenho de uma locomotiva a vapor da GWR, obtidas no decurso de um 

teste de linha (Ell, 1953). As curvas a cor retratam os modelos matemáticos utilizados na simulação. 

 

A Figura 4.41 mostra o perfil de velocidades obtido. O efeito da perda de massa, 

à taxa uniforme de 14,9 t/h (combustível e água utilizados), não foi descurado. Note-se 

que durante o período de travagem, entre os marcos miliários 56 e 54, a máquina foi 

                                                 
42

 Esta força resistente já inclui as perdas por fricção inerentes ao funcionamento da máquina enquanto 

motor. Consequentemente as potências indicada e propulsiva (ao nível das jantes) não são destrinçáveis.  

43
 A Equação (4.22) modela o binário efetivo de um motor. Porém, tendo em conta a natureza abrangente 

da resistência própria da locomotiva (ver nota acima), o mesmo modelo foi utilizado para retratar o 

binário indicado/propulsivo. 
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forçada contra os travões, não havendo qualquer alteração das condições estacionárias 

de operação da caldeira. O efeito do comprimento da composição sobre o movimento, 

por via da componente gravítica longitudinal (Fgs na Equação 4.87), foi também 

contemplado, calculando o declive médio afeto à zona que o comboio ocupa em cada 

instante (valor ponderado pela distribuição linear de massa). Na simulação 

computacional considerou-se ainda: uma só relação de transmissão, direta; 

escorregamento nulo; um rendimento mecânico aparente de 100% (uma vez que a 

resistência própria da locomotiva já contempla as perdas mecânicas da máquina); e a 

inércia rotacional dos rodados de acordo com Schmidt e Dunn (1918). A parametrização 

do perfil de elevação da linha foi inferida graficamente (Ell; 1953; BR, 1997). Note-se 

que a sequência de declives está expressa diretamente na figura sob a forma 1/s.  

 

Figura 4.41 – Perfis de velocidades computacional (a cor) e experimental. Teste dinamométrico com um 

comboio de passageiros de 930 toneladas (Ell, 1953). Unidades no Sistema Imperial. 

 

 Conforme a Figura 4.41 mostra, os perfis experimental e computacional são 

praticamente coincidentes, com exceção de duas zonas delimitadas pelos marcos 

miliários (MM) 84-80 e 64-58. No entanto esses desvios não são sistemáticos. Isto 

mesmo é confirmado pela igualdade das velocidades médias, calculada e experimental, 

obtidas entre os marcos miliários 100 e 56, Badminton - Steventon, respetivamente de 

68,47 mph (ou 110,2 km/h) e 68,5 mph. Outros pontos-chave dignos de nota são: a 

velocidade lenta na aproximação a Badminton (MM 100), 46,9 mph (75,5 km/h) vs. 

47 mph; a velocidade máxima a oeste de Little Sumerford (MM 90), 80,3 mph 

(129,2 km/h) vs. 81 mph; e a velocidade na passagem em Tilehurst (MM 39), ainda em 

aceleração, de 68,8 mph (110,7 km/h) vs. 69 mph (valores calculados vs. medidos).  



 

PRODEM 2012/2016 

 

205 
 

Capítulo 5 

Perfil universal de velocidades 

Neste capítulo apresenta-se uma solução analítica para o cálculo de perfis de 

velocidades na entrada de declives acentuados. A influência de múltiplos fatores, 

intrínsecos ao veículo e à estrada, são analisados aqui, justificando-se assim a 

designação de ‘universal’. Procedimentos expeditos de cálculo dos comprimentos 

críticos de rampa são também apresentados neste contexto.  

 

 

5.1 Introdução 

O trabalho apresentado nesta tese estabelece os procedimentos de cálculo dos 

indicadores de eficiência definidos e discutidos no Capítulo 3, com vista à classificação 

energética de um traçado. Deste modo pretende-se proporcionar ao projetista de uma 

estrada uma nova ferramenta, capaz de objetivar o peso da componente eficiência 

energética da via no processo de obtenção de um traçado ótimo.  

Incontornavelmente, o desenvolvimento desses procedimentos exigiu uma 

adequada descrição do comportamento dinâmico, longitudinal, de um veículo pesado, 

na entrada de declives acentuados, materializada no cálculo de perfis transitórios de 

velocidades. Em particular, esta análise visou determinar o tempo de marcha e o 

trabalho de propulsão em cada segmento da rasante, para deste modo, e por via de um 

simples cálculo recursivo, se obterem a velocidade média e o trabalho de propulsão 

sobre um dado trajeto, grandezas-chave no cálculo dos referidos indicadores. Esta 

análise, proposta no âmbito do projeto de dissertação, exige porém a obtenção de 

múltiplos perfis de velocidades, um por segmento, facto que põe em evidência a 

natureza fastidiosa deste método de cálculo: de indicadores de eficiência que se 

pretendem globais. Tal justificar-se-ia apenas por uma questão de exatidão.  

Esta limitação, reconhecida desde cedo, recomendava pois a procura de um 

procedimento mais abrangente e expedito. Isso foi feito com sucesso recorrendo ao 

conceito de comprimento de onda da rasante. Este método de cálculo, sintético, será 

apresentado no âmbito do Capítulo 7. No entanto, desde já se adianta que os resultados 
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alcançados por esta via são de facto mais precisos do que aqueles decorrentes da 

aplicação do método recursivo inicialmente contemplado. Isto deve-se essencialmente à 

natureza desviante de alguns dos pressupostos simplificativos, porém necessários, 

contemplados nos modelos matemáticos subjacentes às soluções analíticas constantes da 

literatura científica (Lucic, 2001). 

Do que fica dito, resulta o reconhecimento, que importa frisar, de que a obtenção 

recursiva de perfis de velocidades se revelou pois desnecessária para efeitos da 

classificação energética pretendida. No entanto, a sua pertinência e atualidade é 

indiscutível, e justifica só por si este capítulo, uma vez que o dimensionamento das vias 

de lentos numa estrada de montanha, ou das faixas de aceleração num qualquer traçado, 

dependem diretamente da velocidade local exibida pelos veículos mais pesados, ou com 

uma relação peso/potência mais desfavorável. Refira-se por exemplo, que o traçado da 

A25 exibe via de lentos (terceira via, com um mesmo sentido de marcha) em 33% da 

sua extensão. É pois neste contexto que se insere este capítulo, com o objetivo principal 

propor novos procedimentos de cálculo de comprimentos críticos de rampa.  

Neste ponto convém frisar a inviabilidade de uma solução analítica, para esse 

efeito, quando a potência de propulsão se assume constante (Lan e Menendez, 2003) e a 

resistência própria do veículo é dada por uma lei quadrática completa. Neste trabalho, 

essa rigidez do modelo matemático foi relaxada, substituindo-se a lei afim, utilizada na 

descrição da resistência ao rolamento, por uma resistência uniforme equivalente, o que 

permite a obtenção dessa solução analítica. O efeito dessa simplificação será discutido 

neste capítulo, tendo-se concluído que os desvios introduzidos são irrelevantes face a 

outros, decorrentes da natureza já de si simplificativa do modelo matemático de base
1
, 

conforme foi já referido.  

Porém, a principal limitação de todos esses modelos matemáticos e perfis de 

velocidades propostos (HCM, 2010), incluindo aquele a apresentar, é a de considerarem 

o declive como sendo constante sobre um determinado elemento da estrada. Ora, por 

extensão a todo um traçado, isto é o mesmo que supor a rasante como uma linha 

quebrada, isto é, como uma sequência de traineis, o que está bem longe da realidade. O 

traçado da A25, por exemplo, apresenta curvatura vertical em 45% da sua extensão. 

                                                 
1
 Note-se que a potência de propulsão não é constante, seja em virtude da sua descontinuidade, aquando 

das passagens de caixa, ou devido à variação do escorregamento longitudinal, no contacto pneu-

pavimento, com a força de propulsão, decrescente com a velocidade. 
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Este facto impõe a definição de um traçado vertical aproximado, como aquele que a 

Figura 5.1 mostra, no qual as zonas com curvatura vertical, que incluam um máximo ou 

mínimo relativo, em cota, são redefinidas por forma a apresentarem um segmento 

horizontal tangente ao perfil real. Deste modo, a variação acumulada de cota mantém-se 

inalterada. No entanto, este perfil simplificado exibe 217 segmentos para os 125 km do 

traçado da A25 estudado, ou seja, uma extensão média de 576 metros. Este facto põe em 

evidência a natureza fastidiosa de um método recursivo. 

 

Figura 5.1 – Perfis nominal (traço fino), simplificado (traço duplo) e real (linha curvilínea).  

 

 

5.2 Caraterização dos veículos estudados 

Nesta secção caraterizam-se os veículos pesados estudados no decurso das análises 

detalhada e simplificada, a tratar respetivamente nas Secções 5.3 e 5.5, abaixo, sendo 

que a primeira preconiza a utilização do modelo computacional como meio de calibrar a 

segunda análise, relativa precisamente à descrição do perfil universal de velocidades e 

do procedimento simplificativo de cálculo de comprimentos críticos de rampa.  

Essa calibração assentou na simulação computacional do desempenho em rampa 

de dois veículos pesados, apropriadamente díspares, entendidos como representativos 

do tráfego observado na A25 (ver Capítulo 8), a saber: um camião articulado de 5 eixos 

e 40 toneladas de peso bruto, adiante designado por A5, e um outro, rígido de 2 eixos e 

15 toneladas de peso, dito de R2 (Figura 5.2). As suas especificações técnicas 

detalhadas constam da Tabela 5.1. 
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Figura 5.2 – Veículos A5 (à esquerda) e R2 estudados por simulação computacional. 

 

Tabela 5.1 – Especificações dos veículos estudados por simulação computacional (Secção 5.3) 

Parametrização do veículo : A5 R2

Cilindrada - número de cilindros : 11 L - 6 em linha 6 L - 4 em linha

Potência nominal, PN @ velocidade do motor : 430 cv @ 1900 rpm 240 cv @ 2300 rpm

Binário máximo @ gama de velocidades : 2030 Nm @ 1000 - 1425 rpm 950 Nm @ 1100 - 1610 rpm

Ralenti rápido : 2400 rpm 2800 rpm

Momento de inércia de massa : 4,11 kgm
2

2,30 kgm
2

Potência dos equipamentos auxiliares :

Caixa de velocidades : 12 vel. AMT - ZF AS2130DD 6 vel. M - ZF 6AS1000

Amplitude de redução da caixa : 15,86:1 8,44:1

Redução na última velocidade : 1:1 (prise ) 0,78:1 (overdrive )

Redução no eixo : 2,85:1 4,10:1

Rendimento global de transmissão (em prise ) : 96% (97 em 12ª) 96% (97 em 5ª)

Pneus de tração : 295/80R22.5 285/70R19.5

Raio efetivo : 0,505 m 0,440 m

Velocidade de caixa : 127 km/h 120 km/h

Velocidade limitada eletronicamente a :

Configuração do veículo motor - semirreboque : 4x2 - 6 4x2

Peso bruto : 40 t 15 t

Capacidade de carga : 25 t 7,5 t

Inércia rotacional das rodas equivalente a : 836 kg 314 kg

Área frontal : 9,0 m
2

7,4 m
2

Fator multiplicador x coeficiente de arrasto : 1,2 x 0,50 1,2 x 0,63

Coeficiente de resistência, s 0 : 0,0058 0,0064

Coeficiente de resistência, s 1 : - -

Peso aderente, carregado : 11 t 9 t

Escorregamento longitudinal :

1,5% de PN

90 km/h

m /8   

 

Sucintamente o veículo A5 está equipado com um motor de 430 cv e caixa AMT 

de 12 velocidades, com prise na última relação, enquanto o segundo, R2, exibe um 

motor de 240 cv e caixa manual de 6 velocidades, com overdrive. As potências 

nominais referidas, e as especificações necessárias à definição das resistências próprias 

destes veículos, foram retiradas de Sturm e Hausberger (2005), de acordo com as 
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correções sugeridas por estes autores para veículos pesados EURO 5. A Tabela 5.2 

apresenta precisamente esses valores médios para diferentes classes de veículos 

pesados, de acordo com a classificação EP, Nota Técnica NT/EP/GTSU 06-2008. O 

fator multiplicador fD, afeto aos coeficientes de arrasto, nas Tabelas 5.1 e 5.2, representa 

o efeito ponderado da ação de um vento de 3 m/s sobre a força de arrasto. Este valor 

resulta das simulações realizadas sobre o traçado da A25 e obedece ao procedimento 

ponderativo SAE J1252 (1979), detalhado no Capítulo 4. 

 

Tabela 5.2 – Caraterização dos veículos estudados analiticamente (Secção 5.5) 

PB PN P/P AF f D  x C D S r LV

EP k [t] [kW] [kg/kW] [m
2
] - [%] [km/h]

1 7,5 107 70 5,8 1,2 x 0,64 0,73 90

2 12 154 78 6,7 1,2 x 0,64 0,68 "

3 18 244 74 7,4 1,2 x 0,63 0,60 "

C2 (C3) 4 26 286 91 7,5 1,2 x 0,63 0,59 "

C2 5 26 286 91 7,5 1,2 x 0,63 0,63 "

6 32 290 110 7,9 1,2 x 0,66 0,59 "

7 32 290 110 7,9 1,2 x 0,66 0,63 "

C8 8 29 270 107 7,7 1,2 x 0,55 0,61 "

C5 (C9) 9 37 300 123 9,0 1,2 x 0,50 0,63 "

C10 10 38 306 124 9,0 1,2 x 0,50 0,63 "

C11 11 40 318 126 9,0 1,2 x 0,50 0,66 "

C12 (C7) 12 40 318 126 9,0 1,2 x 0,50 0,58 "

C12 (C6) 13 42 321 131 9,0 1,2 x 0,52 0,57 "

C13 14 44 324 136 9,0 1,2 x 0,52 0,62 "

D1 15 19,5 312 63 7,1 1,2 x 0,45 0,59 100

D2 16 26 343 76 7,4 1,2 x 0,45 0,59 "

 Notação específica:

 Exemplos: 

Ai+ j , lê-se: conjunto articulado formado por trator e semirreboque com i  e j  eixos, respetivamente.

Ri :n d-j , lê-se: veículo motor e reboque com i e j  eixos, respetivamente, dos quais n  são direcionais. 

A3:2+1 / 4x2 + 2

Classe Chassis/

Configuração

C1

R2 / 4x2

R2 / 4x2

R2 / 4x2

R3 / 6x2 (R3:2d)

R3 / 6x4

C4
R4 / 8x2

R4 / 8x4

Chassis: R, Rígido; A, Articulado; RP, Rígido de Passageiros; "+", designativo de articulação com 

semirreboque; "-", ligação a reboque. Os valores numéricos representam o número de eixos.

Configuração m  x n  +/-  p : número total de rodas do veículo motor x rodas motoras e (semi)reboque 

com p  rodas. Os pneus duplos não são diferenciados (contam como uma roda).

RP2 / 4x2

RP3 / 6x2

R2-2 / 4x2 - 4 (A4:3+1)

A4:2+2 / 4x2 + 4

A5:3+2 / 6x4 + 4

A5:2+3 / 4x2 + 6 (R3-2)

A5:2+3 / 4x2 + 6 (R2-3)

A6:3+3 / 6x2 + 6

 

 

Já as curvas características de binário ou potência (Figura 5.2) foram definidas 

com base na formulação genérica já apresentada no Capítulo 4, dependente 

essencialmente do conhecimento da velocidade nominal do motor, da gama de 

velocidades no regime de binário máximo e da razão de binários. Estes parâmetros 

assumiram-se, em cada caso, iguais aos valores médios calculados para dois grupos de 
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veículos: tratores de longo curso e camiões rígidos 4x2, de 12 a 19 toneladas de peso 

bruto. Para esse efeito foram estudadas mais de 60 motorizações constantes dos 

catálogos dos seguintes construtores: Volvo, Scania, DAF, Mercedes, MAN, IVECO e 

Renault. A Figura 5.3 mostra precisamente essas curvas caraterísticas.  

 

Figura 5.3 – Caraterísticas de potência e binário dos veículos simulados computacionalmente. 

 

Este mesmo acervo permitiu selecionar também o tipo e escalonamento da caixa 

de velocidades. Porém, tendo-se verificado que vários fabricantes utilizam as mesmas 

transmissões, da ZF (Zahnradfabrik), entendeu-se mais adequado o uso direto daquelas 

mais representativas de cada um destes grupos (as mais frequentes): a caixa ZF 

AS2130DD para o veículo A5 e a ZF 6AS1000 para o R2. No que respeita aos pneus de 

tração, procedeu-se do mesmo modo. Assim, uma vez caraterizada a cadeia cinemática, 

e de acordo com a formulação já discutido no Capítulo 4, foi possível obter o mapa de 

velocidades do motor e do veículo que a Figura 5.4 mostra. A imagem inferior revela, 

para uma mesma velocidade de rotação, a razão de progressão de velocidade para duas 

relações consecutivas quaisquer, podendo observar-se que a caixa de 6 velocidades tem 

um escalonamento manifestamente distinto da de 12, que exibe um escalonamento em 

progressão geométrica (progressão p, constante). Note-se que os construtores de 

camiões propõem opcionalmente caixas de 9 e 12 velocidades para veículos do 

segmento R2. Neste trabalho porém optou-se pela configuração de série, de 6 

velocidades, a mais frequente, de modo a aumentar a representatividade do estudo 
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realizado e a testar simultaneamente um cenário mais desfavorável à solução analítica 

proposta, uma vez que a não uniformidade da potência de propulsão aumenta com a 

amplitude da gama de velocidades de operação do motor, consequência natural de um 

menor número relações de transmissão. 

 

Figura 5.4 – Escalonamento das caixas de velocidades dos veículos simulados computacionalmente. 

 

A Figura 5.5 mostra precisamente as características de potência e aclividade do 

veículo R2, calculadas com base nas especificações acima descritas, o qual, para além 

de utilizar a caixa mais modesta, exibe também um motor com uma característica de 

binário mais plana. O efeito do escorregamento longitudinal justifica ainda a diminuição 

da potência de propulsão verificada na 1ª e 2ª velocidades. A combinação destes fatores 

reflete-se assim na notória não uniformidade desta grandeza. A faixa sombreada a cor, 

no gráfico, pretende ilustrar a gama de velocidades praticável numa estrada com um 

declive máximo de 8%, respeitando o limite legal de 90 quilómetros horários. Os 

segmentos descontínuos indicam operação acima da velocidade nominal do motor. A 

potência de tração representada corresponde àquela disponível para propulsão de um 

eventual reboque. Na ausência deste, esta grandeza reflete apenas a reserva de potência 

de que o veículo dispõe para vencer um determinado declive ou adquirir velocidade, ou 
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seja, reflete a taxa de variação da sua energia mecânica. Já a potência gravítica 

representa a taxa de variação de energia potencial com o mesmo nome. 

Consequentemente, o cruzamento das curvas de potência de tração e gravítica, para um 

dado declive, ocorre quando a velocidade lenta é alcançada. 

 

Figura 5.5 – Características de potência, resistência própria e aclividade do veículo R2.  

 

Uma observação impõe-se desde já: repare-se como a potência de tração, em 4ª, 

fica aquém da linha de potência gravítica para um declive de 7%. Isto significa que o 

enfrentar de uma tal rampa (longa) exigirá o recurso à 3ª velocidade. Porém, caso se 

respeite a rotação nominal do motor, este terá que operar a carga parcial (com potência 

de reserva) a uma velocidade igual àquela que será possível realizar também sobre uma 

rampa de 8%, operando à potência máxima. Ou seja, o veículo R2 exibirá uma mesma 

velocidade lenta para rampas com declives compreendidas entre 7 e 8%, caso o regime 

de potência máxima seja observado escrupulosamente. Note-se que se o veículo fosse 

operado no regime económico, esta descontinuidade, da potência de tração, seria 

significativamente maior, e com ela aumentaria também a heterogeneidade da 

distribuição dos perfis transitórios de velocidades, contrariamente àqueles propostos em 

HCM (2010) ou AASHTO (2011). 

Assim, na sequência deste trabalho, esses perfis de velocidades, constantes da 

literatura científica e de regulamentos de projeto de estradas, revelaram-se mais como 
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linhas de referência (de capacidade) do que como caraterísticas de comportamento 

espectáveis na realidade. Este comportamento observado será detalhado na secção 

seguinte, a qual apresenta os perfis de velocidades computacionais obtidos para estes 

dois veículos sob diferentes condições de operação.  

 

 

5.3 Perfis de velocidades computacionais 

Nesta secção são apresentados e discutidos os resultados obtidos por simulação 

computacional do movimento dos camiões A5 e R2 sobre rampas com declives inteiros 

compreendidos entre 0 e 8%, para diferentes fatores de utilização (carga transportada) e 

modos de condução diversos, a detalhar adiante.  

Os movimentos de arranque simulados supõem partida do repouso em 4ª, com o 

veículo A5
2
, e em 1ª, com o R2, sendo o ponto de embraiagem realizado a 800 rpm. 

Salvo indicação em contrário, nos movimentos com perda de velocidade, sobre as 

rampas mais acentuadas, a entrada é realizada a 90 quilómetros horários, já no regime 

de potência máxima, aquele simulado por defeito, ou seja, na 11ª velocidade, para o 

camião A5, e em 5ª, para o R2. O tempo efetivo de passagem de caixa assumiu-se igual 

a 1,5 segundos (Harwood et al., 2003; Zhong et al., 2012). 

No que respeita ao modo de condução, os resultados apresentados no corpo do 

texto refletem apenas o recurso a passagens de caixa simples (relações de transmissão 

consecutivas) no regime de potência máxima. De referir no entanto que o limite superior 

desse regime, de potência máxima, é relaxado na relação de transmissão que sustém a 

velocidade lenta, precisamente de modo a evitar a situação acima descrita a propósito da 

Figura 5.5 e a maximizar essa mesma velocidade lenta.  

                                                 
2
 Nas revistas comerciais da especialidade consultadas é referido que, no decurso de testes de aceleração, 

o arranque jamais é realizado nas relações mais baixas. Algumas referem mesmo a prática da partida 

lançada, a velocidades de 10 ou 15 km/h, de modo a evitar os violentos sacões que de outro modo 

ocorreriam. Note-se que o esforço de tração de um vulgar trator pode alcançar, em 1ª, um valor duplo do 

seu próprio peso, e que, nessas condições, o binário transmitido pelo veio mandante do diferencial é 

frequentemente superior a 30 kNm. Por outro lado a amplitude da gama de velocidades praticável nas 

relações mais baixas é muito pequena, pouco mais do que 2 km/h, em 2ª, sendo a inércia rotacional do 

motor, em 1ª, equivalente a uma massa de 17 t (camião A5). Assim, dada magnitude do tempo de 

passagem, o uso das primeiras relações revelou-se contraproducente. A maior sujeição mecânica e 

térmica da embraiagem, no caso de partidas em rampas acentuadas, não foi tida em consideração nos 

cenários simulados, destinados a majorar a capacidade de aceleração do veículo. 
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Neste ponto importa relembrar que o modelo de condução utilizado (ver 

Capítulo 4) preconiza passagens de caixa, em aceleração, sempre que um dado limite 

superior de velocidade de rotação, pré-estabelecido, seja alcançado (Sturm e 

Hausberger, 2005), mas apenas se esta ação permitir ao veículo suster ou adquirir 

velocidade num determinado horizonte (extensão da estrada imediatamente adiante do 

ponto de decisão). Caso isto não se verifique, a passagem é suprimida e o motor 

operado a carga parcial, sendo-lhe no entanto permitido exceder essa rotação máxima de 

acordo com uma determinada tolerância. Já no caso de movimentos retardados, em 

esforço, é realizada uma redução de caixa sempre que, estando o motor em perda, a 

correspondente velocidade de rotação, na relação a engrenar, passe abaixo desse mesmo 

limite superior, estabelecido de acordo como o regime de trabalho. No entanto, também 

aqui se assume uma dada tolerância, sendo usualmente permitido ao motor abrandar um 

pouco mais, antes dessa tomada de decisão, de modo a aumentar a gama de velocidades 

utilizável, em estrada, e a reduzir as perdas da ação propulsiva, por descontinuidade da 

potência do motor (e a reduzir também o trabalho de caixa, condição mais realista). No 

entanto, sobre um trainel isolado, esta ação corresponde a uma translação da gama de 

velocidades de regime, pelo que o seu efeito imediato é incerto
3
.  

 

Do que fica dito, nas simulações realizadas nesta secção, o modo de condução 

assumido privilegia a maximização da velocidade em rampa, salvo indicação em 

contrário. Com esse propósito, nos movimentos retardados, em esforço, as reduções de 

caixa foram realizadas tão cedo quanto possível, respeitando a velocidade nominal do 

motor, sendo-lhe permitido exceder esse limite apenas em marcha lenta, condição esta 

assumida também nas simulações de movimentos acelerados  

 

 

 

                                                 
3
 A aplicação desta condição, em estrada, reduz o número de passagens simplesmente porque a variação 

do declive é contínua, o que permite a recuperação de velocidade por parte do veículo, após essa redução, 

mais adiante. No entanto, sobre uma rampa acentuada, sendo o movimento retardado, o uso desta 

condição não traz um benefício imediato, uma vez que, neste caso, a velocidade máxima alcançada pelo 

motor ficará sempre aquém do limite superior estabelecido, o que diminui ligeiramente o aproveitamento 

da sua capacidade. Note-se que a curva de potência é crescente até à velocidade nominal (ver Figura 5.3). 
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5.3.1 Resultados para diferentes níveis de utilização 

A Figura 5.6 mostra, nas condições atrás referidas, os perfis de velocidades obtidos com 

o camião A5, para os fatores de utilização do veículo
4
 (FUV) de 100, 60 e 20%, aos 

quais correspondem respetivamente os pesos totais (PT) de 40, 30 e 20 t e as relações 

peso/potência (P/P) de 126, 95 e 63 kg/kW. Esta figura é composta por quatro imagens, 

de acordo com as seguintes condições de operação: 

(a) Passagens de caixa instantâneas e o camião carregado; 

(b) Tempo efetivo de passagem
5
 de 1,5 s (TEP) e o mesmo fator de utilização; 

(c) O mesmo tempo de passagem e fator de utilização de 60%; 

(d) Fator de utilização de 20% (TEP= 1,5 s). 

 

Nestas imagens, estão representados simultaneamente os movimentos com 

entrada lançada, a 90 km/h, e de arranque, com partida do repouso, respetivamente as 

linhas contínuas a traço grosso e a traço contínuo fino. Assim, para cada declive 

estudado, até 8%, são mostrados dois perfis de velocidades.  

Na imagem (a) pode observar-se a descontinuidade da primeira derivada dos 

perfis de velocidade nos pontos de passagens de caixa, apesar de estas se assumirem 

instantâneas, em virtude da alteração do nível de potência do motor com a velocidade de 

rotação. Isto é particularmente percetível na aproximação ao quilómetro 2, sobre a 

rampa de 5%.  

Já a imagem (b) mostra o efeito sobre os perfis de velocidades dos tempos 

mortos, que ocorrem durante essas passagens. Repare-se como a interrupção do esforço 

do motor resulta numa notória perda de velocidade para os declives mais acentuados. 

Para evidenciar este facto, as linhas descontínuas, na imagem (b), refletem novamente o 

comportamento de um veículo capaz de passagens de caixa instantâneas. Estes perfis 

são os mesmos que figuram na imagem (a).  

                                                 
4
 Fração da capacidade de carga utilizada. 

5
 Tempo morto (com potência de propulsão nula) equivalente no efeito, sobre o perfil de velocidades, ao 

processo de passagem real, isto é, que produz a mesma queda de velocidade.  
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Figura 5.6 – Perfis de velocidades obtidos por simulação computacional, com o camião A5, para fatores de utilização do veículo de 100, 60 e 20%. 

As linhas com traçado descontínuo, na imagem (b), referem-se a passagens de caixa instantâneas (perfis transpostos da imagem a). 
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 Perfis de velocidades em rampa – Movimentos com entrada lançada, a traço grosso, e de partida do repouso, a traço fino. 
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A sobreposição das curvas permite constatar ainda que a interrupção da potência 

de propulsão não afeta as velocidades lentas, ao contrário do que sucede com os 

comprimentos críticos de rampa 
6
, que diminuem apreciavelmente para os declives mais 

acentuados. Essa diminuição pode ser particularmente significativa na sequência de uma 

redução de caixa realizada na vizinhança da velocidade lenta, uma vez que esta se 

constitui como a assimptota do perfil com ação propulsiva ininterrupta (TEP= 0s). Veja-

se por exemplo o que sucede ao quilómetro 1,5 sobre o aclive de 4% (Figura 5.6b). As 

imagens (c) e (d) mostram os perfis de velocidades possíveis com um peso total em 

marcha de 30 e 20 t, respetivamente. As observações acima são igualmente válidas 

nestes casos.  

Já a Figura 5.7 mostra os perfis de velocidades obtidos com o camião R2, neste 

caso apenas para o fator de utilização de 100%. As curvas descontínuas representam 

também aqui o comportamento do veículo se as passagens de caixa fossem instantâneas. 

As observações realizadas acima, a propósito do camião articulado A5, mantêm-se 

válidas. No entanto, é agora evidente a maior heterogeneidade dos perfis, isto é, a não 

uniformidade do espaçamento das velocidades lentas, situação já referida (Secção 5.2) a 

propósito da não uniformidade da potência de propulsão do veículo R2 (Figura 5.5). 

Repare-se como as velocidades lentas sobre rampas de 7 e 8% são particamente iguais, 

respetivamente 45,70 e 43,75 km/h, isto apesar de se ter excedido o regime de potência 

máxima (com velocidades de 2330 e 2430 rpm, em 3ª)
7
. 

Uma outra observação, relevante, prende-se com a disparidade das velocidades 

lentas alcançadas sobre o declive de 4%: de 69,26 km/h, no movimento acelerado (linha 

contínua a traço fino), em 4ª, e de 68,15 km/h, quando em perda, na 5ª relação (linha a 

traço contínuo grosso). A razão de ser desta discrepância tem a ver com o modo de 

condução, isto é, com o modo como o motorista perceciona o risco, inerente à 

salvaguarda da mecânica do veículo. Note-se que no movimento retardado o camião vê 

                                                 
6
 Extensão de uma rampa sobre a qual ocorre uma dada perda de velocidade, entendida como relevante 

para efeitos de dimensionamento da via de lentos. Esta grandeza pode ser entendida também como a 

função inversa do perfil de velocidades. A velocidade mínima de projeto é designada por crítica. 

7
 A observância estrita da velocidade do motor, à potência máxima, conduziria inevitavelmente à mesma 

velocidade lenta, dada a exiguidade do número de relações de transmissão disponíveis, que não permite 

senão o uso da 3ª para estes declives. Note-se que a condução subjacente a estas simulações é 

seguramente mais agressiva do que aquela usualmente praticada: o equivalente a conduzir por longos 

períodos, em esforço, um automóvel ligeiro a gasolina acima das 6000 rpm. 
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a sua velocidade estabilizar, em 5ª, às 1694 rpm, ainda acima do limite inferior do 

regime de potência máxima (ver Figura 5.4), limite esse que se constitui como o critério 

de decisão de redução de caixa. A violação desta condição poderia sujeitar o motor a 

uma rotação excessiva, na sequência de uma redução inoportuna. O motorista virtual, 

desconhecendo em tempo real a magnitude desse eventual excesso, opta assim pela 

prudência. Já no movimento acelerado a velocidade lenta é aproximada em 4ª, 

alcançando-se a rotação nominal de 2300 rpm aos 66,5 quilómetros horários, ainda em 

aceleração. Neste ponto, o motorista pode optar por suster a velocidade do veículo, não 

incorrendo em qualquer excesso de rotação, ou usar de alguma tolerância, uma vez que 

agora já é capaz de controlar esse excesso em tempo real (através do conta-rotações, por 

exemplo). O modelo de condução adotado preconiza este último cenário, em que o 

motorista virtual segura as velocidades de caixa, em aceleração, puxando o motor um 

pouco mais.  

 

Figura 5.7 – Perfis de velocidades obtidos por simulação computacional com o veículo R2, carregado. As 

linhas descontínuas referem-se a passagens de caixa instantâneas. 

 

Em síntese, as velocidades lentas realizáveis sobre a rampa de 4% com o camião 

R2, ainda que explorando o regime de potência máxima, poderiam ser de 66,5, 68,2 ou 

69,3 km/h, em função de julgamentos subtis por parte do motorista. Todavia, se este for 

mais moderado quanto ao regime utilizado e mais prudente nas passagens de caixa (em 

aceleração), por exemplo, evitando fazê-lo quando sabe, empiricamente, que o motor 
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não é desenvolto na relação seguinte, então essas diferenças, entre as velocidades lentas 

para movimentos retardados e acelerados, podem ser ainda mais significativas. 

Curiosamente, os perfis propostos em HCM (2000) ou AASHTO (2001) exibem essas 

diferenças, sendo esse facto alvo de críticas por parte de alguns autores (Lucic, 2001; 

Rakha, 2002; Lan e Menendez, 2003), referindo a ausência de fundamentação física 

para tal desencontro, das assimptotas dos perfis. À luz de um modelo contínuo, apoiado 

exclusivamente na capacidade nominal do motor, isso é verdade, mas a realidade é 

discreta, e por isso o aparecimento de tais diferenças. 

Em face do que foi dito, importa pois frisar que a distribuição real das 

velocidades lentas poderá ser bem menos harmoniosa do que aquela usualmente 

presente na literatura científica, em virtude dos efeitos da descontinuidade da potência 

de propulsão e do modo de condução praticado, entre outros, a ilustrar de um modo 

mais cabal de seguida. 

 

 

5.3.2 Efeito da descontinuidade da potência de propulsão 

Esta descontinuidade resulta da não uniformidade da potência do motor, sendo 

naturalmente mais acentuada quando a curva de binário é mais plana e o número de 

relações de caixa menor. Repare-se que a um binário constante corresponde uma 

potência diretamente proporcional à velocidade do motor. Em consequência, no 

momento da passagem, a quebra de potência será tanto maior quanto mais espaçado for 

o escalonamento da caixa de velocidades.  

A Figura 5.8 mostra isto mesmo, para os regimes de potência máxima e 

económico
8
. Por fator de utilização do motor entende-se a fração da potência nominal 

disponível a uma dada velocidade de rotação. 

As Figuras 5.9 e 5.10 mostram precisamente os perfis de velocidades realizáveis 

com caixas de 12 (ZF AS2130DD) e 14 velocidades (Scania GSR905), respetivamente, 

operando o motor no regime económico. No primeiro caso, o limite superior de 

                                                 
8
 O regime de potência máxima tem por limite superior a velocidade nominal do motor (VNM) e inferior 

a que este terá após uma passagem de caixa, realizada a essa mesma velocidade nominal. No regime dito 

de económico estabeleceu-se o limite superior a 80% de VNM. Note-se que, no contexto apresentado, 

este mais não é do que a gama de velocidades, proporcionada pela caixa, mais à direita do verdadeiro 

regime económico, sugerido pelo construtor de acordo com critérios de eficiência térmica. 
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velocidade, de 1520 rpm, foi respeitado escrupulosamente, ao passo que no segundo 

(com a caixa de 14 velocidades) permitiu-se um excesso rotação igual 100 rpm, mas 

somente na relação que sustém a velocidade lenta. Os resultados obtidos mostram o 

efeito combinado do apertar do escalonamento da caixa (redução da progressão de 1,29 

para 1,25) e do esticar o motor um pouco mais.  

 

Figura 5.8 – Fatores de utilização do motor e gamas de velocidades de rotação (regimes) subjacentes às 

simulações realizadas nesta secção. 

 

A heterogeneidade das velocidades lentas é mais notória com a caixa de 12 

velocidades (Figura 5.9), verificando-se a sobreposição dos perfis para as rampas de 7 e 

8%, o mesmo quase sucedendo para os declives de 4 e 5%. As curvas descontínuas 

representam o comportamento do mesmo veículo à potência máxima, supondo 

passagens de caixa instantâneas (majoração do desempenho) 
9
. A escala de declives à 

direita da Figura 5.9 refere-se apenas a estas curvas. Relembra-se aqui que a interrupção 

pontual do esforço não afeta as velocidades lentas (ver Figuras 5.6 e 5.7). 

De registar também o comportamento do veículo equipado com a caixa de 12 

velocidades (Figura 5.9) sobre o aclive de 2%, nos movimentos com entrada lançada 

[OA] e [OBCD] 
10

, relativos respetivamente aos regimes de potência máxima (linha 

descontínua) e económico (traço contínuo grosso).  

                                                 
9
 A Volvo já equipa alguns dos seus camiões pesados com dupla embraiagem, a qual garante continuidade 

da potência de propulsão. As curvas descontínuas, presentes na Figura 5.9, podem assim ser consideradas 

já hoje uma realidade, ainda que não representativa do setor.   

10
 Pontos notáveis dos perfis de velocidades, de início e fim do movimento estudado e delimitadores dos 

processos de passagem de caixa, ordenados cronologicamente, no sentido da leitura. 
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Figura 5.9 – Perfis de velocidade realizáveis no regime económico, limitado a 1520 rpm. O traçado 

interrompido representa a capacidade máxima do veículo (com passagens instantâneas). 

 

 

Figura 5.10 – Perfis de velocidade realizáveis no regime económico, limitado a 1520 rpm, com uma 

caixa de 14 velocidades e tolerância de até 100 rpm na manutenção da velocidade lenta. 
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condições a disponibilidade de potência é significativamente menor. Isto resulta numa 

perda acentuada de velocidade até ao momento da redução de caixa, evidenciada pelo 

afastamento das linhas a traço contínuo grosso e interrompida, até ao quilómetro 3, com 

uma perda de 10 km/h (ponto B). A recuperação de velocidade subsequente é notória, 

todavia apenas até ao quilómetro 3,5, momento em que o limite superior do regime 

económico é alcançado e o motor operado a carga parcial 
11

. Em consequência, a 

velocidade média praticada no quarto quilómetro é de apenas 77,2 km/h. Sem essa 

limitação (a 1520 rpm) a velocidade lenta seria de 86,6 km/h e a média nesse mesmo 

quilómetro de 87,0 km/h.  

A representação dos movimentos [OA] e [OBCD] (da Figura 5.9) sobre o mapa 

de potências e velocidades, do motor e do veículo, que a Figura 5.11 mostra (linhas 

duplas), põe em evidência a disparidade dos dois regimes. A gradação das cores mostra 

a evolução da potência, desde o verde (baixa rotação e potência) ao vermelho (potência 

máxima), sendo as linhas horizontais, a traço interrompido, representativas dos níveis de 

potência disponível.  

 

Figura 5.11 – Representação dos movimentos [OA] e [OBCD], da Figura 5.9, sobre o mapa de 

velocidades do veículo e do motor (linhas duplas). 

 

Note-se como no regime económico (linhas duplas a branco) a potência cai 

rapidamente com a perda de velocidade, ao contrário do que sucede no outro regime, em 

                                                 
11

 Relembra-se que no regime económico, a binário constante, a potência do motor é diretamente 

proporcional à sua velocidade. Logo, aquando da redução de caixa, a potência disponível aumenta do 

mesmo valor que a razão de progressão de velocidades, neste caso 29%. 
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que é praticamente uniforme. É por este motivo que a redução de caixa [BC] (linha 

descontínua vertical) permite recuperar velocidade, processo [CD], ao proporcionar um 

aumento da potência disponível de quase 80 cv. O facto da velocidade do veículo não ir 

além do ponto D, tem a ver apenas com a necessidade de operar o motor dentro do 

regime económico (limitado a 1520 rpm).  

Importa ainda referir a disparidade das velocidades lentas, nos movimentos com 

entrada lançada e de arranque, possíveis sobre rampas de 8%, respetivamente, 

28,2 km/h, em 7ª, e 21,4 km/h, em 6ª, em ambos os casos a 1520 rpm. Isto deve-se ao 

facto de, no movimento de arranque (linha a traço contínuo fino), ser impossível ao 

veículo efetivar a última passagem de caixa, da 6ª para a 7ª, respeitando a rotação 

máxima estabelecida. O canto inferior esquerdo da Figura 5.9 mostra três tentativas 

falhadas de o realizar (linha a ponteado). O que sucede é que, durante a interrupção do 

esforço, a perda de velocidade do veículo deixa o motor às 900 rpm, após a última 

passagem. A essa rotação a disponibilidade de binário é insuficiente para o acelerar (em 

7ª), entrando o motor em perda, sem capacidade de resposta. Repare-se que nesse 

regime o binário cai rapidamente com a perda de velocidade (Figura 5.3). 

Ainda a este respeito, note-se como uma simples tolerância de 100 rpm, 

permitida apenas na última relação engrenada, e o apertar do escalonamento da caixa 

(de 14 velocidades), Figura 5.10, permitem inibir este problema e simultaneamente 

uniformizar um pouco mais a distribuição das velocidades lentas. Todavia, caso o 

construtor tivesse limitado a velocidade nominal
12

 do motor às 1520 rpm, ainda assim a 

potência máxima declarada seria de 418 cv, sendo de 423 às 1620 rpm. Este facto põe 

em evidência que o critério da relação peso potência nominal, determinante na 

elaboração deste tipo de cartas de velocidade (HCM, 2010; AASHTO, 2011), por via de 

modelos matemáticos contínuos, é insuficiente para garantir a sua exatidão, como 

pretendem alguns autores (Lan e Menendez, 2003). Note-se que a disparidade entre os 

perfis exibidos nas Figuras 5.9 e 5.10 jamais poderia ser justificada por esta pequena 

diferença, de 5 cv, entre os níveis de potência máxima proporcionados, pelo mesmo 

motor, em ambos os cenários simulados. 

                                                 
12

 Velocidade de rotação à qual se alcança a potência máxima. Acima desta rotação a injeção de 

combustível é cortada gradualmente por forma a limitar a velocidade máxima do motor em esforço. 
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Em síntese, a disposição gráfica dos perfis de velocidades é claramente 

dependente da caraterística de potência do motor, quanto à sua forma; a ponto de tornar 

a leitura destes gráficos um processo intrincado, quando os perfis de arranque e de 

entrada lançada são representados simultaneamente. Esta prática, usual na literatura 

científica (HCM, 2010, AASHTO, 2011), já não é aconselhável neste caso.  

Do que fica dito pode concluir-se que é no regime de potência máxima que essas 

diferenças mais se esbatem, precisamente porque é nesta gama que a potência do motor 

é mais uniforme. Porém o recurso sistemático a este regime poderá não ser 

representativo do modo de operação de camiões pesados, de longo curso, em estradas de 

montanha, por razões de economia de combustível. Até à data, este aspeto não foi ainda 

estudado, e objetivado nos procedimentos de cálculo destes perfis transitórios. Com este 

trabalho pretende-se colmatar também esta lacuna. 

 

5.3.3 Efeito do modo de condução 

Em sentido estrito, o regime de operação do motor é em si mesmo definidor do modo de 

condução (mais ou menos agressivo/económico). Dito isto, o propósito deste ponto é o 

de ilustrar o efeito de alguns critérios subjetivos de condução sobre os perfis de 

velocidades, mesmo conduzindo o veículo no regime de potência máxima: aquele 

conducente a uma distribuição de velocidades mais uniforme, conforme se ilustrou na 

secção anterior.  

A subjetividade referida prende-se com o julgamento que um motorista faz da 

severidade de uma dada rampa, de acordo com a sua experiência, sobre um dado trajeto 

e com um determinado veículo. Na Figura 5.9 ilustrou-se já a dificuldade de se realizar 

um arranque limpo sobre uma rampa de 8% (sem passagens de caixa falhadas), com o 

camião A5, isto porque a curva de aceleração proposta, a traço contínuo, deixa implícito 

que o motorista reconhece de antemão a inutilidade de tentar engrenar a 7ª, naquelas 

condições. Importa aqui referir que, independentemente da extensão da rampa, para que 

isto fosse possível, bastaria que velocidade de entrada fosse superior a 25 km/h. Essa 

avaliação subjetiva foi materializada no modelo numérico, supondo dois cenários:  

(a) O motorista é prudente, e só empreende uma passagem de caixa, em aceleração, 

quando sabe que o veículo consegue garantidamente desenvolver velocidade, 

naquele local, uma vez engrenada a relação seguinte; 
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(b) O motorista é ousado, e arrisca uma passagem, nas mesmas condições, ao intuir 

que o veículo será capaz, pelo menos, de suster a velocidade que traz. 

 

Repare-se que em ambos os casos se assume que o motorista conhece o terreno, 

isto é, que é experiente e hábil. No extremo oposto, um condutor inepto tentará essa 

passagem de caixa tão logo seja alcançado o limite superior da gama de rotações, que 

vinha a usar até aí. Esta prática, simplista, pode conduzir, por exemplo, ao arranque 

falhado já discutido acima, patente na Figura 5.9. 

A objetivação matemática destes cenários passa simplesmente pelo cálculo da 

aclividade do veículo, na relação a engrenar: à velocidade correspondente ao limite 

superior da gama de rotações, no caso (a), e à velocidade que traz no instante da tomada 

de decisão (limite inferior do regime do motor), no cenário (b). Note-se que, neste 

último caso, a disponibilidade de binário é maior, o que proporciona a maximização da 

velocidade lenta, naturalmente quando é utilizado o regime de potência máxima. A 

decisão de passagem é tomada apenas se essa aclividade, do veículo, superar o declive 

da rampa. A formulação associada foi já descrita no Capítulo 4. O cenário (b) foi aquele 

utilizado na obtenção dos resultados já discutidos, sendo a comparação das duas 

abordagens tratada apenas nesta secção. As Figuras 5.12 e 5.13 mostram os perfis de 

entrada realizáveis pelos motoristas virtuais (a) e (b), respetivamente o mais prudente e 

o mais ousado. 

A Figura 5.12, relativa à condução mais prudente à potência máxima, mostra
13

 

um desencontro entre as velocidades lentas obtidas em aceleração e em perda (linhas 

finas e grossas para cada declive), facto também patente nas cartas de velocidades 

propostas em HCM (2010) ou AASHTO (2011). Isto é uma consequência natural do 

cenário (a), já descrito, que favorece o segurar do motor em alta rotação, com alguma 

potência de reserva. Esta prudência afeta essencialmente os movimentos acelerados, 

resultando em velocidades lentas mais baixas, simplesmente porque quando se conduz 

um veículo em perda, com o acelerador a fundo e a baixa rotação, não há razões para 

hesitar, se se deve ou não reduzir, uma vez que a sua aclividade é sempre maior nas 

                                                 
13

 Por uma questão de clareza, as curvas relativas ao declive de 7% não foram representadas nestas figuras 

(5.12 e 5.13). O espaçamento dos declives é uniforme apenas até aos 6%. 
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relações mais baixas. No entanto, podem ocorrer exceções, como aquela observada 

sobre a rampa de 5%.  

 

Figura 5.12 – Perfis de velocidade realizáveis à potência máxima de acordo com o cenário (a), relativo ao 

motorista prudente (na avaliação que faz da severidade dos declives). 

 

 

Figura 5.13 – Perfis de velocidade realizáveis à potência máxima de acordo com o cenário (b), o 

motorista ousado. A curva a cor mostra o efeito da antecipação das reduções de caixa. 
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A justificação tem a ver com o facto de, nestas simulações (Figuras 5.12 e 5.13), 

se ter estendido o regime de potência máxima a rotações mais baixas, realizando as 

reduções de caixa a uma velocidade 5% abaixo do limite inferior do regime. Sucede 

porém que, para este declive, é possível alcançar um estado de equilíbrio, em 

velocidade, a uma rotação superior àquela que determina a redução de caixa. Mas a essa 

velocidade o motor fica aquém da sua potência nominal, ou seja, a causa desta 

disparidade prende-se com a descontinuidade da potência de propulsão  

Com o alargamento da gama de velocidades do motor visou-se aumentar o 

pragmatismo do cenário de condução, uma vez que permite reduzir o trabalho de caixa. 

Este foi o cenário contemplado nas simulações de estrada (veja-se a introdução da 

Secção 5.3). A Figura 5.13 apresenta precisamente dois perfis, com entrada lançada, 

também sobre rampa de 5%, em que isso é notório. A curva representada a cor 

vermelha
14

 foi obtida com o regime mais restritivo e exibe três reduções em vez de 

duas. De referir ainda que a sua antecipação não favorece os comprimentos críticos de 

rampa, para perdas de velocidade de até 15 km/h (AASHTO, 2011). Isto verificou-se 

em todos os declives estudados, Figura 5.6. O desencontro sistemático das velocidades, 

decorrente do cenário (a), não se verifica neste caso da condução mais ousada. 

 

Já a Figura 5.14 mostra, com o camião R2, que a disparidade das velocidades 

lentas (em aceleração e perda), com prejuízo para o movimento retardado, em virtude da 

não uniformidade da potência do motor, só pode ser evitada com uma condução mais 

agressiva, antecipando as reduções de caixa: de modo a forçar o motor a percorrer toda 

a gama de velocidades, das rotações mais altas para as mais baixas, tirando partido da 

potência média de regime mais favorável. Este comportamento porém só se justifica 

quando a utilização do motor fica aquém da nominal, isto é, quando a velocidade lenta 

do movimento retardado não é representativa dessa capacidade. De facto, esta condução 

não trouxe quaisquer benefícios quando praticada sobre os restantes declives estudados. 

Veja-se, a título ilustrativo, o que sucede com a antecipação das reduções sobre o aclive 

de 8% (linha contínua a cor vermelha, inferior) 

                                                 
14

 Esta curva é aquela já representada na imagem (b) da Figura 5.6 (para o mesmo declive). 
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Figura 5.14 – Perfis de velocidade realizáveis pelo motorista mais ousado com o veículo R2. As curvas a 

cor mostram o efeito da antecipação das reduções de caixa. 

 

Sobre o declive de 4% essa antecipação foi de 83 rpm, sendo a redução da 5ª 

para a 4ª realizada a 1738 rpm. Isto corresponde a um desvio da velocidade mínima do 

motor, por excesso, igual a 5% do limite inferior do regime de potência máxima. 

Consequentemente, no momento da passagem, a sua velocidade excede as 2400 rpm, 

valor elevado para este tipo de motores. Ou seja, o nível de agressividade, implícito na 

condução simulada, de modo a explorar a capacidade máxima da motorização, é 

significativo. 

 

Assim, e de acordo com os resultados obtidos, pode concluir-se que a 

subjetividade na avaliação da severidade dos declives, por parte do motorista, e alguma 

flexibilidade de critérios no momento das passagens de caixa (de apenas 5% da 

velocidade de regime) são o quanto basta para afetar significativamente os perfis de 

velocidades. Mas outros aspetos relevantes, relativos à envolvente, tais como a 

sinuosidade do traçado ou a ação do vento, têm também um impacto não desprezável. 

Isso será ilustrado de seguida. 
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5.3.4 Efeito combinado do vento e da sinuosidade do traçado 

Quando se circula por uma estrada sinuosa de montanha, como a A25, é perfeitamente 

percetível, sobre os elementos curvilíneos do traçado, que os declives das diferentes vias 

não são idênticos. Por um lado porque estas têm percursos distintos, uma vez que 

exibem raios de curvatura diferentes, e por outro porque a sobreelevação do pavimento 

impõe, periodicamente, o elevar e o afundar dos bordos da estrada em relação ao seu 

eixo, elemento de referência na definição geométrica do traçado. 

A Figura 5.15 mostra precisamente várias secções transversais de uma estrada 

com duas vias em que essa variação relativa de cota é notória. No primeiro segmento, 

no fim do alinhamento reto, a elevação do bordo direito resulta da alteração do sentido 

da inclinação transversal, i1, indispensável à drenagem adequada do pavimento. Neste 

caso isto é necessário para que na entrada da curva de transição, clotóide (com extensão 

L, na figura), essa inclinação compense a centrifugação do veículo. É neste segmento, o 

segundo, que a sinuosidade (inverso do raio de curvatura) da estrada aumenta, 

usualmente de forma linear. Em conformidade, aumenta também a inclinação 

transversal do pavimento e a elevação do bordo exterior, até se alcançar a curva circular, 

com raio e sobreelevação (Se) constantes; terceiro segmento da diretriz (D).  

 

Figura 5.15 – Evolução da sobreelevação (inclinação transversal) de uma estrada sobre um alinhamento 

reto, clotóide e curva circular. Imagem retirada de JAE (1994). 

 

A discussão detalhada das normas de traçado de uma estrada sai fora do âmbito 

deste trabalho, razão pela qual não se tentou, para efeitos de simulação, a geração de 

quaisquer traçados em planta. Assim, o efeito da sinuosidade sobre os perfis de 

velocidades, realizáveis sobre um dado trainel, longo e sinuoso, nominalmente com 
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declive constante ao nível da rasante, foi estudado supondo o seu traçado igual ao de um 

troço da A25 cuja diretriz e perfil de sobreelevação se conhecem, por cortesia da 

ASCENDI. A caracterização detalhada desta estrada será realizada apenas no Capítulo 

6. O troço selecionado é o mais sinuoso da A25 e situa-se entre os quilómetros 94 e 98, 

com início no “nó do Caçador”, Viseu. Este segmento, destacado na Figura 5.16 a azul, 

exibe uma curva extensa com um raio de 240 metros (sobre a diretriz), cuja severidade 

está implícita no restringir da velocidade a 80 km/h.  

A análise realizada reflete assim o efeito dessa sinuosidade, de uma autoestrada 

concreta, sobre os perfis de velocidades já discutidos: obtidos sobre traineis com 4 km 

de extensão e declives compreendidos entre 0 e 8%. Simultaneamente supôs-se ainda a 

ocorrência de ventos de 3 m/s segundo duas direções dominantes: de noroeste, favorável 

na fase final do movimento, vetor representado a verde na Figura 5.16; e de este, a cor 

vermelha, o mais desfavorável ao movimento na mesma zona. Porém, neste caso, o 

fator ponderativo fD (ver Tabelas 5.1 e 5.2) não foi considerado (fD= 1), uma vez que a 

análise da ação do vento é agora direcional, de acordo com a formulação já discutida no 

Capítulo 4. De referir ainda que todos os movimentos foram simulados sobre uma 

hipotética via de lentos, afastada do eixo da estrada 10,25 metros (desde a sua linha 

média), em conformidade com o observado no traçado da A25. Note-se que o efeito da 

sinuosidade é mais notório precisamente sobre esta via.  

 

Figura 5.16 – Direção dos ventos dominantes e evolução da diretriz assumidos nas simulações 

computacionais realizadas na Secção 5.3.4: imagem destacada a cor azul.  

 

Os resultados obtidos, para os movimentos com entrada lançada, a 90 km/h, e de 

arranque, com partida do repouso, são mostrados separadamente, por uma questão de 

clareza, nas Figuras 5.17 e 5.18, respetivamente. Nestes gráficos, a cada declive estão 
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associados três perfis de velocidades. Dois deles estão representados por linhas 

contínuas e refletem o efeito combinado da ação direcional do vento e da sinuosidade, 

sendo que a coloração das linhas identifica os ventos dominantes acima descritos, de 

acordo com o mesmo critério (de noroeste, NW, a verde, e de este, E, a vermelho, 

ambos soprando a 3 m/s). O terceiro perfil (por declive) é dado por uma linha 

descontínua e representa uma vez mais o comportamento de um veículo com passagens 

de caixa instantâneas, quando conduzido no regime de potência máxima sobre um 

trainel retilíneo. Estes perfis, a traço interrompido, são aqueles representados a traço 

contínuo grosso na imagem (a) da Figura 5.6, sendo utilizados, neste contexto, apenas 

como linhas de referência
15

. A Figura 5.17 mostra ainda, na sua faixa inferior, o perfil 

de sobreelevação assumido (igual ao do traçado da A25, entre os quilómetros 94 e 98; 

ver Figura 5.16). Esta considera-se positiva quando a cota do bordo exterior da estrada 

excede a do eixo. 

De entre estes resultados, importa destacar a forma como a velocidade lenta do 

veículo é sensível à sobreelevação: quando esta aumenta a velocidade cai; quando esta 

cai a velocidade aumenta. Já quando se mantém, essa evolução é assimptótica, 

aproximando-se da velocidade lenta de referência a traço descontínuo, para declives até 

5%. Para rampas mais suaves, o aumento da velocidade do veículo acentua o efeito do 

vento, tornando perfeitamente diferenciáveis os perfis de velocidades relativos aos dois 

ventos estudados: o mais adverso, de este (cor vermelha), e o mais favorável, de 

noroeste (cor verde).  

Repare-se como o efeito do vento é bem percetível, nas Figuras 5.17 e 5.18, para 

o declive de 2%. Por exemplo, sobre o quarto quilómetro do movimento com entrada 

lançada (Figura 5.17), as velocidades máxima, média e mínima possíveis sobre esta 

rampa são respetivamente de 88,9, 88,4 e 87,6 km/h, com o vento de feição, e, pela 

mesma ordem, 85,4, 84,4 e 83,1 km/h, com o vento contrário. Ou seja, uma simples 

brisa de 3 m/s afetou a velocidade lenta do camião em mais de 4 km/h, sendo o efeito da 

sinuosidade de 2 km/h aproximadamente. Assim, no âmbito de um trabalho 

experimental, por exemplo, o ignorar destes efeitos, quando combinados, poderá 

resultar em diferenças artificiais 
16

 da velocidade aferida de até 6 km/h: caso os pontos 

                                                 
15

 Note-se que estes perfis contemplam o efeito ponderado da ação de ventos com a mesma intensidade. 

16
 Velocidades aferidas não representativas da real capacidade do veículo ou da sua condução. 
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de controlo se situassem ou no início ou fim do quarto quilómetro. Repare-se que a 

evolução da velocidade deste camião, nesta mesma zona, sobre um traçado retilíneo, é 

já praticamente irrelevante (curva descontínua). 

 

Figura 5.17 – Perfis de velocidade possíveis com o veículo A5, sobre rampas com um traçado sinuoso 

(ver Figura 5.16), sob a ação de dois ventos dominantes: NW, de noroeste; e E, de este. 

 

 

Figura 5.18 – Capacidade de arranque do camião A5 sobre rampas com um traçado sinuoso (ver 

Figura 5.16), sob a ação de dois ventos dominantes: NW, de noroeste; e E, de este. 
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Sobre as rampas mais acentuadas o efeito da sinuosidade é exacerbado pela 

redução da energia cinética do veículo e pela maior disparidade entre os declives da 

rasante e da via de lentos, consequência natural da diferença entre os raios de curvatura 

da diretriz e da via. Quanto ao efeito do vento, este é naturalmente pouco significativo a 

baixa velocidade. Por exemplo, nos movimentos de arranque sobre o aclive de 8% 

(Figura 5.18), as velocidades máxima, média e mínima obtidas sobre o quarto 

quilómetro foram respetivamente de 32,7, 29,8 e 28,3 km/h, com o vento de feição, e, 

pela mesma ordem, 32,3, 29,4 e 27,9 km/h, com o vento contrário. Ou seja, a 

sinuosidade da estrada ditou neste caso uma flutuação de velocidade de 4,4 km/h, contra 

não mais do que 0,4 km/h pela ação do vento. 

De destacar ainda a acentuada perda de velocidade entre os quilómetros 0,5 e 

1,2, evidente para o declive de 2%, no caso dos movimentos com entrada lançada 

(Figura 5.17). Repare-se que nesta zona o veículo descreve uma curva circular com 

sobreelevação e declive constantes. É um facto que, neste segmento, o declive da via de 

lentos é maior do que o da rasante, uma vez que a curva é realizada para o exterior da 

via, ou seja, o raio da trajetória é menor do que o da diretriz: 230 contra 240 metros. No 

entanto, esse aumento do declive é de apenas 0,09%, insuficiente para justificar o desvio 

observado entre as curvas contínuas (a cor) e interrompida.  

A causa é outra, e está relacionada com o incremento da resistência ao 

movimento induzida pelo escorregamento transversal, não desprezável sobre esta curva 

apertada, realizada à velocidade média de 86 km/h. De facto, para o coeficiente de 

rigidez transversal de 2250 kN/rad considerado, relativo a 12 pneus, essa resistência 

adicional é, de acordo com a formulação de Smith (1970), de 2325 N; o equivalente a 

um declive de 0,59%, ou seja, similar ao atrito de rolamento dos pneus sobre um 

percurso retilíneo. Note-se que, no início da curva, a 89 km/h, a aceleração centrípeta é 

de 2,66 m/s
2
. A este valor corresponde um coeficiente de atrito de 0,20, uma vez 

considerado o efeito compensatório proporcionado pela sobreelevação, neste caso de 

7%. Isto é ainda compatível com uma condução segura (AASHTO, 2011). A 

sinuosidade do traçado pode assim afetar diretamente os perfis de velocidades. Note-se 

que para um percurso em rampa de apenas 500 metros, bem dentro da escala dos 

comprimentos críticos de rampa, o desvio de velocidade observado foi de 4,2 km/h. Este 

efeito é conhecido e já foi estudado (Mavromatis et al., 2003).  
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5.3.5 Resumo: velocidades lentas e comprimentos críticos 

Neste ponto sintetiza-se quantitativamente o comportamento dos veículos A5 e R2, 

sobre traineis com traçado retilíneo, no que respeita às velocidades lentas e aos 

comprimentos críticos de rampa realizáveis no regime de potência máxima, de acordo 

com o cenário (b) (motorista ousado). Relembra-se que a discussão qualitativa dos 

aspetos mais relevantes observados já foi realizada na Secção 5.3.1, a propósito das 

Figuras 5.6 e 5.7. 

 Assim, as Tabelas 5.3 e 5.4 apresentam, para diferentes fatores de utilização, as 

velocidades lentas e terminais, após 4 km em rampa, possíveis respetivamente com os 

camiões A5, de 40 t, e R2, de 15 t. A apresentação das velocidades finais visa clarificar 

o nível de aproximação às velocidades lentas para o percurso considerado. No caso do 

veículo R2, mais leve, esses valores já não se diferenciam das velocidades lentas 

obtidas, razão pela qual estão omissos. Nestas tabelas apenas figuram velocidades 

inferiores
17

 a 95 km/h. 

 

Tabela 5.3 – Velocidades lentas possíveis com o veículo A5 para diferentes níveis de utilização. 

Obs.: Os pesos apresentados correspondem aos fatores de utilização de 20, 60 e 100%; PT = Peso Total; 

 P/P= relação Peso/Potência 

 

Neste ponto importa referir que os resultados, gráficos e numéricos, 

apresentados nesta Secção (5.3) têm implícitos avanços no tempo de 0,5 e 0,2 s, 

respetivamente para os movimentos retardados e acelerados
18

. De referir ainda que estes 

                                                 
17

 Com a tolerância dada pretende-se facultar a possibilidade de calcular, por interpolação, velocidades 

lentas para outros declives, não inteiros. 

18
 No caso da simulação de movimentos com partida do repouso foi necessário utilizar um avanço menor 

(de 0,2 s) para um mesmo nível de incerteza. Repare-se que nestes casos se verifica uma combinação 

desfavorável de aceleração, alta (~1 m/s
2
), com uma gama de velocidades pequena, nas relações mais 

PT P/P posição

[t] [kg/kW] [km] S = 2% S = 3% S = 4% S = 5% S = 6% S = 7% S = 8%

x   - - 91,90 79,82 71,15 62,40 57,16

(x = 4) - - (91,87) (79,89) (71,16) (62,41) (57,16)

x   - 83,35 69,51 59,28 50,50 44,80 39,29

(x = 4) - (83,62) (69,61) (59,27) (50,50) (44,80) (39,29)

x   86,57 68,17 55,48 46,25 38,98 34,34 29,90

(x = 4) (86,89) (68,51) (55,49) (46,25) (38,98) (34,34) (29,90)

velocidades lentas [km/h] sobre os declives:

20

30

40

63

95

126
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valores foram obtidos com auxílio da técnica de extrapolação de Richardson (Lether, 

1966), apresentando uma incerteza numérica da ordem de 0,001%. De facto verificou-se 

a estabilidade das soluções até à centésima de km/h, por comparação com soluções 

análogas obtidas com avanços duplos daqueles referidos (de 1,0 e 0,4 s). O erro em 

potência
19

, ao nível do motor, foi também calculado, regressivamente, partindo dos 

valores de velocidade e recorrendo diretamente às equações fundamentais expressas nos 

Capítulos 3 e 4. Esta verificação, realizada apenas para a situação mais desfavorável 

(PT= 40 t), permitiu concluir que esse erro médio é de 29 W, o equivalente a 0,0009% 

da potência nominal, facto que confirma a exatidão referida, naturalmente de acordo 

com a parametrização e condições já estabelecidas. Relembra-se que o efeito do 

escorregamento longitudinal e transversal dos pneus está implícito em todos resultados 

(gráficos e numéricos) apresentados neste capítulo. 

 

Tabela 5.4 – Velocidades lentas possíveis com o veículo R2 para diferentes níveis de utilização. 

Obs.: Os pesos apresentados correspondem aos fatores de utilização do veículo de 20, 60 e 100%. 

 

Ainda em relação a estes resultados, do ponto de vista fenomenológico, é 

espectável a existência de uma forte correlação entre a velocidade lenta   , e o produto 

da relação peso/potência pela soma dos declives gravítico e do trainel, uma vez que: 

 

 ̇       (    )                                                     

Ou seja, 

                                                                                                                                               
baixas (de 1,3 m/s, em 5ª). Nestas condições a discretização do binário do motor é mais pobre. O avanço 

maior, de 0,5 s, foi também aquele utilizado nas simulações de estrada, uma vez que neste caso a 

velocidade raramente cai abaixo dos 30 km/h. 

19
 Diferença entre a potência necessária para manter a velocidade computacional calculada (Tabela 5.3) e 

a potência que o motor efetivamente utilizado é capaz de produzir à velocidade de rotação obtida 

numericamente. 

PT P/P posição

[t] [kg/kW] [km] S = 2% S = 3% S = 4% S = 5% S = 6% S = 7% S = 8%

9 51 x   - - 91,66 83,91 75,88 69,36 65,47

12 68 x   - 90,41 80,02 69,73 64,68 57,52 50,19

15 85 x   94,08 81,56 69,26 62,19 53,20 45,70 43,75

velocidades lentas [km/h] sobre os declives:
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(    )
  

 ̇ 

                                                                   

 

Esta expressão não tem todavia uma utilidade imediata, dada a dependência não 

linear entre o declive gravítico e a própria velocidade, o mesmo podendo afirmar-se da 

potência de propulsão (Figuras 5.3 e 5.5). No entanto, para uma dada classe de veículo, 

a afinidade referida no parágrafo anterior é indiscutível. A Figura 5.19 mostra a sua 

viabilidade, sob a forma de simples leis de potência. Nestas, para obviar às limitações 

atrás referidas, o declive gravítico fez-se igual àquele calculado para a velocidade 

máxima autorizada, de 90 km/h, assumindo-se a potência de propulsão simplesmente 

proporcional à potência nominal. 

As correlações apresentadas são meramente ilustrativas e pretendem apenas pôr 

em evidência as grandezas mais relevantes para o cálculo das velocidades lentas, uma 

vez que os coeficientes numéricos, sendo dimensionais, escondem outras dependências 

que inviabilizam a sua generalidade. Uma análise fenomenológica detalhada será tratada 

apenas na Secção 5.5, relativa à discussão da solução analítica do perfil universal de 

velocidades.  

 

Figura 5.19 – Correlações expeditas entre velocidade lenta, declive e relação peso/potência, rPP. Os 

declives apresentados devem ser considerados na forma decimal. 

 

vl = 331x -0,97

(R² = 0,9975)

vl = 290 x -0,88

(R² = 0,9888)

0
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90

120
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v l
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m
/h

]

x = (s + sg) rPP [kg/kW]

— camião R2:
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file:///C:/Users/asus/Desktop/PT_impr/TAB_53.xlsx
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Já a Tabela 5.5 apresenta os comprimentos críticos de rampa possíveis com o 

camião mais pesado (A5) para uma perda de velocidade de 15 km/h (AASHTO, 2011). 

Neste caso porém a redução de caixa, da 11ª para a 10ª velocidade, foi atrasada em 5% 

da velocidade mínima de regime de potência máxima, das 1470 para as 1400 rpm, de 

modo a evitar que esta ocorresse mesmo no fim do intervalo de velocidade estabelecido. 

Note-se que esta situação resulta diretamente de uma especificidade do veículo 

simulado (da redução do eixo). Este cenário de condução está retratado na Figura 5.13. 

  

Tabela 5.5 – Comprimentos críticos de rampa possíveis com o camião A5, de 40 t e 430 cv. 

 

Obs.: Resultados válidos para uma perda de velocidade de 15 km/h e velocidade inicial de 90 km/h; a 

solução de referência, Lref, é aquela destacada a negrito. 

 

Repare-se como o ignorar de um simples detalhe de condução, como o do 

momento preciso de redução de caixa, implícito nos desvios de 5% da rotação mínima 

de regime, pode resultar numa disparidade dos valores dos comprimento críticos de até 

13%, para rampas suaves. O valor médio desta dissemelhança é de 11,3% do 

comprimento de referência, para todos os declives. A consciência deste simples facto 

recomendava pois a realização de uma análise de sensibilidade detalhada, com vista a 

estabelecer quais as grandezas mais relevantes para o cálculo dos comprimentos 

críticos. Essa análise será apresentada de seguida. 

 

 

 

 

 

 

S = 2% S = 3% S = 4% S = 5% S = 6% S = 7% S = 8%

0,95 x w regime = - 1257 550 354 261 207 171

w regime = - 1090 502 330 246 197 164

1,05 x w regime = - 1180 493 316 232 184 152

- 167 56 38 29 23 19

- 13,3 10,3 10,8 11,0 11,1 11,2

comprimentos críticos [m] sobre os declives:

[rpm]

DL max   [m]:

DL max /L ref   [%]:

rotação mínima, wmin

1400

1470

1550
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5.4 Análise de sensibilidade 

Esta análise visou quantificar a sensibilidade do cálculo dos comprimentos críticos L, 

face à variação das grandezas constantes da Tabela 5.6. Mas sendo este cálculo o 

resultado de um procedimento numérico intrincado, não redutível a uma expressão 

algébrica, a determinação de um qualquer coeficiente de sensibilidade CL/xi (relativo à 

grandeza xi), foi também ela numérica. Assim, o cálculo das derivadas parciais de 

L(x1,…,xn), em ordem a xi, foi substituído pelas diferenças finitas:  

 

     
 

  

  
 

 (      )   (      )

         
                                                

 

Em conformidade, na Tabela 5.6 figuram também os valores extremos utilizados 

nesta análise: variáveis independentes xi,1 e xi,2. Por exemplo, a flutuação com a 

temperatura ambiente (sensibilidade) do percurso crítico, realizado pelo camião A5, 

sobre um dado declive, fez-se calculando computacionalmente esses comprimentos para 

as temperaturas extremas de 5 e 35°C, mantendo as restantes variáveis inalteradas: de 

acordo com os valores de referência que constam desta mesma tabela e da Tabela 5.1. A 

análise de sensibilidade a apresentar foi realizada apenas para o camião mais pesado. 

 

Tabela 5.6 – Análise de sensibilidade relativa ao cálculo dos comprimentos críticos. 

 

Obs.: A direção do vento indicada mede-se em relação ao eixo da estrada, sendo que um vento a 0° é 

contrário ao movimento do veículo. 

 

   Relativos a: Grandeza, x i - Notação inferior, x i,1 superior, x i,2

temperatura ambiente - TA 20°C 5°C 35°C

altitude inicial - Z 0 0 400 m

velocidade do vento - VV 3 m/s, SAE J1252 0 3 m/s, SAE J1252

direção do vento - DV - 45° @ 3 m/s 180° @ 3 m/s

potência nominal - PN 430 cv 0,97 PN 1,03 PN

fator de potência - f P 0,3 0 1

peso total - PT 40 t 39 t 41 t

área frontal - AF 9,0 m
2

7,2 m
2

10,8 m
2

coeficiente de arrasto - C D 0,50 0,40 0,60

resistência de rolamento - S r 0,58% 0,8 S r 1,2 S r

• Veículo

Limites de simulação:Fatores analisados Valores de 

referência

• Envolvente

• Motorização
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Nas Tabelas 5.6 e 5.7 o efeito não direcional da velocidade do vento tem 

implícito o procedimento ponderativo SAE J1252 (1979), que é o mesmo que afirmar 

que a força de arrasto sobre o veículo tem uma representatividade global, em termos 

geográficos. Quanto ao efeito da direção do vento relativamente à estrada, este foi 

avaliado apenas para ângulos compreendidos entre 45 e 180°; entre 0 e 45° o coeficiente 

de sensibilidade é similar, mas de sinal contrário. Esta análise é direcional, logo válida 

apenas para um dado local e condições ambientais específicas. Note-se que a influência 

do vento é simétrica em relação ao eixo da estrada.  

Importa ainda referir que as grandezas fator de potência e potência nominal não 

estão correlacionadas, uma vez que este fator é representativo apenas da forma da curva 

de potência e não da sua magnitude 
20

.  

Os valores de incerteza aleatória que figuram na Tabela 5.7 foram arbitrados 

supondo-os iguais a metade da variação máxima, espectável, de cada grandeza, ou seja, 

aproximadamente iguais ao dobro do desvio padrão da população de valores possíveis 

em cada caso (Coleman e Steele, 1999). Assim, a respeito da velocidade do vento, esta 

fez-se igual à velocidade média de referência, aquela considerada em SAE 1252(1979). 

Quanto ao efeito da altitude, sobre um percurso montanhoso, longo, supôs-se como 

razoável a ocorrência de uma variação máxima de cota de 1 km. Já a incerteza relativa à 

potência foi estimada a partir da Diretiva do Conselho 80/1269/CEE, e refere-se apenas 

a um veículo individual, em boas condições mecânicas. Não retrata pois a dispersão de 

potências da classe de veículos pesados de 40 t, que é necessariamente muito mais alta. 

No que respeita ao peso total, o nível de incerteza foi simplesmente arbitrado; como 

razoável na aferição do peso de veículos pesados. Note-se que mesmo que esta medição 

fosse exata, sê-lo-ia apenas momentaneamente, pois a escala da massa de combustível é 

já de si 0,5 t. Também aqui não se pretende caraterizar a dispersão dos pesos desta 

população de veículos, quando classificados como carregados, que será seguramente 

maior. Finalmente, os valores de incerteza propostos para os coeficientes de arrasto e de 

resistência de rolamento resultam de uma leitura conservadora dos valores avançados 

por Rexeis et al. (2012). 

                                                 
20

 Note-se que, para uma dada velocidade, a potência varia linearmente com este fator fP, sendo que 

quando este é igual à unidade a potência é constante e quando é zero a curva de binário é linear; de tal 

forma que à velocidade nominal de rotação a potência do motor é máxima (ver Capítulo 4).  
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Tabela 5.7 – Coeficientes de sensibilidade referentes ao cálculo dos comprimentos críticos de 

rampa, possíveis com o camião A5, de 40 t e 430 cv, para uma perda de velocidade de 15 km/h. 

Obs.: Estes coeficientes foram calculados de acordo com a Equação 5.2; os valores limites e de referência 

constam da Tabela 5.6. Os comprimentos de referência Lref, figuram na Tabela 5.5. 

 

Dito isto, foi possível estimar os níveis incerteza do cálculo dos comprimentos 

críticos de rampa, que a Tabela 5.8 mostra, de acordo com Coleman e Steele (1999), 

fazendo: 

   (∑   
    

 

 

)

  ⁄

                                                            

A Tabela 5.8 apresenta as incertezas calculadas para duas situações: (a) supondo 

a inibição de reduções de caixa, até se alcançar a velocidade crítica de 75 km/h; e (b) 

supondo os modos de condução implícitos na Tabela 5.5. Neste último caso, a incerteza 

(em comprimento) decorrente da eventual descontinuidade da potência de propulsão 

absoluto, C xi :

relativo, C xi /L ref :

C TA - m/(10°C) : 23,8 4,49 1,87 1,02 0,64 0,44

C TA/L ref  - %/(10°C) : 1,90 0,82 0,53 0,39 0,31 0,26

C Z - m/km : 84,0 15,6 6,44 3,51 2,19 1,51

C Z/L ref  - %/km : 6,69 2,83 1,82 1,34 1,06 0,88

C VV - m/(m/s) : -42,8 -7,60 -3,11 -1,69 -1,06 -0,72

C VV/L ref  - %/(m/s) : -3,41 -1,38 -0,88 -0,65 -0,51 -0,42

C DV/VV- m/(radm/s) : 64,4 10,9 4,45 2,40 1,50 1,03

(C DV/VV)/L ref  - %/(radm/s) : 5,12 1,99 1,26 0,92 0,73 0,60

DL Max/VV -  m/(m/s) : 152 25,8 10,5 5,66 3,54 2,43

(DL Max/VV)/L ref   - %/(m/s) : 12,1 4,69 2,96 2,17 1,71 1,42

C PN - m/(%PN) : 55,0 9,79 4,02 2,19 1,37 0,95

C PN/L ref  - %/(%PN) : 4,37 1,78 1,14 0,84 0,66 0,55

C fp  - m/uni.f P : 183 26,9 10,5 5,65 3,52 2,42

C fp /L ref  - %/uni.f P : 14,5 4,89 2,98 2,16 1,70 1,41

C PT - m/t : -108 -19,3 -8,00 -4,39 -2,77 -1,92

C PT/L ref  - %/t : -8,57 -3,52 -2,26 -1,68 -1,34 -1,12

C AF - m/m
2 : -160 -26,4 -10,7 -5,74 -3,58 -2,45

C AF/L ref  - %/m
2 : -12,7 -4,81 -3,01 -2,20 -1,73 -1,43

C C D  - m/(DC D=0,10) : -144 -23,8 -9,59 -5,17 -3,22 -2,21

C CD/L ref  - %/(DC D=0,10) : -11,4 -4,33 -2,71 -1,98 -1,56 -1,29

C S r  - m/(N/kN) : -172 -30,7 -12,6 -6,86 -4,31 -2,96

C S r/L ref  - %/(N/kN) : -13,7 -5,58 -3,57 -2,63 -2,08 -1,72
0,15 S r

-

-

1% PN

0,5

1% PT

1 m
2

0,10

S = 8% IncertezaS = 3% S = 4% S = 5% S = 6% S = 7%

15°C

0,5 km

3 m/s



 
Perfil universal de velocidades 

 

241 

 

assumiu-se, para cada declive, igual a { 

 
     } (Tabela 5.5). Foram ainda consideradas 

outras fontes, não incluídas na Tabela 5.7, por serem facilmente aferíveis por 

equivalência: 

 Incerteza acerca do rendimento de transmissão igual a 1% de PN; 

 Incerteza quanto ao real declive da via igual a {0,01(S – 2,2)
+
} [%]. 

 

A incerteza quanto ao declive supõe que a variação de cota possa ser medida 

com uma acuidade de 10 cm (Barth, 2009), na escala dos comprimentos de referência 

Lref (Tabela 5.5). Note-se que uma simples mudança de via afetará a variação de cota do 

veículo em cerca de um decímetro, mesmo que o trainel seja perfeitamente retilíneo 

(inclinação transversal do pavimento de 2,5%). Isto significa que este valor de incerteza 

é seguramente conservador, pois reflete também a incerteza instrumental e aquela 

decorrente de eventuais abatimentos da via. A natureza da expressão utilizada, de 

proporcionalidade direta com {S – 2,2}, resulta do facto de o comprimento crítico ser 

infinito quando a velocidade lenta é maior do que a crítica (de 75 km/h), para declives 

inferiores a 2,2%. A Figura 5.20 mostra este comportamento, destacado pela correlação 

que a Equação 5.4 transcreve. 

 

Figura 5.20 – Correlação expedita entre o comprimento crítico de referência e o declive (ver Tabela 5.5). 

As velocidades inicial e crítica são respetivamente 90 e 75 km/h. 
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Os valores de incerteza apresentados na Tabela 5.8 refletem pois o 

comportamento de camiões pesados com a mesma configuração, peso e potência, 

quando conduzidos de um modo preciso, sobre rampas nominalmente iguais, mas com 

localizações muito diversas. Os efeitos da sinuosidade da estrada e da ação direcional do 

vento não foram considerados por serem de difícil caraterização, ainda que sejam 

significativos (ver Figuras 5.17 e 5.18). Os intervalos de confiança a 95% foram 

obtidos, de acordo com os mesmos autores (Coleman e Steele, 1999), fazendo: 

 

                                                                                     

     (           ⁄ )                                                

com 

      
        

         ⁄                                                    

 

Note-se que uma eventual redução de caixa, com interrupção da ação propulsiva, 

diminui inevitavelmente a capacidade de locomoção do veículo, constituindo-se assim 

como uma fonte de incerteza sistemática, aquela retratada pelo termo {      ⁄ } 

presente na Equação (5.6). 

 

Tabela 5.8 – Níveis de incerteza, e intervalos de confiança, de 95%, inerentes ao cálculo dos 

comprimentos críticos de rampa, para uma perda de velocidade de 15 km/h com o camião A5.  

 

Obs.: Os resultados relativos ao caso (b), «S/ inibição de redução» de caixa, têm implícito que 50% dos 

veículos empreenderam esta ação. Apenas foi estudado o camião A5, de 40 t e 430 cv. 

:

:

(a )  C/ inibição de redução : 323 55,4 22,7 12,4 7,86 5,48

(b )  S/        "               " : 334 62,1 29,7 19,0 14,0 11,1

(a )  C/ inibição de redução : 25,7 10,1 6,41 4,75 3,80 3,19

(b )  S/        "               " : 28,4 11,9 8,87 7,70 7,14 6,84

: 934 - 1580 494 - 605 331 - 376 249 - 274 199 - 215 166 - 177

: 840 - 1507 459 - 583 305 - 364 228 - 266 182 - 209 151 - 173

Intervalo de confiança  de  (a )  [m]

        "                  "                (b )  [m]

Incerteza absoluta, I L

Incerteza relativa,  i L  = I L /L ref

I L  [m]:

i L  [%]:

S = 3% S = 4% S = 5% S = 6% S = 7% S = 8%
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5.5 Normalização dos perfis de velocidades 

A normalização pretendida resulta apenas de uma adequada adimensionalização das 

equações que regem o movimento do veículo, já discutidas no Capítulo 3. Por exemplo, 

partindo da definição do gradiente longitudinal de velocidades, 

 

  

  
 

      

 
                                                                            

 

e sabendo já que a aceleração longitudinal a pode ser obtida a partir das grandezas 

específicas presentes na equação abaixo, sendo que o termo {  } reflete o efeito da 

inércia dos componentes com movimento de rotação (Equações 1.6 e 1.7), 

 

  
  

  
[
 ̇ 

 
 (   

  

  
)]                                                   

com 

                                                                                   

   
  

    
                                                                                 

   
   

 
                                                                                 

então,  

  

  
 

 ̇            ⁄  

    
                                                     

 

Por outro lado, uma vez alcançada a velocidade lenta   , sabe-se que, 

 ̇          
   ⁄                                                                   

Assim, considerando a expressão acima, é possível reescrever a Equação (5.8) na forma 

adimensional a partir da grandeza l0, dimensionalmente um comprimento, e dessa 

velocidade lenta, fazendo, 
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com 

  
 

  
                                                                                       

  
 

    
                                                                                 

  
    

  
                                                                                    

 

 

5.5.1 Solução analítica para potência constante 

Por separação de variáveis e integração através da decomposição em frações parciais, a 

Equação (5.10) admite a solução abaixo, válida para qualquer declive, positivo ou 

negativo, e movimento acelerado ou retardado: 
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Tanto quanto é do conhecimento do autor, esta solução, para uma potência de 

propulsão constante, não consta da literatura. A relevância desta solução prende-se com 

a sua generalidade. De facto a representação gráfica de diferentes perfis de velocidades 

normalizados, para diferentes combinações de veículos, rampas e pavimentos, que o 

grupo adimensional K reflete, permite concluir que a forma desses perfis normais é 

praticamente indiferenciável para veículos pesados de 2 a 5 eixos e peso total de 12 a 40 

toneladas, uma vez eliminados efeitos de escala. Ou seja, tomando a velocidade lenta 

como referência, os perfis de velocidade na entrada de uma rampa evoluem de forma 

semelhante sobre uma mesma escala adimensional de posição. As Figuras 5.21 e 5.22 

mostram isso mesmo para os veículos descritos na Tabela 5.9.  

 

  Tabela 5.9 – Especificações dos camiões implícitos nos perfis das Figuras 5.21 e 5.22. 

Características: Veículo A Veículo B 

potência nominal do motor 415 cv 750 cv 

potência de propulsão para:           ̇       384 cv 699 cv 

área frontal 9,5 m
2
 9,0 m

2
 

coeficiente de arrasto 0,80 0,50 

coeficiente de resistência de rolamento 0,0058 0,0048 

peso total 40 t 32,5 t 

potência nominal específica 7,6 W/kg 17,0 W/kg 

potência específica disponível a 90 km/h (*) 3,8 W/kg 13,3 W/kg 

(*) Diferença entre as potências de propulsão e de locomoção a 90 quilómetros horários. 
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As especificações aí apresentadas referem-se a um pesado articulado médio, 

Euro 3, completamente carregado e sem benefícios aerodinâmicos (A) (Hausberger 

et al., 2011); e a um outro veículo (B): equipado com a motorização mais capaz 

atualmente comercializada, otimizado do ponto de vista aerodinâmico e com pneus de 

alto rendimento, a operar ainda com um fator de utilização mais favorável, de 70%. Do 

mesmo modo foram também simuladas duas condições de entrada: no caso 1, 

Figura 5.21, o veículo mais potente enfrenta uma rampa de 12% com uma velocidade 

inicial de 110 km/h, contra 90 do camião mais modesto sobre uma rampa de 8%. No 

caso 2, Figura 5.22, fez-se o inverso, de modo a que os perfis de velocidade se 

cruzassem. 

 

Figura 5.21 – Normalização e transformação dos perfis de velocidade, caso 1: vB0>vA0. 

 

Os declives mantiveram-se inalterados para cada veículo. A magnitude 

porventura excessiva das inclinações utilizadas teve por único objetivo o evidenciar da 

semelhança dos perfis de velocidade normalizados, ao proporcionar perfis com uma 

grande amplitude em velocidade. 
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Estas figuras (5.21 e 5.22) descrevem graficamente o processo de normalização: 

o gráfico (a) mostra os perfis de velocidade dimensionais; o (b) mostra esses mesmos 

perfis já normalizados de acordo com as Equações (5.11, a e b); o gráfico (c) mostra a 

transformação do perfil com menor amplitude por compressão da escala de posição (uso 

de um fator de redução) de modo a que o declive na origem fosse idêntico ao do perfil 

não alterado, para a mesma velocidade adimensional de entrada; o gráfico (d) ilustra o 

resultado da translação desse perfil de acordo com o valor do deslocamento 

adimensional dado pela Equação (5.12) para o perfil não alterado. A justaposição dos 

perfis normalizados é notória, ainda que as curvas não sejam exatamente iguais.  

 

Figura 5.22 – Normalização e transformação dos perfis de velocidade, caso 2: vA0>vB0. 

 

De facto para os veículos A e B os valores de K são respetivamente iguais a 105 

e 89. O que sucede é que a solução Equação (5.12) é relativamente insensível ao valor 

deste grupo adimensional quando se trata de camiões pesados. Consequentemente, a 

forma desse perfil pouco se altera com as especificidades do veículo, do pavimento ou 

com a inclinação da rampa.  
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Efetivamente, as diferenças observáveis entre esses perfis de velocidades, alvo 

dos mais variados estudos (Bester, 2000; Lucic, 2001; Lan et al., 2003; Mavromatis 

et al., 2003), para diferentes declives, potências específicas e coeficientes de rolamento 

e de arrasto, resultam essencialmente de diferenças de magnitude na queda de 

velocidade e no comprimento de entrada necessário para se alcançar a velocidade lenta, 

e não da forma efetiva da curva, naturalmente para um mesmo modo de condução. A 

consciência deste facto permitiu que se encontrasse uma solução mais abrangente e 

expedita, a tratar de seguida, na Secção 5.5.2, relativa ao perfil universal de velocidades. 

Antes porém importa referir que se realizou também uma verificação numérica 

da solução proposta (Equação 5.12), com o camião A, mais pesado, para declives 

inteiros compreendidos entre 10 e +10%. Esta consistiu no cálculo regressivo da 

potência de propulsão (Equação 5.6) capaz de justificar a aceleração obtida a partir do 

perfil analítico, por diferenças finitas centradas com um avanço em velocidade de 

0,2 km/h. O erro médio em potência, devido ao cálculo numérico da aceleração, foi de 

0,001%, para inclinações maiores do que 3% em valor absoluto, alcançando o valor 

máximo de 0,006% para o declive de +2%. 

 

 

5.5.2 Perfil universal de velocidades 

A universalidade da solução proposta já foi referida (Equação 5.12). Porém, o seu uso é 

pouco expedito, face ao volume de cálculo necessário à definição dos múltiplos 

coeficientes e grupos adimensionais de que depende 
21

. Em face disto, e tendo presente 

a análise de sensibilidade realizada, entendeu-se ser pertinente propor um procedimento 

de cálculo mais ágil. É este o objetivo desta secção e das seguintes.  

Ora no âmbito da solução analítica apresentada (Secção 5.5.1) constatou-se já 

que veículos muito diferentes exibem perfis adimensionais de velocidades com uma 

mesma forma caraterística. Este facto sugeria a possibilidade de se alcançar uma 

solução mais simples, aproximada, mas igualmente abrangente, recorrendo a um só 

perfil normalizado. Neste contexto, tomou-se como perfil de referência    aquele obtido 

para K= 100, representativo (em termos de escala) do desempenho exibido por camiões 

pesados sobre rampas acentuadas, assumindo-se ainda, e por uma simples questão de 

                                                 
21

 Esta observação é naturalmente subjetiva. 
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conveniência, uma velocidade adimensional de entrada      igual a 3; de modo a 

proporcionar uma gama de velocidades críticas adequadamente ampla (de 30 a 

90 km/h). O perfil de referência assim estabelecido é 
22

, 

 

                         
                                                      

            (    )]    
                                                        

 

Já o procedimento de normalização descrito na secção anterior, de contração e 

translação do perfil de referência, de modo a se obterem diferentes perfis específicos 
23

 

(Figuras 5.21 e 5.22), é dado por, 

 

                                                                      

        
  

             

  
           

                                               

 

Esta solução (Equação, 5.16) será doravante designada por perfil universal   . 

Repare-se que é a curva de referência    que lhe confere a forma, sendo a 

compatibilização das escalas de posição dada simultaneamente pela diferença 

(translação) e pela função de contração C, presentes na Equação (5.16a). Este fator de 

redução C resulta diretamente da Equação (5.10) e é igual à razão entre os gradientes de 

velocidades dos perfis de referência e específico, para a velocidade adimensional de 

entrada   .  

A simplificação introduzida consiste pois em reduzir a função genérica de 

posição adimensional        (Equação 5.12) a um produto de duas funções que 

retratam separadamente os efeitos da velocidade   e do grupo  . Sob esta forma os 8 

coeficientes (Equações 5.14, a a h) de que depende a solução analítica (Equação 5.12) 

só têm que ser calculados uma vez, para o valor de referência,   . Esta solução 

                                                 
22

 Esta expressão (Equação 5.15) mais não é do que uma particularização da Equação  (5.12), para K= Kr, 

razão pela qual argumento do termo logarítmico não está explicito.  

23
 Por perfil específico entende-se aquele relativo a uma dada combinação veículo-rampa, refletida no 

grupo adimensional K. Note-se que a velocidade adimensional de entrada    refere-se também ao veículo 

específico, cujo comportamento se pretende caraterizar. 
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simplificativa (Equação 5.16), porém, é ainda de uso intrincado, uma vez que o perfil de 

referência tem que ser calculado sempre duas vezes: para a velocidade crítica   e para a 

velocidade adimensional de entrada 0 
24

. No entanto, no caso dos movimentos 

retardados, aqueles relevantes para o dimensionamento das vias de lentos, foi possível 

constatar que o termo logarítmico é dominante. Assim, a simplificação proposta 

consiste simplesmente em eliminar o termo complementar      , da solução analítica, 

supondo agora o termo logarítmico como uma lei de ajuste com 4 graus de liberdade 

{      }, fazendo 
25

, 

       
    

|   |                 
                               

com 

     |    |     
                                                 

 

Esta simplificação apoiou-se na análise, numérica, da ordem de grandeza dos 

termos logarítmico e complementar (da Equação 5.12), para valores de K 

compreendidos entre 0 e 1000, e velocidades adimensionais de entrada menores do que 

5 (o equivalente a velocidades lentas tão baixas quanto 18 km/h), a qual permitiu 

concluir que este último termo tem uma magnitude aproximadamente 10 vezes menor 

do que o primeiro, na escala do comprimento de entrada Le, sendo desprezável para 

percursos maiores. Note-se que o termo logarítmico tende rapidamente para infinito na 

aproximação à velocidade lenta (quando   1). Esta escala define-se como o percurso 

necessário para se alcançar a velocidade de equilíbrio supondo o gradiente de 

velocidades contante e igual ao seu valor na entrada (   , para     ), isto é, 

 

  

  

  
|
   

                                                                

 

                                                 
24

 Note-se que ainda que a velocidade de entrada se admita fixa, por exemplo igual a 90 km/h, na forma 

adimensional (       ⁄ ) depende sempre da velocidade lenta, variável com o declive. 

25
 Repare-se que o perfil de referência assim definido é nulo na entrada, isto é,          , e que os 8 

coeficientes implícitos na solução geral (Equação 5.12) são agora substituídos pelos 4 coeficientes   . 
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Todavia, a quantificação da velocidade e da posição adimensionais, bem como 

do grupo K, definidos pelas Equações (5.11, a, b e c), exige o conhecimento prévio da 

velocidade lenta sobre um dado declive. A secção seguinte apresenta precisamente um 

procedimento expedito de cálculo desta grandeza-chave. 

 

 

5.5.3 Cálculo simplificado das velocidades lentas 

A metodologia proposta por Rakha (2001 e 2002), baseada na fórmula resolvente de 

uma lei polinomial cúbica (de facto dever-se-ia chamar talvez algoritmo resolvente), é 

adequada apenas à via computacional, dada a extensão do procedimento de cálculo 

associado (Spiegel e Liu, 2004). Por conseguinte não será utilizada no âmbito do 

procedimento sintético a propor. Essa velocidade é uma das raízes da Equação (5.9). No 

entanto, supondo que o arrasto é irrelevante em velocidade lenta, então, numa primeira 

aproximação dessa velocidade  ̂ , tem-se, 

 ̂  
 ̇ 

  
 

 ̇ 

       
                                                             

 

Com base na formulação acima (Equações 5.11 e 5.16), a Equação (5.9) pode agora 

reescrever-se sob a forma adimensional:  

 

  
       

                                                                            

 

com 

  
  

  

 ̂ 
                                                                                      

  
    

 ̂ 
                                                                                     

 

Através da Equação (5.20) é possível concluir que a velocidade lenta, implícita 

na razão de velocidades lentas   
 , é também uma função do mesmo grupo K, 

determinante da forma do perfil de velocidades transiente (Equação 5.12). Porém, neste 
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caso, o grupo K é calculado com base na velocidade lenta aproximada (Equação 5.19), 

uma vez que esta é inicialmente desconhecida.  

 

Figura 5.23 – Evolução da razão de velocidades lentas com o grupo adimensional K, para declives 

compreendidos entre 0 e 10%. Os pontos representam as soluções analíticas. 

 

A Figura 5.23 mostra a evolução da razão de velocidades (Equação 5.21) com K, 

obtidas a partir das Equação (5.20), para três pesados: os veículos A e B já descritos 

(Tabela 5.9) e um terceiro, C, representativo do camião médio europeu de 2 eixos. De 

acordo com Sturm e Hausberger (2005) este veículo C terá: um peso total de 11 

toneladas; uma potência média em regime económico de 120 kW (supondo um 

coeficiente de utilização U= 0,85, Eq. 4.31); 6,7 m
2
 de área frontal; e coeficientes de 

arrasto e de resistência de rolamento de 0,64 e 0,0069 respetivamente. Os pontos 

representados, relativos às soluções da Equação (5.20), foram obtidos para declives 

compreendidos entre 0 e 10%, para valores múltiplos de 0,05 e 0,5%, respetivamente 

para declives até 0,5% e superiores. Esta figura mostra ainda uma lei de ajuste definida 

por ramos, nos seguintes termos: 
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O valor absoluto do desvio máximo entre a solução analítica, obtida a partir da 

Equação (5.9), por via do algoritmo resolvente (Rakha, 2002; Spiegel e Liu, 2004), e a 

lei de ajuste proposta (Equação 5.23) revelou-se inferior a 1,7 cm/s, para velocidades de 

até 90 km/h, sendo o desvio médio de 0,25 cm/s. Os erros relativos, máximo e médio, 

observados foram de 0,070% e 0,015% 
26

. A Figura 5.24 mostra a curva de paridade 

entre os dois procedimentos de cálculo. Em face destes resultados, o recurso a 

procedimentos mais elaborados, matematicamente exatos, mas baseados apenas na 

potência nominal do veículo, é de interesse muito limitado, quando se sabe já que a 

potência de propulsão não é de facto constante (Secção 5.3, Figura 5.5).  

 
Figura 5.24 – Reta de paridade entre os dois procedimentos de cálculo da velocidade lenta: a partir das 

raízes da Equação (5.9) e da lei de ajuste proposta (Equação 5.23). 

 

A resistência própria do veículo implícita na Equação (5.23) é dada por, 

 

         
   

  
                                                           

 

Porém, nesta expressão, a resistência de rolamento sr é constante, sendo o termo 

quadrático relativo apenas ao declive de arrasto sa; calculado a partir do declive    , de 

                                                 
26

 A utilização desta mesma solução numérica para velocidades de até 120 km/h exibe erros relativos, 

médio e máximo, de apenas 0,02 e 0,13%, e um desvio médio de velocidade de apenas 0,47 cm/s. 
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arrasto à velocidade de referência V. Recordando o conceito já discutido no Capítulo 3 

(Equação 3.10) e considerando ainda a definição de comprimento caraterístico    

(Equação 5.7c), este declive é dado por, 

    
    

  
 

  

   
                                                         

 

O modelo proposto para o cálculo da velocidade lenta tem pois a limitação de 

assumir que a resistência de rolamento é constante. Porém, ainda que isso seja um 

comportamento espectável com veículos pesados (Rexeis et al., 2012), de um modo 

mais abrangente, esta resistência pode definir-se por,  

 

         
  

 
  

  

  
                                                     

 

e o cálculo da resistência própria corrigido fazendo simplesmente,  

 

          
   

  
                                                          

com 

                                                                      

                                                                    

 

isto é, distribuindo a componente de resistência s1, presente na Equação (5.26), por 

novos termos de resistência de rolamento e de arrasto na Equação (5.24), ditos de 

corrigidos, respetivamente src e sac. Os fatores de distribuição propostos {0,28;0,79} são 

aqueles que melhor aproximam o modelo corrigido (Equações 5.27 e 5.28) das raízes da 

Equação (5.29) (Rakha, 2002), isto para velocidades até 90 km/h e assumindo que a 

resistência de rolamento, não uniforme, é dada por Lan e Menendez (2003). 

 

   
  

 
   

      

  
   

  
 ̇ 
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O desvio máximo entre estes dois modelos revelou-se inferior a 9 cm/s, para os 

três veículos estudados e declives compreendidos entre 0 e 10%, múltiplos de 0,5%, 

sendo o desvio médio de 2,6 cm/s. Os erros relativos, máximo e médio, observados 

foram de 0,38% e 0,18%. A Figura 5.25 revela que a paridade entre estes dois 

procedimentos de cálculo se mantém excelente, apesar da pouca representatividade do 

modelo de resistência de rolamento não uniforme considerado 27. Note-se que os pontos 

a cor vermelha não estão refletidos na correlação apresentada, sendo meramente 

ilustrativos da validade do modelo para velocidades maiores do que 90 km/h. 

 
Figura 5.25 – Paridade entre os métodos de cálculo da velocidade lenta, aproximado e exato (Rakha, 

2002), supondo que a resistência de rolamento não é uniforme (Equação 5.23). 

 

Uma vez definido o método expedito de obtenção da velocidade lenta (Equação 

5.23), é agora possível sintetizar o modelo simplificado de cálculo dos comprimentos 

críticos de rampa, em função da velocidade mínima (ou final) de projeto de uma dada 

via de lentos, dita de velocidade crítica. A secção seguinte destina-se a sintetizar esse 

procedimento. 

 

 

                                                 
27

 Estes autores citam Taborek (1957) como fonte do modelo de resistência de rolamento que usam, 

considerando: s0= 1% e s1= 0,56%, a 90 km/h. Estes valores não são minimamente representativos do 

estado da arte do setor (Sr @ 90 km/h de 1,56% vs 0,48%) (Wong, 2001; Stenvall, 2010; Rexeis, 2012). 
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5.6 Métodos de cálculo de comprimentos críticos 

A fundamentação da metodologia de cálculo dos comprimentos críticos de rampa foi 

realizada na secção anterior. Todavia, o modelo descrito não reflete ainda os efeitos da 

interrupção da ação propulsiva resultante das passagens de caixa, ou da não 

uniformidade da potência de propulsão, por sua vez dependente da característica de 

potência do motor e do escorregamento longitudinal. Isso será feito nesta secção, 

destinada a sintetizar o procedimento de cálculo no seu todo.  

 

 

5.6.1  Fatores de utilização 

Quando um veículo é utilizado no regime de potência máxima, aquele implícito nos 

métodos simplificados a propor, a velocidade do motor é limitada superiormente pelo 

valor nominal    e inferiormente por    ⁄ , sendo   a razão de progressão da caixa de 

velocidades (Figura 5.4). No entanto, mesmo nesta gama, a sua potência não é 

usualmente uniforme e igual à potência nominal máxima  ̇  (ver Secção 5.3). 

Consequentemente, neste trabalho, supôs-se um valor de potência efetiva  ̇  mais 

representativo: aquele de que o motor é capaz à velocidade média de regime     . Essa 

velocidade de rotação média, uma vez normalizada pela velocidade nominal, é dita de 

regime normalizado, 

  
    

  
 

     

 
                                                        

 

sendo a potência normalizada que lhe corresponde o fator de utilização do motor, 

 

     
 ̇ 

 ̇ 

                                                        

 

O fator de potência    é o parâmetro adimensional que carateriza a forma da curva de 

binário (ver Secção 4.3; Equações 4.26 e 4.27). Uma vez determinada a potência média 

efetiva, ou de regime, há ainda a considerar as perdas por acionamento de equipamentos 

auxiliares do veículo, de transmissão e por escorregamento longitudinal; antes de se 

obter a potência de propulsão a considerar no grupo K. A Figura 5.26 mostra, em 
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sequência, os correspondentes níveis de potência: efetiva de regime  ̇ ; no veio 

mandante da caixa de velocidades  ̇ ; nas jantes de tração  ̇ ; e de propulsão, em 

marcha lenta  ̇  e na fase transiente do movimento  ̇ .  

 

Figura 5.26 – Diagrama de potências: efetiva  ̇ ; no veio mandante da caixa  ̇ ; nas jantes  ̇  e de 

propulsão, estacionária  ̇ , e transiente  ̇  (efeito do escorregamento contemplado). 

 

 
Figura 5.27 – Representação esquemática dos fatores de utilização U, relativos aos níveis de potência 

apresentados na Figura 5.26. O gráfico à esquerda mostra a caraterística de potência do motor. 
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Legenda: P, ponto de funcionamento do motor à velocidade média de regime normalizado . U, designativo 

de fator de utilização do motor ou ao nível do componente indicado em subscrito: k, do veio mandante da 

caixa de velocidades; j, ao nível das jantes (de tração). Up e Ut referem-se já às frações disponíveis para 

propulsão em marcha lenta e na fase transiente do movimento respetivamente; , fração temporal de 

utilização da caixa de velocidades, na fase transiente; i, escorregamento longitudinal, relativo a {𝜔′𝑅}.  
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Os fatores de utilização patentes na Figura 5.27 resultam da normalização pela 

capacidade nominal do motor dos níveis de potência acima referidos (Figura 5.26). A 

Equação (4.31) expressa o seu significado físico. O gráfico à esquerda mostra a 

característica, normalizada, de potência efetiva  ̇  e a zona sombreada retrata o regime 

de potência máxima.  

 

 

5.6.2  Escalas de tempo e de comprimento de entrada 

A interrupção da ação propulsiva na fase transiente do movimento (em virtude das 

passagens de caixa) diminui a disponibilidade do motor, e, consequentemente, a 

potência média  ̇  por ele realizada nesse período. Esta última grandeza pode ser obtida 

corrigindo a potência de propulsão contínua  ̇  pelo fator temporal   (menor do que 1), 

que mais não é do que a fração do tempo de entrada T, relativo ao comprimento de 

entrada   , durante a qual o motor opera a plena carga (   ). A Figura 5.28 ilustra o 

significado físico destas escalas.  

 

Figura 5.28 – Escala de comprimento de entrada Le e definição da escala de tempo T. 

 

Ou seja, a utilização temporal é, 

  
    

 
                                                                 

0

30

60

90

0 1 2 3

v
el

o
ci

d
ad

e
[k

m
/h

]

percurso  [km]

Escalas de comprimento e de tempo de entrada 

P

―  

( ) = velocidades adimensionais

𝑇   
 

𝑣  𝑥 

𝐿𝑒

 

𝑑𝑥 



 
Perfil universal de velocidades 

 

259 

 

com 

   
 

     

  

 

    
  

            

  

 

                                   

 

A extensão desta zona de entrada resulta da Equação (5.18) sabendo que, 

 

  

  
|
   

 
 ̇  (     )  

  
 

(     ) 

  
                                 

 

A expressão acima foi obtida isolando a Equação (5.24) na Equação (5.8), supondo: (a) 

que a inércia rotacional é desprezável (    ) e (b) que o declive gravítico do veículo 

é constante e igual ao da velocidade de inicial (      ) 
28

. Assim, as escalas de tempo 

e de comprimento são: 

 

  
       ⁄  

    
                                                              

   
  

(     ) 
                                                            

 

 

5.6.3 Método simplificado A 

As Tabelas 5.10 e 5.11 apresentam a sequência ordenada dos passos conducentes à 

determinação dos comprimentos críticos, sendo que a primeira refere-se apenas a 

características-chave do veículo independentes do declive. Em relação à Tabela 5.10 

importa referir que as grandezas entre parêntesis retos não são mais do que leis ou 

conceitos já discutidos. A sua reapresentação neste contexto prende-se com uma mera 

questão de enquadramento; por conseguinte, não constam da sequência de cálculo, que 

se inicia com a quantificação do comprimento de arrasto lo. Já as Equações (5.39 e 5.40) 

introduzem conceitos novos, a saber:  

                                                 
28

 Note-se que em marcha lenta (com    ) esta mesma expressão (Equação 5.34) dita que,  

 ̇  [        ]     
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 declive de potência SW (Equação 5.39); aquele que um veículo ideal 
29

, com a mesma 

potência nominal, seria capaz de vencer à velocidade de entrada V; 

 fator-k de utilização do motor Uk (Equação 5.40); é igual à razão entre a potência 

disponível no veio mandante da caixa de velocidades e a potência nominal, à velocidade 

média de regime   (Equação 5.30). O termo dentro parêntesis reto representa o fator de 

utilização do motor U (Equação 5.31). As perdas por acionamento de equipamentos 

auxiliares e de transmissão a carga nula são retratadas pelo fator k (ver Capítulo 4). 

 

Tabela 5.10 – Cálculo de base, de características-chave do veículo, para a velocidade inicial V. 

Grandezas Expressões Referências 

[declive de arrasto]    
  

   
 

(
 Eq        

 

[declive de rolamento]       
  

 
  

  

  
     Eq        

declive de rolamento 
corrigido 

               
(

 Eq         
 

comprimento de arrasto    
  

    
  Eq        

declive de arrasto 
corrigido 

               
  

   
 

(
       

 

declive gravítico à 
velocidade V 

            
 

(      
 

declive de potência     
 ̇ 

   
        

regime normalizado   
     

 
 

(
 Eq        

 

fator-k  de utilização do 
motor 

                               

                                                                             

                                                 
29

 Veículo sem resistência própria (de arrasto e de rolamento) e sem perdas mecânicas de transmissão (na 

caixa de velocidade, diferencial e pneus, i.e., escorregamento nulo). 
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A Tabela 5.11 congrega o procedimento de cálculo em si mesmo, incluindo já os 

efeitos do escorregamento longitudinal e das passagens de caixa sobre a potência média 

de propulsão. Por uma questão de síntese, os aspetos mais relevantes contemplados 

neste modelo estão reunidos abaixo: 

a) O escorregamento longitudinal (estacionário)     (Equação 5.42) resulta da 

particularização da Equação (4.91) para de     e      ⁄ , refletindo assim uma 

abordagem marginalmente conservativa da capacidade propulsiva (ver Capítulo 4); a 

grandeza fm, designa a fração de aderência do veículo, isto é, a razão entre o seu peso 

aderente, suportado pelas rodas motoras, e o peso total. 

b) A utilização aparente do motor Up (Equação 5.43) reflete, para além do fator-k de 

utilização (Uk; Equação 5.40), o efeito combinado das perdas de transmissão e do 

deslizamento    , uma vez que este impõe uma perda de velocidade do veículo e, 

consequentemente, de potência de propulsão. 

c) A utilização temporal do motor  (Equação 5.45) corresponde à fração da escala de 

tempo em que este é efetivamente utilizado 
30

. A parte inteira da razão de logaritmos 

presente nesta equação representa o número de passagens de caixa. Isto resulta 

diretamente da definição de progressão média da caixa de velocidades, dada por,  

 ̅  (
       

       

)

 
   

                                                                

Na equação acima VN e V2 são respetivamente as velocidades do veículo na última 

relação de transmissão N e na segunda, à velocidade nominal de rotação   . A exclusão 

da primeira relação deste cômputo prende-se com a escassa probabilidade da sua 

utilização numa autoestrada, ainda que de montanha. 

d) O grupo K transiente (Equação 5.46) resulta da substituição da utilização contínua Up, 

constante da definição de K (Equação 5.44; esta por sua vez decorrente das Equações 

5.22 e 5.19), por um valor médio representativo de utilização durante a fase de entrada. 

Repare-se que o motor é utilizado ininterruptamente até à primeira passagem de caixa, 

daí a necessidade de um valor representativo. Assim, este assumiu-se igual à média 

                                                 
30

 Por exemplo, para passagens de caixa instantâneas essa utilização é de 100%      . 
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geométrica dos valores extremos de utilização temporal {1,}, por uma simples 

conveniência de escrita 
31

.  

 

A calibração do modelo simplificado foi realizada com o camião A5 tendo por 

base os comprimentos críticos calculados por simulação computacional para 

velocidades finais com valores múltiplos de 5 km/h, compreendidas entre 90 km/h e as 

diferentes velocidades lentas; obtidas para aclives inteiros até 8%. Os coeficientes 

numéricos apresentados nas Equações (5.47 a 5.49) são aqueles que melhor aproximam, 

pelo método dos mínimos quadrados, os resultados do método simplificado ao modelo 

computacional (de detalhe). Contudo os comprimentos assim calculados não refletem 

ainda o efeito da curvatura vertical da rasante que precede cada trainel. A necessária 

correção desse cálculo assenta nos conceitos abaixo descritos. 

e) A aclividade à velocidade V,     (Equação 5.52), corresponde ao declive máximo que o 

veículo é capaz de vencer a essa velocidade (o limite legal a que está autorizado a 

circular). No entanto, quando esse declive é excedido sobre uma curva vertical de 

transição, verifica-se uma perda gradual de velocidade até ao instante em que o trainel é 

alcançado; momento em que o perfil de velocidades adquire a forma típica que o perfil 

universal contempla e que a Figura 5.28 mostra. O efeito dessa curvatura vertical pode 

ser retratado com sucesso supondo a translação do perfil universal (com início à 

velocidade V) até ao ponto em que o declive da rasante é igual à média aritmética da 

aclividade do veículo e do declive do trainel (termo afeto ao raio Rz na Equação 5.53). 

Isto verificou-se para todos os declives simulados.  

f) O cálculo da aclividade     do veículo depende por sua vez da utilização aparente do 

motor à velocidade V,    (Equação 5.51), superior àquela possível à velocidade lenta, 

por via de um menor escorregamento. Repare-se que à velocidade máxima a força de 

propulsão é menor do que em marcha lenta e que esta varia na razão inversa da 

velocidade. A redução do escorregamento estacionário    , pelo fator   , na 

Equação (5.51), reflete precisamente este efeito. A afetação de    ao declive de 

                                                 
31

 Note-se que o perfil universal constante do modelo simplificado é uma lei de ajuste (ainda que a sua 

forma matemática esteja fisicamente fundamentada). Por esta razão todos os desvios introduzidos pelas 

aproximações já referidas, na descrição deste método, estão também implícitos nos coeficientes 

numéricos exibidos pelo perfil proposto (Equações 5.47 a 49). O uso da média aritmética, em vez da 

geométrica (√ ), ou de outra forma de ponderação, não tem um efeito valorável. 
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potência    representa a força de propulsão normalizada pelo peso do veículo; 

subtraindo o declive gravítico a este produto obtém-se a aclividade pretendida.  

g) O comprimento crítico combinado    (Equação 5.53) representa pois a extensão da 

rampa real (composta pela curva vertical de transição, com raio Rz, e pelo trainel) 

percorrida pelo veículo até ao instante em que este alcança uma determinada 

velocidade, dita de crítica (valor mínimo de projeto). Este comprimento é medido a 

partir do vértice da curva de transição (mínimo relativo da rasante, em cota). 

 

 

Tabela 5.11 – Cálculo simplificado de cálculo de comprimentos críticos de rampa: Método A. 

Grandezas Expressões Referências 

escorregamento longitudinal     
     

   
        

utilização aparente do motor                         

grupo adimensional     
       

 

     
   

  
  

       
 

velocidade lenta,           
            

                        
  

 Eq        

“               “                 
            

                 ⁄       
  

velocidades adimensionais: 
inicial e crítica 

   
 

  
      

 

  
   Eq        

comprimento de entrada    
  

(     ) 
  Eq        

escala de tempo    
  

 
 
         

    
  Eq        

fator temporal     
   

 
   

      

     
        

grupo  , transiente      ⁄         

função de contração   
  

         

  
             

        

constante de referência       
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perfil universal    
 

 
  

  

                     
        

comprimento crítico simples              (        
  

  
)        

utilização aparente do motor 
à velocidade V 

   (  
   

  
)               

aclividade à velocidade V                     

comprimento crítico 
combinado 

     
     

 
          

  

 

 

5.6.3.1  Validação do Método A 

A Figura 5.29 mostra a aplicação ao veículo A5 da sequência de cálculo descrita, 

constante das Tabelas 5.10 e 5.11, para um segmento de rasante com um aclive de 5% e 

curva vertical de transição de 5,5 km de raio; valor típico (JAE, 1994). 

 

Figura 5.29 – Comparação dos perfis de velocidades, Método A e computacional, respetivamente a cor 

vermelha e a traço contínuo grosso. O efeito da curva vertical de transição, com 5,5 km de raio, está 

retratado nestes gráficos. O veículo estudado é do tipo A5, com uma potência máxima de 380 cv. 
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A curvas a cor vermelha, a traço fino, e a negro, a traço grosso, ilustram 

respetivamente o Método A, de cálculo de comprimentos críticos combinados (Equação 

5.53 e anteriores), e o perfil de velocidades obtido computacionalmente. As restantes 

grandezas, representadas a traço fino, retratam também resultados computacionais. A 

representatividade do perfil aproximado é evidente, apesar da multitude de efeitos 

contemplados no modelo de detalhe. Repare-se como o efeito da curva vertical de 

transição sobre a velocidade é significativo, traduzindo-se por uma perda de 5 km/h no 

início do trainel (marca circular sobre a curva a ponteado, relativa à rasante). 

Sem mais comentários, as Figuras 5.30 e 5.31 mostram a afinidade dos dois 

métodos, simplificado A e de detalhe, para o camião articulado já estudado (Secção 5.2, 

Tabela 5.1), sobrepondo aos perfis computacionais (a traço grosso a negro) os 

simplificados (a cor). Na primeira imagem as passagens de caixa assumiram-se 

instantâneas. Conforme pode observar-se, com exceção das zonas de passagem de caixa, 

os perfis são praticamente coincidentes. As Figuras 5.32 e 5.33 confirmam a mesma 

afinidade com o camião R2, de 15 toneladas, ainda que para os declives mais 

acentuados, acima de 6%, se observem algumas discrepâncias ao nível das velocidades 

lentas, abaixo dos 50 km/h (zonas sombreadas). A razão para tal prende-se com a 

manifesta não-uniformidade da potência de propulsão nas relações de caixa mais baixas 

(ver Figura 5.5) 
32

. Consulte-se a esse respeito a Secção 5.3. No entanto, esta menor 

representatividade do modelo simplificado é em larga medida irrelevante, uma vez que 

as velocidades críticas para dimensionamento das vias de lentos são por norma (JAE, 

1994; AASHTO, 2011) bem superiores à velocidade mínima de circulação em 

autoestrada, que é de 50 quilómetros horários. 

 Comparando sob a forma adimensional os perfis simplificados, patentes nas 

Figuras 5.30 a 5.33, com o perfil universal (Equação 5.49), esse paralelismo, dos dois 

métodos, é mais evidente. As Figuras 5.34 a 5.37 materializam pela mesma ordem essa 

comparação. Refira-se que o procedimento de adimensionalização (descrito na 

Subsecção 5.5.2) privilegia a fase transiente do movimento, com perda de velocidade, 

pondo assim em evidência que a “causa” das discrepâncias referidas se deve de facto 

aos desvios observados nas velocidades lentas.   

                                                 
32

 Note-se que este veículo está equipado com uma caixa de apenas 6 velocidades.  
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Figura 5.30 – Comparação dos perfis de velocidades, Método A e computacional, curvas a cor e a negro 

respetivamente. Veículo A5 equipado com uma caixa de 12 velocidades (TEP= 0 s). 

 

 

Figura 5.31– Comparação dos perfis de velocidades, Método A e computacional, curvas a cor e a negro 

respetivamente. Veículo A5 equipado com uma caixa de 12 velocidades (TEP= 1,5 s). 
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Figura 5.32 – Comparação dos perfis de velocidades, Método A e computacional, curvas a cor e a negro 

respetivamente. Veículo R2 equipado com uma caixa de 6 velocidades (TEP= 0 s). 

 

 

Figura 5.33 – Comparação dos perfis de velocidades, Método A e computacional, curvas a cor e a negro 

respetivamente. Veículo R2 equipado com uma caixa de 6 velocidades (TEP= 1,5 s). 
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Figura 5.34 – Comparação dos perfis adimensionais de velocidades com o perfil universal relativo ao 

Método A (curva descontínua). Veículo A5 equipado com uma caixa de 12 velocidades (TEP= 0 s). 

 

 

Figura 5.35– Comparação dos perfis adimensionais de velocidades com o perfil universal relativo ao 

Método A (curva descontínua). Veículo A5 equipado com uma caixa de 12 velocidades (TEP= 1,5 s). 
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Figura 5.36 – Comparação dos perfis adimensionais de velocidades com o perfil universal relativo ao 

Método A (curva descontínua). Veículo R2 equipado com uma caixa de 6 velocidades (TEP= 0 s). 

 

 

Figura 5.37 – Comparação dos perfis adimensionais de velocidades com o perfil universal relativo ao 

Método A (curva descontínua). Veículo R2 equipado com uma caixa de 6 velocidades (TEP= 1,5 s). 
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5.6.3.2  Resistência de rolamento não uniforme 

A abrangência do Método A foi testada também contra o modelo de resistência de 

rolamento de Lan e Menendez (2003), manifestamente não uniforme (aumento de    de 

68%, desde o repouso até aos 110 km/h). A Figura 5.38 mostra a linha de paridade entre 

as velocidades críticas que substituídas no modelo simplificado proposto conduzem aos 

comprimentos críticos obtidos por esses autores. Na análise realizada consideraram-se 

valores de velocidade múltiplos de 5 km/h e declives inteiros até 8%. A correlação 

alcançada é excelente. 

 

Figura 5.38 – Velocidades críticas que substituídas no modelo simplificado conduzem aos comprimentos 

críticos obtidos por Lan e Menendez (2003), para valores múltiplos de 5 km/h e declives inteiros até 8%.  
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Tabela 5.12 – Método A-EP: Aplicação do Método A às classes de veículos EP: parametrização do perfil universal por classe k (Equação 5.53). 

PB PN P/P LV S gV S LV v l L k C k v l L k C k v l L k C k v l L k C k v l L k C k v l L k C k v l L k C k

EP k [t] [kW] [kg/kW][km/h] [%] [%] [km/h] [m] - [km/h] [m] - [km/h] [m] - [km/h] [m] - [km/h] [m] - [km/h] [m] - [km/h] [m] -

1 7,5 107 70 90 3,01 2,26 92,36 44 070 89,87 83,33 35 150 92,33 74,83 26 910 94,55 67,26 20 200 96,09 60,56 14 770 97,47 54,71 11 080 98,80 49,64 8 422 100,14

2 12 154 78 " 2,33 2,42 - - - 83,59 43 110 92,24 73,64 30 570 94,80 65,02 21 510 96,54 57,68 14 930 98,10 51,51 10 800 99,62 46,34 8 002 101,15

3 18 244 74 " 1,80 3,22 - - - 92,71 61 550 90,09 80,96 41 410 93,07 70,94 28 120 95,35 62,55 19 480 97,05 55,60 13 440 98,58 49,85 9 797 100,08

C2 (C3) 4 26 286 91 " 1,43 2,69 - - - 85,31 60 420 91,54 72,08 36 690 95,12 61,59 22 600 97,25 53,35 14 450 99,14 46,84 9 901 100,99 41,63 6 799 102,87

C2 5 26 286 91 " 1,48 2,64 - - - 84,59 58 950 91,85 71,58 35 240 95,22 61,27 21 670 97,32 53,18 14 260 99,18 46,78 9 491 101,00 41,65 6 507 102,87

6 32 290 110 " 1,33 2,06 - - - 74,32 48 260 94,65 61,45 27 140 97,28 51,77 16 120 99,55 44,45 10 400 101,79 38,81 6 848 104,13 34,35 4 847 106,60

7 32 290 110 " 1,37 2,02 - - - 73,79 46 560 94,77 61,14 26 170 97,34 51,64 15 940 99,58 44,44 10 040 101,80 38,88 6 615 104,09 34,49 4 513 106,52

C8 8 29 270 107 " 1,28 2,21 - - - 76,50 52 080 94,18 63,18 29 050 96,92 53,22 17 180 99,17 45,70 11 050 101,36 39,91 7 266 103,61 35,35 5 138 105,98

C5 (C9) 9 37 300 123 " 1,19 1,84 - - - 68,72 43 150 95,80 55,85 23 460 98,52 46,62 13 620 101,06 39,81 8 443 103,66 34,64 5 688 106,42 30,60 3 880 109,39

C10 10 38 306 124 " 1,17 1,84 86,61 88 110 90,87 68,50 43 130 95,84 55,59 23 360 98,59 46,36 13 530 101,14 39,57 8 374 103,77 34,41 5 636 106,57 30,39 3 843 109,57

C11 11 40 318 126 " 1,18 1,79 85,50 86 350 91,46 67,50 41 950 96,04 54,81 22 270 98,77 45,78 12 880 101,33 39,15 7 973 103,96 34,12 5 199 106,75 30,19 3 662 109,74

C12 (C7) 12 40 318 126 " 1,10 1,88 87,25 91 780 90,45 68,63 44 150 95,82 55,48 23 640 98,61 46,15 13 590 101,21 39,31 8 371 103,89 34,15 5 613 106,73 30,12 3 818 109,81

C12 (C6) 13 42 321 131 " 1,08 1,77 84,92 87 600 91,72 66,46 41 640 96,25 53,57 21 730 99,08 44,48 12 710 101,78 37,85 7 822 104,60 32,84 5 086 107,63 28,95 3 570 110,90

C11 14 44 324 136 " 1,12 1,64 81,71 81 130 92,85 63,63 38 060 96,83 51,20 19 830 99,70 42,50 11 340 102,52 36,16 7 166 105,51 31,39 4 672 108,73 27,67 3 289 112,24

C13 15 44 324 136 " 1,09 1,67 82,33 83 000 92,66 64,06 38 830 96,74 51,50 20 170 99,62 42,71 11 500 102,44 36,32 7 255 105,42 31,51 4 723 108,63 27,77 3 321 112,13

D1 16 19,5 312 63 100 1,52 3,61 - - - - - - 94,64 60 710 91,60 82,34 40 050 94,70 72,22 27 180 96,55 63,95 18 510 98,13 57,17 13 360 99,63

D2 17 26 343 76 " 1,31 2,97 - - - 99,53 85360 86,98 83,86 51050 94,41 71,52 31180 96,67 61,88 20380 98,56 54,29 13550 100,36 48,22 9623 102,18

 Notação específica:

        Chassis: R, Rígido; A, Articulado; RP, Rígido de Passageiros; tc, designativo de "transporte de contentores"; "+", designativo de articulação com semirreboque; "-", ligação a reboque. Os valores numéricos representam o número de eixos.

        Configuração m  x n  +/-  p : número total de rodas do veículo motor x rodas motoras e (semi)reboque com p  rodas compostas por pneus duplos. No caso dos semirreboques de 3 eixos, os pneus são simples e de base larga.

        Exemplos: Ri :k d-j , retrata um conjunto formado por veículo motor e reboque com i  e j  eixos, respetivamente, dos quais k  são direcionais (quando 2 ou mais). 

                          Ai+ j , lê-se: conjunto articulado formado por trator e semirreboque com i  e j  eixos, respetivamente.

A6tc:3+3 / 6x2 + 6

RP2 / 4x2

RP3 / 6x2

R2-2 / 4x2 - 4 (A4:3+1)

A4:2+2 / 4x2 + 4

A5:3+2 / 6x4 + 4

A5:2+3 / 4x2 + 6 (R3-2)

A5tc:2+3 (R2tc-3)

A5tc:3+2 / 6x2 + 4

A3:2+1 / 4x2 + 2

S = 6% S = 7% S = 8%

Chassis/

R2 / 4x2

R2 / 4x2

Configuração

R2 / 4x2

R3 / 6x2 (R3:2d)

R3 / 6x4

R4 / 8x2

R4 / 8x4

C1

Classe

C4

Caraterização dos veículos
Parametrização dos perfis de velocidades em função do declive

S = 2% S = 3% S = 4% S = 5%

 

 

O perfil universal, abaixo, está expresso em unidades S.I. (declives em %), em função de      ⁄  e dos parâmetros constantes da Tabela 5.12: 

 

  
     

   
       n
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 As classes apresentadas no quadro anterior são aquelas que constam da 

classificação EP, Nota Técnica NT/EP/GTSU 06-2008. Já o escalonamento dos pesos 

brutos foi inferido a partir da Diretiva 2015/719 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 29 de abril de 2015, e da Diretiva 96/53/CE, de 25 de Julho de 1996. Quanto às 

potências nominais indicadas, estas foram retiradas de Sturm e Hausberger (2005), de 

acordo com a correção aí sugerida para veículos pesados EURO 5 
33

. Os mesmos 

autores apresentam também os coeficientes de arrasto e as áreas frontais utilizadas no 

cálculo dos declives gravíticos e das aclividades dos diferentes veículos. Relembra-se 

que a sua caraterização já foi realizada na Secção 5.2, Tabela 5.2. Refira-se ainda que a 

definição dos níveis de potência EP foi concretizada por interpolação linear: a partir dos 

valores médios de potência nominal e peso bruto propostos por Sturm e Hausberger 

(2005), para as classes que os mesmos estabelecem (ver Capítulo 2). A Figura 5.39 

mostra essa sequência de pares peso-potência, vértices assinalados, materializada pelas 

linhas a azul e a vermelho; relativas respetivamente a camiões rígidos e articulados. 

Entre estes últimos figuram também veículos rígidos com reboque. Já os traços verticais 

identificam as classes EP de acordo com os seus pesos brutos. A sua intersecção com as 

linhas a cor permite estabelecer os respetivos níveis de potência.  

 

Figura 5.39 – Caraterização dos níveis de potência EP, da Tabela 5.12, obtidos por interpolação linear a 

partir dos valores médios (vértices assinalados) propostos por Sturm e Hausberger (2005). 

 

                                                 
33

 Estes autores sugerem que os níveis de potência EURO 5 excedam em 4% os níveis EURO 3.  
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5.6.5 Método simplificado B-V   

O Método A, descrito, é geral quanto ao tipo de veículo e velocidades critícas e de 

entrada. Todavia, para movimentos em autoestrada, a velocidade inicial pode ser fixada 

de acordo com o limite autorizado sem perda de generalidade. Por outro lado sabe-se 

que as normas de traçado preconizam perdas críticas de velocidade    relativamente 

modestas, por exemplo, de 15 km/h (ASHTO, 2011). Nestas condições é possível obter 

os comprimentos críticos diretamente a partir dos comprimentos de entrada e das 

velocidades lentas, uma vez que os perfis de velocidades são inicialmente notoriamente 

lineares. Esta é a metodologia implícita no Método B-V. Assim, recordando aqui a 

Figura 5.28, Secção 5.6.2, e a escala de comprimento de entrada (  ; Equação 5.36), o 

comprimento crítico em rampas simples, para as velocidades inicial   e final  , pode 

ser aproximado por, 

 

   
   

    
                                                          

com 

  
    

    
                                                                

 

 

Figura 5.28 – Escala de comprimento de entrada Le e definição da escala de tempo T. 
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Normalizando agora os perfis de velocidades computacionais já exibidos nas 

Figuras 5.30 a 5.33, de acordo com a velocidade e percurso adimensionais   e    ⁄ , 

obtêm-se os perfis que a Figura 5.40 mostra a propósito dos camiões A5 e R2, imagens 

(a) e (b) respetivamente. Conforme pode observar-se as diferenças máximas em 

velocidade são sempre inferiores a 5% da perda máxima possível, desde que   seja 

maior do que 0,5. As diferentes curvas estão identificadas por cor e por declive. A linha 

descontínua representa o perfil de velocidades ímplicito no Método B-V. 

 

Figura 5.40 – Perda adimensional de velocidade (   , para a velocidade lenta dada pela Equação 5.23) 

em função da posição adimensional. Veículos A5 (imagem a) e R2 (imagem b). 

 

A pertinência deste método depende no entanto da agilização do procedimento 

de cálculo das velocidades lentas para uma dada classe de veículos. Essa análise foi 

conduzida com sucesso ajustando às velocidades lentas, que constam da Tabela 5.12, 

um modelo similar ao utilizado na Secção 5.3.5, Figura 5.19, considerando apenas três 

classes: pesados de mercadorias até 18 t; a partir de 18 t; e pesados de passageiros. Dito 

isto, o comprimento crítico combinado obtido pelo Método B-V é:  
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A aclividade à velocidade  , em “km/h”, pode ser obtida de modo aproximado por, 

    
     

    
                                                              

 

A velocidade lenta obedece à lei de ajuste,  

   
 

  [(     )     ]
                                                   

 

sendo os coeficientes {   } a usar:  

i. {             }           E  -                         

ii. {             }            E  -                                

iii. {             }            E  -                                

 

Os erros absolutos médios são, pela mesma ordem, iguais a 0,68 km/h (grupo i); 0,29 e 

0,20 km/h. A relação peso/potência     deve ser considerada em “kg/kW”. O declive 

gravítico resulta diretamente da Equação (4.62b), sendo para          , 

                 
  

  
     

  ̅ 

   
                                       

 

Relembra-se que área frontal   e o peso total    devem ser considerados em metros 

quadrados e em toneladas;   , designa o número de pneus. Ainda acerca da 

Equação (5.57), refira-se que o primeiro termo, do segundo membro, mais não é do que 

a particularização da Equação (5.36) para            , considerando ainda a 

velocidade inicial   em “km/h”. O segundo termo é o mesmo da Equação (5.53).  

A principal limitação deste método reside no facto de ser válido apenas para 

     . Consequentemente, a sua acuidade esbate-se para velocidades lentas acima dos 

60 km/h, isto para para uma perda de velocidade de 15 km/h e limite legal de 90 km/h. 

Refira-se porém que, nessas condições, a incerteza imputável ao cálculo detalhado dos 

comprimentos críticos é também ela incontornavelmente alta (ver Secção 5.4). 
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Capítulo 6 

Simulação de movimentos em estrada 

Este capítulo inicia-se com a caraterização dos traçados e dos veículos que estão na base 

da validação do modelo sintético a discutir no Capítulo 7, relativo ao cálculo dos 

indicadores de eficiência de uma qualquer estrada. De seguida apresenta-se o plano de 

testes que suporta esse modelo e discutem-se alguns resultados relativos ao desempenho 

de diferentes configurações de veículos pesados sobre a A25. 

 

6.1 Introdução 

A simulação computacional de movimentos por estrada obedece a uma modelação 

matemática abrangente e por vezes intrincada (ver Capítulos 4 e 5). Consequentemente 

é inevitável a dispersão do investigador por uma miríade de parâmetros de entrada: 

relativos à estrada; ao veículo, do ponto de vista mecânico; e ao seu controlo/condução; 

isto sem esquecer os aspetos inerentes à implementação (ou domínio) do suporte de 

simulação. Ora com este trabalho pretendia-se desenvolver um método de classificação 

energética de um qualquer traçado. Isso foi realizado com sucesso através da 

sistematização de um conjunto de procedimentos de cálculo, dos indicadores de 

eficiência já definidos (ver Capítulo 3), expedito e abrangente, no seu domínio de 

aplicação, dito de modelo sintético. 

 Essa abrangência foi alcançada calibrando o modelo proposto contra resultados 

de simulação computacional (modelo de detalhe): dos movimentos de um conjunto 

representativo de veículos (Secção 6.3) sobre uma série de traçados de montanha, com 

perfis verticais conhecidos ou gerados aleatoriamente. Esta aleatoriedade não se fez 

discricionária, tendo sido subordinada a algumas especificidades comuns aos traçados 

reais estudados, do universo português e norte-americano. Efetivamente a tipologia das 

distribuições dos declives constatou-se ser partilhada por todos os perfis longitudinais 

analisados. Já a distribuição das extensões dos traineis nominais sem concordâncias 

verticais (ver Secção 4.2) foi inferida a partir da parametrização e análise do traçado da 

A25, uma vez que os restantes foram obtidos experimentalmente, por via de dispositivos 

GPS (perfis nominais desconhecidos).  
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6.2 Caraterização dos traçados 

6.2.1 Autoestradas reais de montanha  

Ao todo foram estudados diretamente dez traçados: quatro reais e seis gerados, sendo 

que do primeiro grupo constam as autoestradas nacionais A7, A24 e A25, e a norte-

americana I15 (Interstate 15), do estado da Califórnia, Estados Unidos da América. 

Refira-se que o grosso dos resultados a apresentar diz respeito ao trajeto Albergaria-

Guarda, pela A25, pela simples razão de se dispor de documentação de projeto apenas 

neste caso (por cortesia da ASCENDI). Isto permitiu uma parametrização detalhada do 

traçado, adequada a uma análise casuística do modelo sintético a propor. Os outros 

traçados foram utilizados apenas para testar a generalidade da solução avançada. A 

Figura 6.1 mostra precisamente a rasante e a diretriz dos dois troços da A25 estudados, 

a oeste e a este de Viseu, sendo que o segundo não dá seguimento ao primeiro 
1
. Estes 

perfis foram analisados separadamente por esse motivo, sendo doravante designados por 

P01 (troço Albergaria-Viseu) e P02 (Viseu-Guarda).  

 

Figura 6.1 – Traçado vertical e horizontal da autoestrada A25, decorrente da parametrização realizada 

                                                 
1
 O segmento em falta não consta dos elementos de projeto disponibilizados pela ASCENDI. 
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Acerca das autoestradas A7 e A24, apenas se dispõe do perfil de elevação ao 

longo do trajeto Guimarães-Vila Real, aferido por um dispositivo GPS (Martins, 2014) 

com uma taxa de aquisição de 5 Hz A análise deste traçado foi reunida num único 

perfil, dito de P03. No entanto, a sequência de declives calculados com base na altitude 

e posição é errática, sendo por isso necessário proceder à sua suavização. Isto foi feito 

imputando à posição no instante { } o declive médio resultante da diferença de cotas 

para os instantes {       }, i.e., recorrendo a uma média móvel de 15 s, centrada. O 

perfil vertical assim obtido não é destrinçável graficamente daquele produzido 

diretamente pelo dispositivo GPS, no entanto apresenta-se agora com um espetro de 

declives compatível com as normas de traçado de uma estrada (JAE, 1994). 

Quanto ao perfil longitudinal da autoestrada norte-americana I15, este foi 

inferido graficamente por vectorização em ambiente CAD do espetro de declives obtido 

por Boriboonsomsin e Barth (2009), também por via GPS. Neste caso porém a 

sequência de declives é consistente com as normas de traçado referidas, não tendo sido 

necessário qualquer procedimento corretivo. A Figura 6.2 mostra o espetro de declives 

do troço ascendente da I15, com sentido de circulação sul - norte. 

 

Figura 6.2 – Espetro de declives da estrada I15, EUA, obtido por GPS (Boriboonsomsin e Barth, 2009). 

 

A Figura 6.3 reúne os traçados acima referidos. Acerca daqueles gerados 

aleatoriamente, perfis P05 a P10 [ALE 1 a 6], a metodologia empregue será discutida 

apenas no âmbito da caracterização da A25 – Secção 6.2.2. Quanto às imagens P11 a 

P15, os perfis representados resultam da partição do troço P01, Albergaria-Viseu, em 

segmentos com extensões múltiplas de 10 km (Figura 6.1, pontos A a E das imagens (a) 

ou (c)). Esta análise testou a aplicabilidade do modelo sintético a trajetos curtos e 

acidentados. 
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Figura 6.3 – Perfis verticais estudados, linhas a negro, e perfis de velocidades do veículo A5 (ver 

Tabela 5.1), linhas a cor vermelha. As imagens P01 a P04 retratam estradas reais e de P05 a P10 traçados 

gerados aleatoriamente [ALE 1 a 6]. Os perfis P11 a P15 resultam da partição do perfil P01. 
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6.2.2 Caraterização da A25 e traçados gerados 

Acerca desta estrada pode dizer-se decididamente que é montanhosa, ainda que evolua a 

altitudes moderadas; abaixo dos 700 metros em cerca de 93% do trajeto Albergaria-

Guarda. A profusa segmentação do seu traçado vertical e horizontal denuncia esta 

natureza sinuosa. De facto, e de um modo sucinto, a sua rasante e diretriz exibem 

segmentos com extensões médias de 416 e 202 metros respetivamente. Refira-se ainda 

que um veículo que percorra esta estrada realiza o equivalente a uma rotação sobre si 

mesmo a cada 6,4 quilómetros (somatório do valor absoluto da mudança de rumo a cada 

curva). Efetivamente, este trajeto é curvilíneo em 73% da sua extensão, sendo que 17% 

do percurso total é realizado sobre curvas com raios compreendidos entre os 240 e os 

500 metros. Já a rasante exibe curvatura vertical em 45% da sua extensão e uma 

variação acumulada de cota de 2156 metros (valor relativo aos 125 km analisados, 

caminhando para nascente), isto para uma diferença de cota entre pontos extremos de 

750 metros. Mas caso essas curvas de concordância não existissem, esse valor 

acumulado seria de 2412 metros. Isto denota um desvio significativo entre os perfis 

efetivo e nominal. 

 Estas especificidades resultam num perfil vertical manifestamente ondulante que 

impõe quebras frequentes de velocidade (desvios abruptos da velocidade de cruzeiro). 

Comparem-se a esse respeito os perfis de velocidades representados na Figura 6.3 

(linhas a cor), obtidos com o camião A5 (de 40 t e 430 cv), sobre os perfis P02 (A25, 

Viseu-Guarda), P03 (A7/24, Guimarães-Vila Real) ou P04 (segmento da I15, EUA). 

Nos dois últimos casos existem rampas e declives extensos que produzem zonas bem 

demarcadas de marcha lenta ou de velocidade de cruzeiro. Isto não favorece a eficiência 

energética, mas facilita a implementação de uma metodologia de cálculo de velocidades 

médias ou do trabalho de propulsão, pois majora os períodos de movimento em 

condições estacionárias. A esse respeito o traçado da A25 é mais exigente, do ponto de 

vista da assertividade da modelação matemática. Assim, os traçados ditos de aleatórios 

(ALE) foram gerados com base em princípios de semelhança estatística com a A25: das 

distribuições de declives e das respetivas extensões 
2
.  

 

                                                 
2
 Por distribuição entende-se naturalmente a frequência de ocorrência de um dado declive ou extensão 

(com sucessão aleatória). Estas grandezas admitiram-se independentes, após análise dos traçados reais 

referidos.  
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6.2.2.1 Distribuições acumuladas de declives e extensões 

As imagens (a) e (b) da Figura 6.4 mostram respetivamente a frequência acumulada de 

ocorrência de um dado declive de trainel e o percurso relativo acumulado. A ausência 

de traineis com declives compreendidos entre -0,5 e 0,5% é notória na imagem (a). Isto 

reflete uma norma de traçado (JAE, 1994), destinada a garantir uma drenagem adequada 

do pavimento. Estas distribuições revelam a equiprobabilidade de ocorrência de um 

qualquer declive, naturalmente dentro dos limites de projeto, neste caso de ±6%. Note-

se que a distribuição (b) diz respeito ao perfil efetivo, i.e., com curvas verticais de 

concordância, razão pela qual a sua evolução é contínua.  

 

Figura 6.4 – Traçado vertical e horizontal da autoestrada A25, decorrente da parametrização realizada 

 

Este comportamento foi também observado nos outros perfis reais estudados. A 

este respeito, o autor não encontrou qualquer indicação normativa que justifique esta 

harmonia. Porém, a forma parabólica das curvas de concordância dita uma evolução 

linear do declive entre dois quaisquer traineis consecutivos (AASHTO, 2011). Isto 

contribui para uma maior linearidade das distribuições em percurso acumulado, em 

particular em estradas de montanha (traçado vertical naturalmente sinuoso). De referir 

que estas curvas verticais materializam procedimentos normativos, logo intrinsecamente 

previsíveis. Por este motivo, a análise da distribuição das extensões naturais dos 

declives foi realizada apenas com base no perfil nominal (linha quebrada).  
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As imagens (a) e (b), da Figura 6.5, mostram essas distribuições a propósito dos 

troços da A25 estudados, respetivamente a oeste e a este de Viseu. A sua afinidade com 

uma distribuição Log-Normal é notória. As grandezas    e     a que se alude nas 

imagens retratam, pela mesma ordem, um comprimento característico e uma razão de 

comprimentos. Os logaritmos naturais destas grandezas materializam os parâmetros 

diretores da distribuição (a média,  , e o desvio padrão,  ). Não se divisaram diferenças 

dignas de nota entre estes dois trajetos. Também neste caso se desconhece qualquer 

norma de construção que privilegie esta distribuição, que se presume assim natural.  

 

Figura 6.5 – Traçado vertical e horizontal da autoestrada A25, decorrente da parametrização realizada 

 

6.2.2.2 Metodologia de geração dos traçados 

Consequentemente, na geração dos traçados ditos de aleatórios (perfis “ALE” na 

Figura 6.3) fixou-se a razão de comprimentos    , dada a sua natureza adimensional, 

variando-se apenas os declives limites e o comprimento característico   . A razão 

utilizada foi de 1,8. Isto significa que cerca de 2/3 dos declives nominais têm extensões 

relativas    ⁄  pertencentes ao intervalo [         ]. Os raios das concordâncias da 

rasante fizeram iguais aos valores modais observados no traçado da A25: de 90 hm para 

curvas convexas e 55 hm para as concordâncias côncavas. Refira-se que os valores 

médios da A25 são maiores, assim como aqueles referidos em JAE (1994) ou 

AASHTO (2011). Os perfis assim obtidos têm transições de declives mais abruptas. 

Dito isto, a metodologia de construção dos perfis foi: 
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i. Geração aleatória de declives,     , entre limites simétricos, ditos de naturais {   }, 

subordinada ao principio da equiprobabilidade p de ocorrência,  

 

            

 

ii. Limitação dos valores absolutos do ponto (i) ao intervalo [         ] (restrições de 

projeto), mantendo-se os respetivos sinais (função “sgn”), i.e., 

 

      {       [|    |     ]}    (    ) 

 

iii. Geração de uma sequência aleatória de extensões nominais de acordo com uma 

distribuição acumulada Log-Normal,  , com parâmetros diretores, não vinculativos 
3
, 

    (  ), livre, e     (   ) fixo e igual a   (   ), valor relativo ao traçado da 

A25. A sequência de comprimentos gerada    foi balizada por valores limites definidos 

em cada caso (restrições de projeto), i.e, 

 

      {        [ 
  (     )     ]}  

  

A metodologia descrita foi implementada numa folha de cálculo, diretamente 

associada à matriz de parametrização da rasante (ver Capítulo 4, Secção 4.2). Refira-se 

que os traçados P05 a P07 têm declives limites de ±6% e um comprimento caraterístico 

de 700 metros. Nos perfis P07 a P10 este comprimento é de 1 km, sendo os declives 

limites de ±5% para o perfil P08 e de ±7% para os restantes. A seleção destes perfis, 

entre outros, obedeceu ainda a um outro critério, subjetivo: o de simular traçados com 

declive médio quase nulo e manifestamente não nulo; de modo a evidenciar o efeito da 

direccionalidade do movimento (ver Capítulo 7). 

                                                 
3
 Note-se que as sequências de declives e de probabilidades (representativas das frequências acumuladas), 

implícitas respetivamente nos pontos (i) e (iii), foram geradas aleatoriamente (com equiprobabilidade de 

ocorrência). Em alternativa os declives poderiam ter sido distribuídos uniformemente pela gama de 

declives admissíveis e posteriormente reordenados aleatoriamente. O mesmo poderia ter sido feito com as 

frequências acumuladas (     ), procedendo-se depois à reordenação aleatória dos comprimentos 

produzidos pela Log-Normal inversa. No entanto isso conduziria a distribuições de declives e de 

extensões perfeitas, i.e., exatamente uniforme e Log-Normal, respetivamente. Daí que os parâmetros 

diretores não sejam vinculativos. Assim, a geração dos perfis ditos de aleatórios não se fez 

completamente fiel à tipologia do traçado da A25 (cenário mais abrangente). 
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6.3 Caraterização dos veículos 

No âmbito do Capítulo 3 demonstrou-se que os automóveis ligeiros são pouco sensíveis 

ao perfil longitudinal de uma autoestrada, mesmo que de montanha, isto do ponto de 

vista dos indicadores de eficiência definidos. Por este motivo, e por restrições de tempo, 

apenas se simularam duas configurações de veículos pesados (ver Figura 6.6): os 

camiões A5 e R2, respetivamente um articulado de 5 eixos, e 40 toneladas de peso 

bruto, e um camião rígido de 2 eixos e 15 toneladas; pela mesma ordem, as capacidades 

de carga são de 25 e 7,5 toneladas. 

 

Figura 6.6 – Configurações dos veículos simulados sobre os traçados P01 a P15 (ver Figura 6.3). 

 

A descrição das suas principais especificações foi realizada no contexto do 

Capítulo 5, Secção 5.2 (ver Tabela 5.1). No entanto, por uma questão de abrangência e 

imperativo de validação do modelo sintético, estudaram-se três níveis de utilização das 

respetivas capacidades de carga, a saber, de 20, 60 e 100% (fator de utilização do 

veículo, FUV), e 8 motorizações, com potências nominais compreendidas entre 180 e 

740 cv. A Tabela 6.1 tipifica sumariamente as configurações estudadas. 

 

Tabela 6.1 – Caraterização dos veículos simulados sobre os traçados P01 a P15 (Figura 6.3). 

Especificações 

Configurações estudadas 

A5 - Camião articulado de 5 eixos  R2 - Camião rígido de 2 eixos  

Pesos brutos (e em marcha): 40 t (40, 30 e 20 t) 15 t (15, 12 e 9 t) 

Potências nominais: 740 - 540 - 440 - 340 cv 300 - 240 - 180 cv 

Cilindradas dos motores: 19,4 - 14,2 - 11,5 - 8,9 L 7,9 - 6,3 - 4,7 L 

Caixas de velocidades: AMT de 12 velocidades Manual de 6 velocidades 

Velocidades de caixa: 127 km/h 120 km/h 

Velocidades autorizadas: 90 km/h 90 km/h 

Reduções nos eixos: 2,70:1 a 3,15:1 3,63:1 a 4,29:1 

Pneus de tração: 295/80-R22.5 285/70-R19.5 

Obs.: AMT, designativo de Automated Manual Transmission (caixa de comando automatizado). 

R2 A5 



 

Capítulo 6 

 

286 

 

Com estas configurações visou-se alcançar uma distribuição regular das relações 

peso/potência, determinantes dos movimentos simulados, entre os valores limites de 40 

e 160 kg/kWh (consulte-se a este respeito a Secção 6.4). A representatividade do estudo 

foi aumentada por esta via. 

 A Figura 6.7a mostra as características de potência das motorizações dos 

veículos A5 estudados, adiante designados de acordo com a sua configuração e potência 

nominal. A imagem (b) mostra a evolução dos respetivos consumos específicos a plena 

carga. As curvas destacadas a traço grosso referem-se ao camião A5.440, veículo de 

referência para efeitos de comparação de resultados. A zona sombreada na imagem (a) 

destaca o domínio de operação dos veículos no grosso das simulações realizadas, no 

regime de potência máxima, dando-se assim cumprimento ao princípio da mobilidade 

(de maximização da fluidez do tráfego). A Figura 6.8 tipifica de modo análogo os três 

camiões R2 analisados. O veículo de referência é neste caso o R2.240.  

 

Figura 6.7 – Características de potência (imagem a) e consumos específicos a plena carga (b) dos 

veículos A5 estudados. A zona sombreada destaca o domínio dos regimes de potência máxima.  

 

A modelação matemática destas caraterísticas pode ser consultada no Capítulo 4, 

Secção 4.3. Todavia a formulação associada depende das cilindradas e das velocidades 

nominais dos motores, e não apenas dos níveis de potência. Uma análise de semelhança 

era por isso necessária (Heywood, 1988). Esta foi realizada tendo por base as 

proporções dos motores utilizados na calibração do modelo de consumo de combustível 

(Secção 4.3.2). No entanto a proximidade das cilindradas, de 10,3 a 12,1 litros, e das 
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potências, de 420 a 470 cv, exigiu uma análise cuidada das motorizações 

comercializadas na Europa por construtores como a Volvo, Scania, Mercedes-Benz, 

MAN, Renault e Iveco, entre outros, tendo-se concluído que o motor típico, largamente 

dominante, tem 6 cilindros em linha e uma relação curso/diâmetro, C/D, de 1,2 

aproximadamente. A velocidade média dos pistões verificou-se ser também similar em 

todos os casos, com um valor médio de 9,7 m/s (à velocidade nominal declarada). 

Fixada esta velocidade, e a relação C/D, era ainda necessário um outro parâmetro de 

referência; de modo a estabelecer a cilindrada e velocidade nominais de cada motor 
4
, 

de acordo com o nível de potência pretendido. O fixar da pressão média efetiva, ou da 

potência por unidade de área dos pistões, foi a abordagem inicial. No entanto, o valor da 

potência específica constatou-se ser, neste setor, um parâmetro mais estável 
5
, e 

aproximadamente igual a 28 kW/L. Isto decorre naturalmente do facto dos motores mais 

capazes utilizarem pressões de sobrealimentação mais altas. 

 

Figura 6.8 – Características de potência (imagem a) e consumos específicos a plena carga (b) dos 

veículos R2 estudados. A zona sombreada destaca o domínio dos regimes de potência máxima.  

 

                                                 
4
 As velocidades nominais obtidas pela análise de semelhança foram posteriormente aproximadas à 

centena, conforme a prática dos construtores, e limitadas inferiormente a 1800 rpm; valor representativo 

dos motores mais lentos utilizados pelo setor dos pesados na Europa.  

5
 A utilização de valores caraterísticos de pressão média efetiva, ou de potência por unidade de área, 

conduziu a grandes assimetrias de cilindrada. Por exemplo, tomando como referência um motor de 11 

litros e 430 cv, o nível de potência do Volvo FH16 750 só seria possível com um motor de 25 litros! O 

motor referido tem 6 cilindros em linha, 16 litros e 750 cv (a 1800 rpm).  
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 Quanto aos escalonamentos das caixas de velocidades, estes supuseram-se iguais 

àqueles já definidos no Capítulo 5 para cada classe de veículo. Este cenário é fiel à 

realidade observada 
6
. As reduções nos eixos foram adaptadas por forma a acomodar as 

diferentes de velocidades nominais dos motores simulados. A Figura 6.9 mostra os 

mapas de velocidades do motor e do veículo possíveis com os camiões A5 e R2, 

imagens (a) e (b) respetivamente. A não uniformidade do escalonamento da caixa de 6 

velocidades é notória. As escalas verticais retratam simultaneamente e na forma 

adimensional a velocidade do motor e a resistência ao movimento, sendo que ao valor 

“100” corresponde   velocid de no in l do  otor ou u   resistênci  específic  de 

100 N/kN; o equiv lente   u  declive gr vítico de 10%, ou 100‰.  

 

Figura 6.9 – Mapas normalizados de velocidade do motor ( ; retas) e de resistência específica (  ; linhas 

curvas) dos camiões A5 e R2. As zonas sombreadas retratam marchas em excesso de velocidade. 

 

A cada veículo estão associadas três curvas de resistência (linhas curvilíneas na 

mesma figura), aquelas referentes aos fatores de utilização estudados (FUV= 20, 60 e 

100%). O declive gravítico é decrescente com o nível de carga FUV. Note-se como a 

disparidade de resistências específicas, entre os veículos A5 e R2, pode ser de 1:4 na 

gama de velocidades de 90 a 120 km/h. Refira-se ainda que o efeito do vento está 

implícito nas características exibidas, de acordo com o procedimento ponderativo 

SAE J1252. Consulte-se a esse respeito o Capítulo 4, Secção 4.3.7.  

                                                 
6
 É frequente construtores diferentes recorrerem a caixas de velocidades iguais. 
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6.4 Plano de testes 

O domínio de simulação das configurações A5 e R2, quanto a potências nominais e 

pesos em marcha, visou alcançar uma distribuição uniforme das respetivas relações 

peso/potência, sem perca de representatividade da realidade conhecida 
7
. A Figura 6.10 

mostra esse domínio (imagem a) e a regularidade da distribuição de potências 

específicas obtida (imagem b). No caso do veículo A5 simulou-se um nível de potência 

adicional, de 740 cv, representativo do estado da arte do setor 
8
. 

 

Figura 6.10 – Domínio de simulação: peso em marcha × potência nominal (imagem a). À esquerda 

apresenta-se a distribuição acumulada das relações peso/potência (a curva retrata a uma Log-Normal). 

 

                                                 
7
 Segundo Rexeis et al. (2012) as classes de veículos de 15 e 40 toneladas de peso bruto terão 

respetivamente potências médias de 260 e 430 cv. A utilização de valores de referência ligeiramente 

diferentes, de 240 e 440 cv, para normalização de resultados, prende-se a perceção (subjetiva) de que o 

típico camião rígido português (4×2) será marginalmente menos capaz. Esta apreciação decorre da 

observação do tráfego da A25, tendo-se constatado que esta configuração será usada essencialmente em 

serviços regionais de distribuição; ao contrário do que sucede no norte da Europa, onde é mais comum a 

utilização em viagens de longo curso de veículos combinados, rígido e reboque, equipados naturalmente 

com motorizações mais potentes. Acerca da configuração A5, o valor de 440 cv reflete a potência média 

dos camiões articulados com o autor se cruzou (ultrapassou) na A25, em Junho de 2013; enquanto 

utilizador assíduo deste traçado, entre Albergaria e Viseu. O valor aferido foi de 443 cv. As leituras foram 

realizadas durante o período diurno, em marcha. A taxa de reconhecimento foi de cerca 9/10. 

8
 As motorizações mais capazes atualmente comercializadas na Europa são aquelas que equipam o Volvo 

FH16 750 ou o Scania R730, respetivamente com 750 e 730 cv (com cilindradas de 16 litros). O seu uso 

está ainda muito adstrito a tratores de transportes especiais ou a camiões combinados, extralongos, com 

pesos brutos autorizados de 60 toneladas.  
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 Os testes de estrada realizados estão na base da validação do modelo sintético, a 

apresentar no Capítulo 7. As vinte e uma configurações simuladas são aquelas que 

constam da Figura 6.10 e os traçados os perfis P1 a P10 da Figura 6.3. Os limites de 

velocidade contemplados são de 70, 80, 90, 100, 110 e 120 km/h. Porém, o volume de 

corridas a realizar nos dois sentidos, implícito num tal plano, se escrupulosamente 

cumprido, seria da ordem dos milhares, em particular por ser imperativo aferir o efeito 

do escorregamento, ou da sinuosidade, sobre os indicadores de eficiência pretendidos. 

Consequentemente, por uma questão de pragmatismo, foi necessário racionalizar 

o âmbito das simulações. Assim, o grosso das corridas foi efetuado para o limite de 

velocidade de 90 km/h sobre o traçado da A25, aquele cuja parametrização se conhece 

em detalhe. Os restantes traçados, reais e gerados, foram utilizados para testar a 

adequação e abrangência do modelo proposto. Por outro lado, sendo espectável uma 

maior irregularidade dos perfis de velocidades com o veículo mais pesado e limite de 

velocidade de 120 km/h, apenas se simularam as doze configurações A5 para este caso. 

Para os outros limites referidos, de 70 a 110 km/h, e mesmos níveis de carga (pesos em 

marcha de 20, 30 e 40 t), estudou-se o comportamento da configuração A5.430. Outros 

aspetos foram analisados, tais como o efeito do número de velocidades de caixa ou a 

redução no eixo. Ao todo foram concretizados mais de 600 testes de estrada. O nível de 

afinidade entre os resultados produzidos pelos modelos simplificado e computacional (a 

discutir no Capítulo 7), relativos à velocidade média, trabalho de propulsão ou 

rendimento de locomoção, confirma a adequação e suficiência do plano de testes. 

 

 

6.5 Discussão de resultados 

6.5.1 Efeito do modo de condução 

Os modos de condução MC comparados aqui são três: (a) condução a plena carga, de 

acordo com o princípio da mobilidade PM; (b) modo controlo convencional CC; e (c) 

preditivo LA (Look-Ahead). O primeiro é aquele utilizado neste trabalho, respeitando o 

princípio da maximização da velocidade média, dentro dos limites autorizados pela via 

ou pelo veículo (ver metodologia de classificação, Capítulo 1). Os outros dois são 

aqueles já utilizados no Capítulo 4, a propósito da validação do modelo numérico contra 

os resultados de campo de Hellström (2007). Os resultados obtidos com o veículo de 
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referência A5.440 sobre os troços da A25 a oeste e este de Viseu, designados 

respetivamente por TW e TE, acerca da velocidade média VM, rendimento de 

locomoção RL e consumo quilométrico CQ, estão sintetizados na Tabela 6.2 
9
.  

 

Tabela 6.2 – Comparação do desempenho do veículo A5.440 sobre a A25 quando conduzido no 

regime de potência máxima, de acordo com os modos de condução PM, CC e LA (Capítulo 4). 

Troço e sentido 

de marcha 

Modo de 

condução 

Indicadores de eficiência 

VM [km/h] CQ [L/ 100 km] RL [%] 

TW 

W-E PM 74,8 63,9 54,7 

E-W “ 82,3 48,2 45,8 

W-E CC 73,8 (-1,4%) 62,4 (-2,4%) 55,9 (+2,3%) 

E-W “ 81,2 (-1,4%) 46,3 (-3,9%) 46,7 (+1,9%) 

W-E LA 73,5 (-1,8%) 61,0 (-4,6%) 57,9 (+5,8%) 

E-W “ 80,5 (-2,2%) 44,4 (-8,0%) 48,2 (+5,2%) 

TE 

W-E PM 75,7 65,9 54,5 

E-W “ 81,7 46,6 45,2 

W-E CC 74,7 (-1,4%) 64,3 (-2,5%) 55,8 (+2,4%) 

E-W “ 80,7 (-1,2%) 44,6 (-4,3%) 46,4 (+2,6%) 

W-E LA 74,3 (-1,8%) 62,6 (-5,0%) 57,7 (+5,8%) 

E-W “ 80,0 (-2,0%) 42,0 (-9,8%) 48,5 (+7,2%) 

Obs.: VM, velocidade média; CQ, consumo quilométrico; RL, rendimento de locomoção. Os valores 

percentuais refletem a variação relativa de cada grandeza face àquela equivalente no modo PM. 

 

 Os benefícios realizados com os modos de condução CC e LA, entre si ou em 

relação ao modo de maximização de velocidade PM, sem tolerância de flutuação da 

velocidade em torno do nível de cruzeiro, estão em linha com aqueles usualmente 

referidos na literatura (Lattemann et al., 2004; Hellström, 2007; Baker et al., 2009; 

Volvo, 2012a). Neste trabalho, porém, os modos CC e LA, mais eficientes, não formam 

utilizados. Isso defraudaria o princípio da mobilidade assumido como critério de 

classificação do traçado; o qual estabelece como responsabilidade do veículo a 

maximização da fluidez do tráfego dentro dos limites proporcionados pela estrada (ver 

Capítulo 1). Ou seja, a classificação pretendida exige condições marcha pradonizadas 

                                                 
9
 A notação utilizada na formulação dos modelos foi preterida no contexto dos resultados tabelados por 

uma questão de clareza (de identificação/localização mais fácil no texto). 
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bem definidas: que permitam afirmar que um dado traçado proporciona ao veículo X 

um rendimento de locomoção Y para uma velocidade máxima V, em vez de V±V; o 

caso dos atuais sistemas de controlo de velocidade. Ainda a este respeito, diga-se que os 

modos CC e LA aqui utilizados designam tão só as matrizes de parametrização, de um 

mesmo modelo de condução, que proporcionaram resultados similares a sistemas CC e 

LA factualmente testados (Hellström, 2007). Consultem-se a este respeito as Secções 

4.4.4 e 4.6.2. O que importa frisar é que estes não refletem dispositivos de controlo 

utilizados pela indústria sob as mesmas designações, e que o autor desconhece. 

A Tabela 6.3 mostra, acerca dos mesmos indicadores, os resultados obtidos com 

o veículo A5.440 quando operado no regime económico, limitado superiormente a 80% 

da velocidade nominal do motor. No entanto, foi permitido o recurso ao regime de 

potência em marcha lenta, de modo a não penalizar excessivamente o tempo de viagem. 

Este cenário será porventura mais realista. Os valores de velocidade e consumo são 

naturalmente menores. No entanto, o mesmo sucede com o rendimento de locomoção, 

que cai ligeiramente, ainda que neste caso isso não seja benéfico. 

  

Tabela 6.3 – Comparação do desempenho do veículo A5.440 sobre a A25 quando conduzido no 

regime económico, de acordo com os modos de condução PM, CC e LA (Capítulo 4). 

Troço e sentido 

de marcha 

Modo de 

condução 

Indicadores de eficiência 

VM [km/h] CQ [L/ 100 km] RL [%] 

TW 

W-E PM 72,1 61,1 53,9 

E-W “ 79,0 45,3 44,8 

W-E CC 70,9 (-1,7%) 60,1 (-1,7%) 55,0 (+2,0%) 

E-W “ 78,2 (-1,0%) 44,1 (-2,8%) 45,7 (+2,2%) 

W-E LA 70,8 (-1,9%) 58,7 (-3,9%) 57,0 (+5,7%) 

E-W “ 78,2 (-1,0%) 42,3 (-6,7%) 47,4 (+5,9%) 

TE 

W-E PM 72,7 62,9 53,7 

E-W “ 78,8 44,0 44,5 

W-E CC 71,7 (-1,4%) 61,8 (-1,8%) 55,1 (+2,5%) 

E-W “ 78,1 (-0,9%) 42,5 (-3,3%) 45,7 (+2,8%) 

W-E LA 71,3 (-1,9%) 60,3 (-4,2%) 56,7 (+5,5%) 

E-W “ 77,3 (-1,9%) 40,0 (-8,9%) 47,6 (+7,0%) 

Obs.: Neste caso a velocidade máxima do motor é de 1520 rpm (80% do valor nominal). Os valores 

percentuais refletem a variação relativa de cada grandeza face àquela equivalente no modo PM. 
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Repare-se como os benefícios decorrentes dos modos de condução CC e LA, 

relativamente ao modo PM, são similares em cada regime de operação. Isto sugere que 

os indicadores pretendidos terão uma evolução paralela à solução de referência PM, 

com benefícios relativamente limitados 
10

, em função do regime praticado; este por sua 

vez redutível a um dado fator de utilização do motor (ver Capítulo 5).  

 

Tabela 6.4 – Comparação do desempenho do veículo A5.440 sobre a A25, para movimentos 

balanceados, de ida-e-volta, de acordo com os modos de condução PM, CC e LA (Capítulo 4). 

Regime de 

operação 

Modo de 

condução 

Indicadores de eficiência 

VM [km/h] CQ [L/ 100 km] RL [%] 

Regime de 

potência máxima 

PM 78,5 56,2 49,4 

CC 77,4 (-1,3%) 54,4 (-3,1%) 50,5 (+2,3%) 

LA 77,0 (-1,9%) 52,5 (-6,6%) 52,4 (+6,1%) 

Regime 

económico 

PM 75,5 53,3 48,5 

CC 74,6 (-1,2%) 52,1 (-2,3%) 49,7 (+2,4%) 

LA 74,2 (-1,7%) 50,3 (-5,7%) 51,5 (+6,1%) 

Obs.: Resultados relativos a viagens Albergaria-Guarda-Albergaria. Os valores percentuais refletem a 

variação relativa de cada grandeza face àquela equivalente no modo PM, para cada regime. 

 

Ainda a propósito do efeito da condução sobre os indicadores de eficiência, a 

Figura 6.11 mostra precisamente os perfis de velocidades referentes aos resultados 

acima apresentados, possíveis sobre a A25, entre Albergaria e Guarda, com o camião 

A5.440, quando carregado (FUV=100%). À imagem (a) corresponde o movimento 

poente - nascente. As linhas de cor azul, vermelha e verde retratam respetivamente os 

modos PM e LA, à potência máxima, e LA no regime económico. Conforme esperado, 

os perfis mais eficientes são também os menos uniformes. Isto é uma consequência 

natural da necessidade de utilização da energia cinética do veículo e do aumento da não-

uniformidade da potência de propulsão no regime económico.  

                                                 
10

 Esta qualificação restringe-se naturalmente à modelação matemática, não sendo por isso extensível à 

relevância económica que estes benefícios têm para o setor dos transportes.   
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Figura 6.11 – Perfis de velocidades do camião A5.440 sobre o trajeto Albergaria-Guarda, para os dois 

sentidos de marcha (sentido poente-nascente dado pela imagem a). As linhas de cor azul, vermelha e 

verde retratam respetivamente os modos PM e LA, à potência máxima, e LA no regime económico. 

 

 O veículo R2 foi também estudado a este respeito. As Tabelas 6.5, 6.6 e 6.7 

apresentam resultados para os mesmos indicadores, acima discutidos, acerca do veículo 

R2.240, camião rígido de dois eixos, 240 cv de potência e 15 toneladas de peso bruto. A 

análise realizada, porém, não foi tão exaustiva, não tendo sido simulado o modo de 

condução CC. De resto, nesta gama, são ainda relativamente comuns caixas manuais. 

 

Tabela 6.5 – Comparação do desempenho do veículo R2.240 sobre a A25 quando conduzido no 

regime de potência máxima, de acordo com os modos de condução PM e LA (Capítulo 4). 

Troço e sentido 

de marcha 

Modo de 

condução 

Indicadores de eficiência 

VM [km/h] CQ [L/ 100 km] RL [%] 

TW 

W-E PM 81,4 33,4 77,9 

E-W “ 86,3 26,7 69,7 

W-E LA 78,7 (-3,2%) 31,1 (-6,7%) 81,4 (+4,4%) 

E-W “ 82,8 (-4,0%) 24,1 (-9,7%) 72,1 (+3,4%) 

TE 

W-E PM 82,6 34,5 75,7 

E-W “ 85,7 25,6 68,1 

W-E LA 79,6 (-3,6%) 32,0 (-7,2%) 79,5 (+5,1%) 

E-W “ 82,4 (-3,8%) 23,1 (-9,9%) 71,7 (+5,3%) 

Obs.: Neste caso a velocidade máxima do motor é de 2300 rpm (valor nominal). Os valores percentuais 

refletem a variação relativa de cada grandeza face àquela equivalente no modo PM. 
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Tabela 6.6 – Comparação do desempenho do veículo R2.240 sobre a A25 quando conduzido no 

regime económico, de acordo com os modos de condução PM e LA (Capítulo 4). 

Troço e sentido 

de marcha 

Modo de 

condução 

Indicadores de eficiência 

VM [km/h] CQ [L/ 100 km] RL [%] 

TW 

W-E PM 79,6 30,8 76,9 

E-W “ 85,1 24,6 69,1 

W-E LA 76,9 (-3,3%) 29,3 (-4,8%) 80,2 (+4,2%) 

E-W “ 82,0 (-3,6%) 22,7 (-7,5%) 71,7 (+3,7%) 

TE 

W-E PM 80,6 32,0 74,7 

E-W “ 84,2 23,6 67,4 

W-E LA 78,1 (-3,1%) 30,3 (-5,5%) 78,6 (+5,3%) 

E-W “ 81,4 (-3,2%) 21,7 (-8,1%) 71,1 (+5,5%) 

Obs.: Neste caso a velocidade máxima do motor é de 1840 rpm (80% do valor nominal). Os valores 

percentuais refletem a variação relativa de cada grandeza face àquela equivalente no modo PM. 

 

Tabela 6.7 – Comparação do desempenho do veículo R2.240 sobre a A25, para movimentos 

balanceados, de ida-e-volta, de acordo com os modos de condução PM e LA (Capítulo 4). 

Regime de 

operação 

Modo de 

condução 

Indicadores de eficiência 

VM [km/h] CQ [L/ 100 km] RL [%] 

Regime de 

potência máxima 

PM 84,0 30,0 72,4 

LA 80,9 (-3,7%) 27,6 (-8,2%) 75,7 (+4,6%) 

Regime 

económico 

PM 82,3 27,7 71,7 

LA 79,6 (-3,3%) 26,0 (-6,3%) 74,9 (+4,8%) 

Obs.: Resultados relativos a viagens Albergaria-Guarda-Albergaria. Os valores percentuais refletem a 

variação relativa de cada grandeza face àquela equivalente no modo PM, para cada regime. 

 

 Este veículo, sendo mais leve e mais pequeno, é naturalmente mais rápido e 

económico (em valor absoluto) do que o camião articulado. Todavia, os consumos por 

unidade de transporte, em litros por tonelada-quilómetro, são, como seria de esperar, 

francamente desfavoráveis: 4,00 e 3,69 L/ 100 tkm , respetivamente para os regimes de 

potência máxima e económico, modo PM, contra 2,25 e 2,13 L/ 100 tkm do camião 

A5.440. Trata-se de uma constatação e não de um juízo de valor. Note-se que os 

objetivos de cada veículo são diferentes. A maior leveza do camião rígido para uma área 
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frontal similar e um comprimento manifestamente menor, facto que não o favorece do 

ponto de vista aerodinâmico, são as principais causas destas disparidades. O seu declive 

gravítico é por isso francamente maior (ver Figura 6.9). Por outro lado, isto reduz a 

preponderância da força gravítica sobre o movimento e diminui a dissipação de energia 

mecânica em travagens sustentadas. Os valores de rendimento de locomoção 

alcançados, bem mais favoráveis, confirmam-no. Este veículo é por isso menos sensível 

ao perfil vertical da estrada e bem mais eficiente do que o articulado no transporte de 

cargas até 8 toneladas. Efetivamente, nestas condições, este último seria francamente 

subutilizado. 

 

 

6.5.2 Efeito da configuração do veículo 

As Figuras 6.12 a 6.14 congregam os resultados obtidos com doze configurações do 

veículo A5 sobre o traçado da A25, no seu todo: com pesos de 20, 30 e 40 toneladas e 

níveis de potência de 340, 440, 540 e 740 cv. Este é o veículo mais sensível ao traçado. 

Aos pesos totais referidos correspondem os fatores de utilização da capacidade de carga 

de 20, 60 e 100%. Apenas são apresentados valores numéricos de velocidade, consumo 

e rendimento de locomoção para o camião A5.440. Para as restantes motorizações são 

indicadas as variações relativas na forma percentual, por uma questão de clareza. Note-

se que este é também o caso do rendimento de locomoção 
11

. As figuras apresentam 

estes resultados diretamente sobre o domínio de simulação, em potência e peso. 

Diferentes níveis de potência específica, sob a forma de relações peso/potência, estão 

representados (retas a traço fino). 

A Figura 6.12 mostra as velocidades médias possíveis sobre este traçado. Os 

resultados refletem simultaneamente os dois troços, a este e oeste de Viseu. O mesmo 

procedimento é empregue nas Figuras 6.13 e 6.14, a propósito dos consumos 

quilométricos e dos rendimentos de locomoção, respetivamente. As imagens à esquerda 

retratam o sentido de marcha poente - nascente, ou seja, aquele com declive médio 

desfavorável ao veículo. O efeito da direccionalidade do movimento sobre qualquer um 

destes indicadores é bem evidente. 

                                                 
11

 Isto significa, por exemplo, que a uma variação de +10% sobre um rendimento de referência de 50% 

corresponde um resultado de 55% e não de 60%.  
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Figura 6.12 – Velocidades médias realizáveis pelo camião A5 sobre o trajeto Albergaria-Guarda pela 

A25, no sentido poente-nascente (imagem a) e inverso (b). Os níveis de potência são: 740, 540, 440 e 340 

cv. Os valores percentuais refletem os ganhos ou perdas relativamente ao veículo A5.440. 

 

 
Figura 6.13 – Consumos quilométricos realizáveis pelo camião A5 sobre o trajeto Albergaria-Guarda 

pela A25, no sentido poente-nascente (imagem a) e inverso (b). Os valores percentuais refletem os ganhos 

ou perdas relativamente ao veículo de referência A5.440. 

 

Uma análise rápida a estes resultados deixa supor que o aumento da potência da 

motorização se reflete numa marcha mais ineficiente do veículo; porventura porque este 

beneficia menos da inércia, ao se aproximar de um movimento uniforme. Repare-se 

como para níveis de carga baixos o consumo aumenta significativamente sem qualquer 

proveito adicional em termos da velocidade média realizada. Relembra-se que a 
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velocidade está limitada a 90 quilómetros horários, pelo que não há muito a ganhar 

nesse campo. Porém, os rendimentos de locomoção mostram que a causa deste agravo 

do consumo não reside na interação veículo-estrada. De facto, constatou-se um aumento 

do rendimento de propulsão em todos os casos, ainda que irrelevante para cargas 

pequenas. Nessas condições, o movimento já é praticamente uniforme. O aumento do 

consumo tem uma justificação interna ao veículo; e esta prende-se com a queda do 

rendimento térmico do motor com a redução do nível de carga (operação a pressões 

médias efetivas muito baixas). 

 

Figura 6.14 – Rendimentos de locomoção exibidos pelo camião A5 sobre o trajeto Albergaria-Guarda 

pela A25, no sentido poente-nascente (imagem a) e inverso (b). Os valores percentuais refletem os ganhos 

ou perdas relativos à magnitude da grandeza. O veículo de referência é o A5440. 

 

 

 Um outro aspeto digno de nota é o facto de se ter constatado que a relação 

peso/potência só por si não é uma condição de semelhança dinâmica inteiramente 

confiável no que respeita à descrição do movimento. Repare-se por exemplo que os 

veículos A5.340 e A5.440 têm potências específicas similares para configurações com 

pesos totais de 30 e 40 toneladas respetivamente. No entanto, a velocidade média que o 

primeiro é capaz de realizar é significativamente menor: -8,2% no sentido ascendente e 

-5,2% no sentido inverso. A razão tem a ver com o aumento natural da resistência 

específica com a redução da carga (o arrasto não depende do peso). Reveja-se a este 

respeito a Figura 6.9 (a).  
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As Figuras 6.16, 6.17 e 6.18 mostram, pela mesma ordem, os resultados obtidos 

com o veículo R2.240 acerca destes mesmos indicadores. Os pesos totais em marcha 

correspondem aos mesmos níveis de utilização, de 20, 60 e 100%. O regime de 

operação é também o de potência máxima.  

 

Figura 6.15 – Velocidades médias realizáveis pelo camião R2 sobre o trajeto Albergaria-Guarda, pela 

A25, no sentido poente-nascente (imagem a) e inverso (b). Os níveis de potência são: 180, 240 e 300 cv. 

Os valores percentuais refletem os ganhos ou perdas em relação ao veículo R2.240. 

 

 

Figura 6.16 – Consumos quilométricos realizáveis pelo camião R2 sobre o trajeto Albergaria-Guarda, 

pela A25, no sentido poente-nascente (imagem a) e inverso (b). Os níveis de potência são: 180, 240 e 

300 cv. Os valores percentuais refletem os ganhos ou perdas em relação ao veículo R2.240. 
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Figura 6.17 – Rendimentos de locomoção exibidos pelo camião R2 sobre o trajeto Albergaria-Guarda, 

pela A25, no sentido poente-nascente (imagem a) e inverso (b). Os níveis de potência são: 180, 240 e 

300 cv. Os valores percentuais refletem os ganhos ou perdas em relação ao veículo R2.240. 

 

 

6.5.3 Efeito do limite legal de velocidade  

Para averiguar a relevância do limite legal de velocidade para o setor dos transportes, 

realizaram-se 12 corridas sobre o troço Albergaria-Viseu, da A25, com o camião 

articulado típico A5.430 (Rexeis et al., 2012) com diferentes limites de velocidade, a 

saber: de 70, 80, 90, 100, 110 e 120 km/h. A Figura 6.18 mostra os resultados 

alcançados. As linhas de tendência a azul, vermelho e verde identificam respetivamente 

as velocidades médias realizadas, os consumos quilométricos e os rendimentos de 

locomoção. Os marcadores a cheio retratam as corridas efetuadas no sentido 

descendente (em cota) deste traçado. A imagem (a) expressa esses resultados em função 
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das zonas de travagem. Consulte-se a esse respeito o Capítulo 3. O regime de condução 

utilizado foi o mesmo: o de potência máxima. Porém, recorrendo ao regime económico 

e parametrizando o modelo de condução acordo com o modo LA (ver Secção 4.6.2), o 
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ascendente. No entanto, essa parametrização tem forçosamente que ser mais ousada do 

que aquela usualmente empregue pela indústria. De facto, é possível alcançar-se o valor 

acima respeitando uma velocidade média mínima de 70 km/h. No entanto, para tal, é 

necessário que a velocidade flutue em movimento livre, ou conservativo, na gama de 50 

a 120 km/h. No Capítulo 8, serão apresentados perfis de velocidade a esse respeito, no 

âmbito da otimização do traçado e da condução. 

 

Figura 6.18 – Indicadores de eficiência exibidos pelo camião A5.430, sobre a A25, em função da 

velocidade máxima autorizada (imagem a) e da velocidade média praticada (imagem b). 

 

 

6.5.4 Efeito do escorregamento e da sobreelevação 

Para avaliar este efeito repetiram-se todas as corridas realizadas com o camião A5 sobre 

a A25, anulando o escorregamento no modelo computacional, uma vez que este é 
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(1) No sentido ascendente da A25, de poente para nascente, o escorregamento determina 

uma redução da celeridade média de 0,63%, relativamente à velocidade aparente (sem 

deslizamento); já o consumo quilométrico aumentou 1,26%; 

(2) No sentido inverso essa perda é de 0,37%; a ondulação do terreno resulta num balanço 

de escorregamento negativo para o veículo, ainda que o declive médio seja favorável; o 

consumo quilométrico aumentou 0,78%; 

(3) Quanto ao rendimento de propulsão, verifica-se uma melhor interação entre o veículo e 

o traçado e uma menor influência da direccionalidade do movimento. Assim, a variação 

aferida, para movimentos balanceados (de ida e volta), foi positiva e igual a 0,46%. A 

justificação para tal prende-se com uma menor rigidez no controlo da velocidade real de 

cruzeiro; uma vez que o escorregamento permite que a velocidade em declive se adiante 

face à velocidade alvo (proporcional a rotação efetiva dos pneus de tração), acontecendo 

o inverso em rampa; 

(4) A respeito do efeito da deriva do veículo sobre os indicadores referidos, pode dizer-se 

que esta é relativamente insensível ao sentido do movimento, tendo-se constatado que a 

velocidade pouco varia, não mais do que 0,07%, ainda que de modo negativo. Já o 

consumo aumenta em 0,29%, verificando-se simultaneamente uma quebra de 0,35% no 

rendimento de locomoção. Isto deve-se ao efeito combinado da dissipação acrescida e 

da perda de velocidade. Estes valores resultam da comparação dos movimentos 

realizados sobre o traçado real da A25 com outros, análogos, efetuados sobre uma 

estrada hipotética perfeitamente retilínea, naturalmente com o mesmo perfil vertical. A 

inclinação transversal do pavimento deste último supôs-se também igual àquela que a 

A25 exibe nos alinhamentos retos, e que é de 2,5%. Refira-se que esse aumento de 

consumo, imputável à sinuosidade, seria duplo se a inclinação transversal do traçado de 

referência fosse nula. 

(5) Quanto à influência da sobreelevação, é reconhecido que esta afeta o espetro de declives 

da via de circulação (ver Capítulo 4), porém, em termos globais, não se divisaram 

diferenças dignas de nota, razão pela qual, do ponto de vista da classificação energética 

do traçado, se recomenda o recurso direto à definição da rasante. Todavia, à luz do que 

foi dito no Capítulo 5, este aspeto não deve ser ignorado no dimensionamento de vias de 

lentos, pois localmente a sobreelevação tem um impacto significativo sobre os perfis de 

velocidades, em particular a baixa velocidade. 
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Capítulo 7 

Modelo Sintético 

Neste capítulo descreve-se o modelo sintético de cálculo dos indicadores de eficiência 

definidos no âmbito do Capítulo 3. Em concreto propõem-se procedimentos de cálculo da 

velocidade média e do rendimento ou trabalho de locomoção. A afinidade entre os dois 

métodos, sintético e computacional, será também discutida. 

 

 

7.1 Introdução 

A operação de um veículo no regime de potência máxima, ou noutro qualquer 

parametrizável, e a imposição de balizas de velocidade bem dentro dessa capacidade 

condicionam inevitavelmente a interação veículo-via a uma forma padronizável; ainda 

que os perfis de velocidade exibidos sejam manifestamente não uniformes, o caso dos 

veículos pesados. Essa era a convicção subjacente à procura de um tal método, dito de 

sintético, por oposição à metodologia de cálculo computacional, tipicamente do tipo 

caixa negra; com muitas variáveis de entrada e saída não correlacionadas 

explicitamente. Repare-se que, no limite, quando o percurso em montanha “tende para 

infinito”, apenas a sequência de eventos será errática, sendo porém espectável encontrar 

em termos acumulados muitas similitudes sobre trajetos longos e acidentados; em 

particular quando se sabe que a construção de uma autoestrada obedece a normas de 

traçado bem definidas (JAE, 1994; ASSHTO, 2011). De facto, por definição, qualquer 

procedimento normativo gera afinidades. 

 Dito isto, o método a propor resulta de uma análise de semelhança entre o perfil 

de velocidades computacional, que se pretende similar ao real, e um movimento de 

referência sem inércia, facilmente previsível, composto por três fase, a saber: 

movimento a plena carga; a carga parcial; e em travagem sustentada, à velocidade 

máxima autorizada. O perfil de velocidades que lhe corresponde é dito de perfil de 

velocidades lentas (PVL). Conceptualmente supõe-se que a massa do veículo é nula mas 

que as forças de campo que o sujeitam se mantêm iguais às reais. 
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7.2 Normalização do traçado 

7.2.1 Perfil de velocidades lentas - PVL 

Imagine-se por um momento que era possível gerar um campo eletromagnético no troço 

Viseu-Guarda, da A25, suficientemente intenso para sujeitar o camião articulado A5, de 

40 toneladas e 430 cv, a forças de campo na escala do seu próprio peso. Suponha-se 

agora que em testes sucessivos se aliviava o veículo da sua carga, compensando 

simultaneamente a diminuição das forças de campo gravítico por outras verticais 

eletromagnéticas. Em termos de solicitação mecânica nada seria alterado, o veículo 

continuaria a pesar 40 toneladas, mas a sua inércia seria diminuída. A Figura 7.1 mostra 

quatro perfis de velocidades que retratam esse aligeirar do camião de acordo as razões 

de massas RM apresentadas (massa em movimento / máxima autorizada de 40 t).  

 

Figura 7.1 – Perfil de velocidades lentas PVL, linha vermelha, e perfis computacionais obtidos para 

diferentes massas do veículo A5 (razões de massas RM), mantendo as forças de campo que o sujeitam. A 

solicitação mecânica mantém-se, a inércia não. 

 

As linhas a traço grosso, contínuo fino e linha descontínua ilustram 

respetivamente os perfis de velocidades obtidos para valores de RM de 1, 1/3 e 1/10. A 

linha a cor vermelha retrata o comportamento do veículo como se este não tivesse 

massa, movimento sem inércia. Este último perfil reflete a evolução da velocidade lenta 

ao longo da rasante. Note-se que na ausência de massa o equilíbrio dinâmico seria 
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alcançado instantaneamente. A metodologia empregue neste cálculo é aquela implícita 

no Método Simplificado A, relativo ao perfil universal de velocidades, Capítulo 5, 

(Equação 5.23). Por uma questão de clareza, nos perfis computacionais assumiu-se que 

o controlo de velocidade é feito de acordo com a celeridade real e que as passagens de 

caixa são instantâneas. De outro modo, a aceleração do veículo durante os tempos 

mortos seria exorbitante, resultando em perdas de velocidade que embaraçariam a 

eficácia da comparação. No entanto, em relação às simulações de estrada realizadas, 

nada mais foi alterado: a não uniformidade da potência da motorização, as perdas 

mecânicas na transmissão e aquelas devidas ao acionamento de equipamentos 

auxiliares, o efeito do escorregamento, ou o modo de condução, estão presentes nestas 

simulações. Neste ponto importa destacar:  

i) A convergência notória dos perfis inerciais de velocidades para o perfil de velocidades 

lentas (PVL); 

ii) A afinidade das velocidades lentas obtidas pelo Método A, simplificado, e pelo modelo 

computacional é bem evidente; 

iii) A inércia amortece os perfis de velocidades nos períodos de operação a plena carga, 

retardando a perda de velocidade e atrasando a sua recuperação; 

iv) As zonas de velocidade sustentada, ou de cruzeiro, são pouco afetadas pela inércia, 

ainda que diminuam ligeiramente em extensão, consequência do ponto anterior; 

v) O saldo do ponto (iii) é positivo para a locomoção do veículo, pois diminui o tempo de 

marcha a plena carga, sobre os declives mais acentuados. Repare-se que os gradientes 

negativos de velocidades são mais suaves do que os positivos; 

vi) A evolução da velocidade em aceleração é tão ou mais linear do que quando em perda. 

Isto não é notório nos perfis de entrada discutidos no Capítulo 5 (ver Figura 5.6), ou 

naqueles constantes da literatura científica (HCM, 2010; AASHTO, 2011). Isto resulta 

naturalmente do facto de a recuperação de velocidade ocorrer essencialmente sobre 

curvas/concordâncias verticais convexas. 

 

O perfil PVL é a característica cinemática de referência do modelo sintético. A 

sua obtenção porém é fastidiosa, isto apesar de obedecer a uma equação definida; em 

vez de a um procedimento computacional elaborado. A sua relevância é outra, mais de 
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natureza conceptual do que procedimental: a de proporcionar escalas de tempo para os 

períodos de operação à velocidade máxima e a pela carga. A primeira das duas é 

imediata, tão logo se conheça a extensão acumulada dos declives menores do que a 

aclividade do veículo    à velocidade de cruzeiro  . Esse comprimento pode ser obtido 

a partir da distribuição acumulada de percurso versus declive (ver Figura 6.4, 

Secção 6.2). A segunda escala pode ser inferida a partir da velocidade lenta 

correspondente ao declive médio enfrentado a plena carga, i.e., à média ponderada (pela 

extensão) dos declives maiores do que a aclividade referida. Tudo isto está dependente 

de uma tipificação adequada do perfil longitudinal do traçado, a característica que 

define o ambiente em que o veículo opera. Isso foi feito introduzido o conceito de 

rasante ordenada (RO). 

 

7.2.2 Espetro de declives ordenados - EDO  

A rasante ordenada é o perfil longitudinal imaginário decorrente da reordenação do 

traçado por ordem decrescente de declives, metro a metro e de acordo com o sentido de 

marcha; como se a estrada real fosse um gigantesco puzzle, inicialmente errático. A 

Figura 7.2 mostra o resultado final a propósito do troço Albergaria-Viseu da A25. A 

linha a traço duplo retrata a rasante ordenada RO. A linha EDO mostra o espetro de 

declives ordenados que lhe corresponde. Repare-se que esta característica mais não é do 

que a função inversa da distribuição de percurso acumulado com o declive (ver 

Capítulo 6), i.e., aquela que reflete o trajeto total efetuado sobre declives acima de um 

determinado nível, dado pela escala vertical direita. A linha S2 representa a evolução do 

declive médio da rasante ordenada, desde a origem até uma determinada posição 

(percurso acumulado). Dito isto, e de modo a ilustrar a utilidade desta carta, considere-

se o exemplo retratado na figura pelas linhas a traço interrompido, relativo a um veículo 

com uma aclividade de 3% à velocidade máxima autorizada de 90 km/h: 

(1) O declive médio vencido a pela carga    é dado pela curva S2 na vertical da linha EDO, 

para a aclividade do veículo   , sendo neste caso de 4,86% (     ); 

(2) No mesmo prumo, sobre as escalas horizontais, obtêm-se os percursos acumulados, 

absoluto e relativo, respetivamente    e   , realizados sobre declives maiores do que   , 

neste caso de 15,4 km e 0,275, ou 27,5% da extensão deste troço da A25 (56 km). 
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(3) A variação de cota acumulada nesse percurso a plena carga é obtida na vertical da linha 

EDO sobre a rasante ordenada RO, sendo neste caso de 749 m;  

 

Os restantes declives que a figura mostra      
  e     (retas a traçado ponteado) 

retratam respetivamente a inclinação média da estrada nas zonas de operação à 

velocidade máxima    e os declives médios, positivos e negativos, enfrentados pelo 

veículo neste trajeto, com inclinação global média  ̅. Repare-se que todas as grandezas 

referidas até aqui, nesta secção, são escalas.  

 

 

Figura 7.2 – Rasante ordenada RO do troço Albergaria-Viseu da A25. A linha S2 representa o declive 

médio de RO até uma dada posição, correspondente ao percurso acumulado acima do declive dado pela 

curva EDO, o espetro de declives ordenados. 

 

Com base nos elementos extraídos da Figura 7.2, a inferência das escalas de 

tempo de marcha à velocidade máxima   e a plena carga, respetivamente    e   , é 

imediata. A partir destas pode estimar-se a velocidade média, ainda que de um modo 

conservador; ponto (v) da leitura do perfil de velocidades lentas, Secção 7.1, fazendo: 
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 ̅  
 

     
 

 

    

  
  

  

                                                   

 

ou, normalizando as velocidades e os comprimentos respetivamente pela velocidade 

máxima   e pela extensão total  , 

  
 ̅

 
 

 

     
  
  

                                                       

com 

   
  

 
 

       

      
                                                         

 

A grandeza   , acima, é uma escala da velocidade média realizável a plena 

carga num movimento sem inércia, perfil PVL (Secção 7.1). Refira-se que a sua 

avaliação por esta via é conservadora, uma vez que o declive gravítico se assume 

constante e igual ao valor que toma à velocidade máxima. Esta escala deve ser limitada 

superiormente por  . A combinação deste facto com aquele a que se alude no ponto (v) 

conduz inevitavelmente a uma subestimativa da velocidade média real, que se situará 

assim certamente entre o valor dado pela Equação (7.1) e a velocidade de cruzeiro   
1
. 

Por sua vez, a aclividade    foi obtida fazendo na Equação (5.52) o fator de utilização 

global    igual a 0,9, ou seja 
2
, 

      
 ̇ 

   
                                                             

 

Substituindo esta expressão na Equação (7.2), a escala de velocidade a plena carga pode 

ser obtida diretamente por, 

                                                 
1
 O recurso às Equações (5.23) ou (5.59) como forma mais precisa de estimar a velocidade    foi tentado 

mas a acuidade do Modelo Sintético a apresentar manteve-se inalterada. Por esta razão reteve-se a 

abordagem mais expedita contemplada na Equação (7.2). 

2
 Esta grandeza    reflete também uma escala e não deve ser confundida com a aclividade     definida no 

contexto do Capítulo 5, dependente de uma metodologia específica de cálculo do fator de utilização da 

motorização (ver Tabelas 5.11  e 5.12). O valor de 0,9 é representativo dos testes realizados. 
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(      )  
                                                       

 

As unidades na equação acima devem ser consideradas no sistema S.I. No entanto, de 

um modo mais pragmático, expressando os declives na forma percentual, a potência 

nominal em “cv” e o peso total em toneladas, grandezas designadas neste contexto 

respetivamente por S,    e   , obtém-se 

 

       
     ⁄

      
                                                           

 

Dada a relevância das grandezas    e    (ou       ⁄ ) importa referir que a curva 

“S2” foi obtida a partir da rasante efetiva (ver Capítulo 4) fazendo, 
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A Figura 7.3 mostra a paridade entre a escala de velocidades proposta 

(Equação 7.1b) e as velocidades médias obtidas por simulação com doze configurações 

do veículo A5, em carga e potência, sobre os troços Albergaria-Viseu e Viseu-Guarda 

da A25, nos dois sentidos e para velocidades máximas de 90 e 120 km/h. Este grupo de 

noventa e seis testes foi realizado sobre a segunda via mais afastada do eixo da estrada. 

O efeito da sobreelevação está por isso refletido nos resultados do modelo numérico de 

detalhe. Também o escorregamento está contemplado. O controlo de velocidade foi 
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realizado com base na velocidade angular do veio do diferencial, condição que 

combinada com a anterior resulta na flutuação da celeridade real em torno do nível de 

cruzeiro estabelecido; conforme a força de propulsão seja positiva ou negativa. 

Consulte-se a este respeito o Capítulo 4, Secção 4.4. As velocidades médias obtidas por 

simulação são, conforme se referiu, maiores do que a escala de velocidades dada pela 

Equação (7.1), aumentando a diferença com a velocidade máxima autorizada. 

 

Figura 7.3 – Velocidades médias computacionais vs. escala de velocidades do modelo sintético. As linhas 

a cor vermelha e azul refletem respetivamente as curvas de paridade nos troços a este e oeste de Viseu. 

 

Refira-se ainda que a travagem foi assegurada pelo motor ou retardador 

hidráulico através do eixo de tração. A este respeito, e após consulta de especificações 

técnicas dos construtores, consideraram-se os seguintes limites de capacidade de 

travagem: 100 Nm/dm
3
, por unidade de cilindrada do motor, e um binário do retardador 

de 3500 Nm, ao nível do veio do diferencial. Não se descortinaram dificuldades de 

sustentação da velocidade do veículo. A Figura 7.4 mostra, a título ilustrativo, quatro 

dos perfis de velocidades contemplados no grupo de testes referido acima; aqueles 

obtidos com o veículo A5.340 (de 40 t e 340 cv) entre Albergaria e Guarda, imagem (a), 

e no sentido inverso, imagem (b), para velocidades de cruzeiro de 90 e 120 km/h, curvas 

a cor azul e vermelha respetivamente. No último caso a amplitude dos perfis obtidos é 

notória: a razão entre as velocidades máxima e mínima é marginalmente superior a 4, 

sendo as velocidades médias realizadas nos sentidos poente-nascente e inverso 

0,40

0,60

0,80

1,00

0,40 0,60 0,80 1,00

V=90 km/h;  Albergaria-Viseu

V=90 km/h;  Viseu-Guarda

V=120 km/h; Albergaria-Viseu

V=120 km/h; Viseu-Guarda

(m
o

d
el

o
 c

o
m

p
u

ta
ci

o
n

al
) 

(Equação 7.1b)

 velocidade média de referênica do modelo sintético 

 velocidade média computacional

 valores normalizados 



 

Modelo Sintético 

 

311 

 

respetivamente iguais a 78,5 km/h e 93,5 km/h. Pela mesma ordem, as escalas de 

velocidades são de 67,4 e 75,6 km/h. Os valores obtidos por simulação desviam-se 

assim, por excesso, de 16,5% e 23,6%, face às respetivas escalas de velocidade.  

 

Figura 7.4 – Perfis de velocidades do camião A5.340 sobre o trajeto Albergaria-Guarda, para os dois 

sentidos de marcha (sentido poente-nascente dado pela imagem a). As velocidades de cruzeiro, aparentes, 

são de 90 e 120 km/h, curvas a cor azul e vermelha respetivamente. A rasante está definida a negro. 

 

Neste ponto importa relembrar que a velocidade média é um indicador de 

eficiência em si mesmo, uma vez que é uma medida da fluidez de tráfego proporcionada 

pelo traçado em escoamento livre. Note-se que o camião articulado médio europeu não 

utiliza mais do que 30% da capacidade da motorização para manter, em patamar, a 

velocidade máxima a que está autorizado (Rexeis et al., 2012). Não obstante, sobre a 

A25 verificou-se uma perda acentuada da velocidade normalizada    ̅  ⁄  com as 

configurações A5 estudadas, isto apesar de se ter utilizado o regime de potência 

máxima. Veja-se a esse respeito a magnitude do desvio de   face à unidade no gráfico 

da Figura 7.3. De facto as configurações A5, com potências de 340, 440 e 540 cv e nível 

de carga FUV=1, exibem uma perda média de velocidade de cruzeiro de 13,7 e 13,4% 

no sentido ascendente e descendente respetivamente (V= 90 km/h). Isto evidencia por 

um lado a relevância desta grandeza enquanto indicador de eficiência e, por outro, a 

natureza dissipativa do traçado. Efetivamente, a variação do declive médio com a 

alteração do sentido de marcha é de 1,1%, igual ao declive gravítico do veículo; nestas 

condições seria espectável uma maior discrepância entre as velocidades médias. 
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7.2.3 Comprimento de onda da rasante  

Do que foi dito torna-se claro que uma análise apoiada apenas no perfil de velocidades 

PVL e no espetro ordenado EDO não basta ao cálculo da velocidade média ou do 

trabalho de propulsão, esta última grandeza dependente da primeira. Isto é natural, uma 

vez que este espetro é uma caraterística estática do traçado e que o perfil PVL tem 

implícito um movimento sem inércia. Todavia já se sabe, desde o Capítulo 3, que 

diferentes veículos percecionam o traçado de forma diferente e que a inércia amortece a 

perda de velocidade daqueles menos capazes. Tudo depende da magnitude dos declives 

e respetivas extensões, a vencer em sucessão, sendo que a sequência em si mesmo é 

irrelevante em trajetos longos, por imperativo estatístico, dada a natureza errática de um 

terreno acidentado. Dito isto, o Modelo Sintético baseia-se tão só em duas escalas de 

declives, confinantes, com um declive médio ponderado pelo comprimento igual ao 

real. A sua extensão combinada é o comprimento de onda da rasante. A Figura 7.5 

mostra o correspondente perfil longitudinal sintético PLS como uma linha quebrada 

com declives    e   . 

 

Figura 7.5 – Carta EDO do troço Albergaria-Viseu da A25. A linha quebrada PLS retrata o perfil 

longitudinal sintético, definido a partir dos declives    e   . O comprimento da onda PLS é aquele que 

proporciona uma sinuosidade vertical média igual à do perfil real. 
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O período da onda PLS, com comprimento   , está destacado a verde. Este 

perfil é dinâmico, uma vez que depende da aclividade do veículo. Repare-se que o 

declive médio vencido a plena carga    é, por definição, uma escala natural dos aclives 

a que o veículo é sensível. Já o declive médio descendente   , sendo aquele que 

proporciona a mesma inclinação global média  ̅ que o traçado real, é dado por, 

 

   
 ̅      
    

                                                               

 

A fração do percurso realizado a plana carga    é dada também pela carta EDO.  

Partindo destes dois declives propõe-se que a variação da inclinação, ou rotação, do 

traçado na transição entre traineis consecutivos tenha o valor médio, 

  

  ̅̅ ̅
         

    ̅

    
                                                      

 

Assumindo agora que o perfil PLS tem uma sinuosidade vertical média igual à da 

rasante, i.e., a mesma rotação acumulada que o traçado real, no plano vertical, então o 

número de transições     será tal que, 

 

    |  ̅̅ ̅
  |     ∑|  ̅̅ ̅

  | 

   

   

]

       

                                             

 

Por outro lado sabe-se que a cada período de onda ocorrem duas transições (máximos 

relativos), pelo que o seu comprimento    é, 

 

   
 

    ⁄
 

     

  
   ⁄

                                                      

 

A sinuosidade média vertical   
   define-se aqui como uma grandeza positiva, aferível a 

partir da rotação absoluta acumulada do perfil nominal (parametrizado), 
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Em alternativa, integrando o módulo da sinuosidade vertical da rasante efetiva, de 

acordo com a sua definição local (ver Capítulo 4), é possível obter também 

 

  
   

 

 
∫ |

   

   
|   

 

 

     

 

  
                                              

 

A grandeza      é a aceleração vertical absoluta média, à velocidade de cruzeiro  , em 

“G” (múltiplo da aceleração gravítica). O último termo resulta diretamente da definição 

de aceleração (como a segunda derivada da posição em ordem ao tempo,     ⁄ ).  

Uma propriedade significativa da sinuosidade média   
   é a sua independência 

face à curvatura das concordâncias verticais 
3
, facto que torna esta grandeza como uma 

característica inerente à rasante. A robustez do conceito de comprimento de onda vem 

assim reforçada, uma vez estabelecida escala do declive de transição   ̅̅ ̅
  . A escala 

proposta, porém, depende da aclividade do veículo. Isto é natural, uma vez que a sua 

sensibilidade à ondulação do traçado depende da capacidade de ascensão que exibir. No 

entanto, o processo de obtenção do comprimento de onda torna-se mais fastidioso, uma 

vez que tem que ser adequado a esse mesmo veículo. Tendo isto presente, no Modelo 

Sintético a escala de transição supôs-se fixa e igual a, 

 

  ̅̅ ̅
                                                                   

 

A grandeza     é o declive natural de transição. Esta aproximação é suportada pelo 

facto de a forma da rasante ordenada (Figura 7.5) ser a de uma parábola invertida, em 

particular na zona central 
4
. Sucede que o declive de transição de uma qualquer linha em 

V que se inscreva numa parábola é constante (pontos extremos comuns). 

                                                 
3
 Note-se que a rotação do pavimento sobre cada curva vertical depende apenas dos declives inicial e 

final. Em termos de aceleração vertical, a redução do raio aumenta a sua magnitude local mas como a 

extensão da concordância diminui na razão inversa (ver Secção 4.2) o valor médio mantém-se.  

4
 Note-se que as curvas verticais de transição têm também uma forma parabólica (AASHTO, 2011).  
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7.3 Indicadores de eficiência 

7.3.1 Metodologia de cálculo da velocidade média   

Considere-se o perfil de velocidades inerente à onda PLS que a Figura 7.6 mostra. O 

gráfico (a) exibe os perfis de velocidades lentas PVL, a traço fino e cor vermelha, e o 

perfil computacional, ou efetivo, PVE a traço grosso. As áreas sombreadas a cor verde e 

vermelha retratam respetivamente os percursos em que a inércia do veículo é benéfica 

ao movimento ou, pelo contrário, prejudicial. As respetivas extensões são as escalas de 

comprimentos de entrada     e    . A perda de velocidade está balizada inferiormente 

pela escala de velocidade    já referida (Equações 7.2 a 7.4). Estes perfis repetem-se 

periodicamente de acordo com o comprimento da onda PLS (Equação 7.10). A imagem 

da direita representa os mesmos gráficos sob a forma adimensional. A normalização 

realizada é aquela patente na figura. 

 

Figura 7.6 – Perfis de velocidades equivalentes: PVE, efetivo, a traço grosso e PVS, simplificado, a traço 

interrompido de cor vermelha (representado apenas à direita). Com exceção deste último perfil, os 

gráficos da imagem (b) são os mesmos da (a), mas normalizados de acordo com as escalas indicadas. 

 

 Em termos de escala, ou para pequenas perdas de velocidade   , o perfil de 

velocidades efetivo PVE, a traço grosso, é equivalente, na velocidade média, àquele 

representado a traço interrompido a cor vermelha na imagem (b), dito de simplificado 

PVS. Este último resulta de uma transformação da linha PVE de modo a que esta se 

diferencie do perfil de velocidades lentas PVL (a vermelho, à esquerda) apenas no início 
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da rampa, no entanto, supondo agora um novo comprimento de entrada com uma 

extensão normalizada   igual à diferença entre os comprimentos de desaceleração e 

aceleração do perfil efetivo. Deste modo as velocidades médias proporcionadas pelos 

dois perfis PVE e PVS são similares, i.e., têm a mesma escala, sendo iguais apenas 

quando     . Por esta análise conclui-se que o ganho de velocidade média, 

normalizado pela velocidade de cruzeiro, é da ordem do grupo adimensional {  ∆ }. A 

grandeza   reflete a extensão da zona com movimento variado do perfil equivalente. 

Relembra-se que a escala do comprimento de aceleração     é a mesma que a do 

movimento retardado, ainda que seja usualmente menor 
5
; ponto (v) da leitura do perfil 

de velocidades lentas discutido na Secção 7.1 (Figura 7.1). Em conformidade com a 

análise realizada, o Modelo Sintético propõe que o tempo total em marcha seja, 

 

                                                                         

 

sendo f e g funções de ponderação dependentes do grupo, 

 

     ∆                                                                   

com 

  
   

   ⁄
 

  

(      ) 
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Relembra-se que a escala de comprimento de entrada    já foi deduzida no âmbito do 

Capítulo 5 (Equação 5.36). A grandeza    reflete na forma adimensional a perda de 

velocidade desde o nível de cruzeiro   até à velocidade média a plena carga    

(Figura 7.6). Esta expressão resulta diretamente da Equação (7.2). O numerador deve 

ser restrito a valores positivos. Uma perda negativa equivale a uma capacidade 

propulsiva excedentária, mesmo sobre o declive máximo do traçado. Consulte-se a este 

respeito a carta EDO da Figura 7.5. Neste caso a velocidade de cruzeiro seria excedida.  

                                                 
5
 Quando o movimento acelerado é truncado por uma velocidade de cruzeiro conservadora, face à 

capacidade do veículo, o caso dos atuais veículos pesados de mercadorias ou de passageiros.  
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 A pertinência das escalas de tempo de marcha    e   , respetivamente à 

velocidade máxima e a plena carga, já foi discutida a propósito do espetro ordenado de 

declives. Neste ponto importa referir apenas que estrutura das respetivas funções de 

ponderação f e g foi inferida por simulação computacional sobre os traçados reais P01 a 

P04 (ver Figura 6.3), relativos às autoestradas A25, A24, A7 e à I15 norte-americana. 

Para esse efeito foram calculados os tempos acumulados despendidos pelo veículo A5 

sobre declives maiores e menores do que as aclividades relativas às doze configurações 

simuladas: quatro motorizações e três níveis de utilização da capacidade de carga (ver 

Capítulo 6). Os resultados assim obtidos foram posteriormente comparados com as 

escalas de tempo inferidas a partir dos espetros de declives ordenados de cada traçado, 

definidos em folhas de cálculo para intervalos regulares de 10 metros. A Figura 7.7 

mostra os rácios entre os tempos computacionais (perfis de velocidades PVE) e as 

escalas tempo    e    dos perfis de velocidade lentas PVL para cada corrida.  

 

Figura 7.7 – Fatores de ponderação f e g das escalas de tempo T1 e T2 dos perfis de velocidades PVL, 

obtidos por simulação computacional (perfis PVE, efetivos) com o veículo A5 sobre quatro traçados 

reais. As motorizações consideradas são quatro, de 340 a 740 cv, e os níveis de carga três (20, 30 e 40 t). 

 

 Ainda a propósito da Figura 7.7 diga-se que o significado físico do comprimento 

de entrada normalizado   não tem apenas um caráter cinemático, ao definir o saldo da 

extensão relativa do perfil de velocidades lentas que é vencida por inércia, favorável 

(velocidades de entrada altas) e desfavorável ao movimento (ver Figura 7.6). De facto, 
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ao omitir-se intencionalmente o fator “2”, presente na definição de comprimento de 

onda (Equação 7.10), na formulação da razão   (Equação 7.16), simplesmente por se 

tratar de um grupo adimensional, confere-se também um significado mais tangível a 

esta grandeza. Efetivamente os perfis de velocidades computacionais exibem 

tipicamente quebras de velocidade em V. Assim, sabendo que o comprimento de 

recuperação de velocidade     é semelhante ao de perda    , então, de um ponto de 

vista mais gráfico, esta grandeza é também igual à razão entre a abertura do V 

cinemático e o comprimento da onda completa. Dito de outro modo, quando     a 

extensão média dos percursos com movimento variado é da mesma escala da ondulação 

do terreno, sendo frequente a ocorrência de “ciclos V” incompletos. A este respeito 

reveja-se o perfil de velocidade do Camião A5.340, Figura 7.8, abaixo, obtido sobre a 

A25, no sentido ascendente, para uma velocidade de cruzeiro de 120 km/h. 

 

Figura 7.8 – Perfil de velocidades do camião articulado A5.340 (com apenas 340 cv) sobre o troço 

Albergaria-Guarda da A25. O valor do grupo   é de 0,8 com      , logo o perfil é muito escavado. 

 

Da análise realizada, materializada na Figura 7.7, pode concluir-se que: 

(1) O fator de ponderação f é apenas ligeiramente superior à unidade, com uma tendência 

crescente pouco pronunciada. A escala de tempo à velocidade máxima é por isso 

relativamente fiel à realidade; 

(2) A função g reflete claramente o efeito benéfico da inércia, realizado nos períodos com 

perda de velocidade. O tempo efetivo de marcha a plena carga, sobre os declives acima 

da aclividade do veículo (à velocidade máxima), é por isso menor do que a escala T2; 

(3) A representatividade do grupo   no retratar destes fatores de ponderação é evidente. 

Note-se a oscilação de f e g em torno das linhas de tendência representadas é inferior a 

0,05 e que não é sistemática, logo o excesso de um compensará a depressão do outro.   
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Em face do exposto, o primeiro fator de ponderação fez-se neutro 

 

                                                                     

 

impondo-se ao segundo a exigência de compensar os desvios assim introduzidos. De 

entre as muitas funções ensaiadas aquela que melhores resultados produziu, com apenas 

dois graus de liberdade, foi 

 

                                                                     

 

Substituindo a expressão acima na Equação (7.1a) obtém-se, 

 

 ̅  
 ̅ 

 
 

 

      
                                                     

 

A grandeza   representa a fração da escala global de tempo T em que o veículo é 

conduzido a plena carga (relativa ao perfil de velocidades lentas PVL), ou seja, 

 

  
  

     
 

 

     
  

  

                                               

 

Relembra-se que a escala  , de velocidade média do perfil PVL, já é conhecida. 

 

  
 

     
  
  

                                                            

com 

   
  

 
 

       

      
                                                       

 

O modelo que a Equação (7.20) reflete descreve fielmente os resultados 

computacionais obtidos sobre os dez traçados estudados, reais e gerados, com as vinte e 
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uma configurações de peso e potência dos veículos A5 e R2 simulados. Essa afinidade 

está bem patente no valor médio dos desvios, em valor absoluto, de velocidade de 

0,46 km/h, ou 0,53% de cada resultado individual. Uma leitura centrada apenas nos 

resultados alcançados sobre a A25 revela uma correlação melhor, com um desvio médio 

de apenas 0,37 km/h. Isto pode resultar simplesmente do maior nível de confiança na 

carta EDO produzida para a A25, uma vez que neste caso a sua parametrização não está 

imbuída do ruido experimental associado aos outros traçados reais, obtidos por via de 

dispositivos GPS.  

Porém uma parte significativa desses desvios verificou-se ser sistemática, com 

as velocidades calculadas pelo Modelo Sintético a ficarem ligeiramente acima dos 

valores computacionais no sentido ascende de marcha, em cota, ocorrendo o inverso no 

outro sentido. A diferença é pequena, mas a sistematicidade tem sempre uma causa 

física. Neste caso as razões são duas: (a) o controlo de velocidade de veículo depende 

da velocidade de rotação das rodas de tração (i.e., do veio do diferencial); (b) o número 

de passagens de caixa é naturalmente maior no sentido ascendente do que no 

descendente (trata-se de uma constatação, ainda que a fundamentação seja imediata). 

Estes aspetos não estão refletidos nas escalas de tempo dadas pelo perfil de velocidades 

lentas, linha de referência do Modelo Sintético.  

De facto, ao controlar-se o veículo de acordo com a velocidade aparente das suas 

rodas de tração este acaba inevitavelmente por atrasar-se quando sobe, face à velocidade 

de cruzeiro estabelecida para uma marcha em patamar, por via do escorregamento 

acrescido. Já a disparidade natural entre o número de passagens de caixa, em função do 

sentido de marcha, determina uma alteração do fator de utilização do motor, pois os 

tempos mortos acumulados serão também diferentes. Qualquer um destes aspetos é 

modelável. De resto isso já foi feito no Capítulo 5 a propósito do cálculo de fatores de 

utilização do motor nas fases transiente e estacionária do movimento. Após análise dos 

resultados, constatou-se que uma simples função corretiva   (aproximadamente igual à 

unidade) é quanto basta para eliminar as assimetrias referidas, i.e., a dependência dos 

resultados do sentido de marcha. Há ainda um outro aspeto, não refletido na análise 

acima, que não sendo causa de assimetria afeta marginalmente os resultados: a não 

uniformidade da resistência ao movimento. A abordagem seguida passou por incluir 

mais um fator no grupo  , representativo dessa não uniformidade do declive gravítico, 
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sob a forma de uma simples lei de potência da razão entre as resistências próprias do 

veículo, à velocidade de cruzeiro e no arranque. Finalmente, o cálculo da velocidade 

média corrigida, pela função  , é agora, 

 

 ̅  
 ̅ 

 
 

 

      
   ̅                                                   

com 

     ∆                                                                   
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O expoente   reflete o peso da não uniformidade da força de resistência própria sobre o 

perfil de velocidades. Este fator é sempre maior do que 1. Quanto à função corretiva, a 

perda de velocidade média por escorregamento fez-se de acordo com a Equação (4.91b), 

considerando o declive médio do traçado e o movimento como uniforme, ou seja,  

 

   ̅      
 ̅     

  
     

 ̅

  
                                            

 

O último termo retrata a assimetria, com o sentido de marcha, do número de passagens 

de caixa realizado. A sua estrutura e o coeficiente de sensibilidade    foram obtidos 

correlacionando diretamente a perda de capacidade propulsiva durante o período de 

marcha a plena carga com diferentes grupos adimensionais 
6
. Aquele utilizado foi o que 

proporcionou melhores resultados. Uma abordagem similar àquela proposta no 

Capítulo 5, baseada em escalas físicas de tempo e espaço, foi abandonada face à 

complexidade dos modelos associados (ver Secção 5.6) e ao impacto residual sobre o 

resultado final: inferior a 0,1%, no domínio de simulação explorado.  

 

                                                 
6
  Rácio entre o tempo efetivo em esforço e tempo total despendido sobre declives maiores do que   . O 

grupo    determina a amplitude relativa do perfil; a razão  ̅   ⁄  mede a sensibilidade do veículo face ao 

sentido do movimento. Para razões crescentes os perfis serão manifestamente diferentes. 
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A abordagem descrita demonstrou-se eficaz. A sua validação passou por repetir 

todas as simulações realizadas sobre a A25 com o veículo A5 (doze configurações), 

supondo nulo o escorregamento. Nestas condições já não se divisou qualquer efeito de 

direccionalidade (sentido de marcha), ficando os resultados computacionais 

perfeitamente em linha com aqueles produzidos pelo Modelo Sintético não corrigido, 

válido apenas para trajetos sem variação de cota entre pontos extremos. A Figura 7.9 

mostra precisamente a reta de paridade entre os dois modelos, sintético e 

computacional, para um grupo de 228 testes, efetuados em igualdade de circunstâncias 

(escorregamento e passagens de caixa contemplados) sobre os dez traçados descritos no 

Capítulo 6, quatro reais e seis gerados, nos dois sentidos de marcha.  

 

Figura 7.9 – Reta de paridade entre o Modelo Sintético e Computacional, de detalhe, acerca da 

velocidade média de marcha. A imagem reflete um conjunto de 228 testes realizados com os veículos A5 

e R2 sobre dez traçados, quatro reais e seis gerados. O domínio de simulação está indicado na imagem. 

 

Ao todo foram estudadas vinte e uma configurações: nove com o camião R2 e 

doze com o A5; refletindo sete motorizações, com potências compreendidas entre os 

180 e os 740 cv, e três níveis de utilização das respetivas capacidades de carga. Os 

pesos totais em marcha são por isso de 9, 12, 15, 20, 30 e 40 toneladas. O grosso das 

simulações tem implícita uma velocidade de cruzeiro de 90 km/h, sendo que apenas 60 

foram conduzidas com velocidades máximas distintas, compreendidas entre 70 e 

120 km/h; neste último caso foram realizados 48 testes. A afinidade obtida é bem 

evidente, a tal ponto que a discriminação gráfica dos diferentes grupos é impraticável. 
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Modelo Sintético [MS]  vs Computacional [MC]

 Simulação computacional:

Domínio de simulação: gama (e níveis) 
Pesos em marcha: 9 a 40 t (6) 
Potências nominais: 180 a 740 cv (7); 
Velocidades de cruzeiro: 70 a 120 km/h (6) 
Declives máximos: 5 a 7% (10 traçados) 
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Os desvios de velocidade em valor absoluto têm um valor médio de 0,27 km/h para o 

conjunto dos testes, sendo de apenas 0,12 km/h sobre o traçado da A25; os desvios 

relativos correspondentes são de 0,32 e 0,15%. Repare-se que estes resultados traduzem 

disparidades relativas médias dos tempos de marcha de 5 a 12 s/h (desvios em segundos 

por hora de viagem). Calibrando o modelo apenas para o traçado cuja parametrização 

detalhada se conhece, e limitando a velocidade máxima a 90 km/h, é possível alcançar 

desvios de tempo tão pequenos quanto 3 s/h. Naturalmente que os movimentos dos 

veículos mais capazes reduzem o erro médio, simplesmente porque se aproximam do 

teto de velocidade autorizada. Ainda assim, o desvio médio de velocidade, entre os 

modelos sintético e computacional, não ultrapassa 2% da diferença entre a velocidade 

de cruzeiro e a velocidade média de marcha obtida. Dito de outro modo, para uma 

velocidade autorizada de 90 km/h, o nível de incerteza imputável ao Modelo Sintético 

quando aplicado a um veículo capaz de uma velocidade média de 80 km/h é de apenas 

0,2 km/h. Este exemplo é representativo da capacidade dos camiões atuais sobre um 

traçado de montanha como o da A25, ou outros similares.  

O limite inferior de aplicabilidade do modelo foi também aferido, testando o 

camião A5.430 sobre os perfis P11 a P15: obtidos por partição a cada 10 km do troço 

oeste da A25, Albergaria-Viseu. Não se divisaram diferenças dignas de nota para 

percursos acidentados tão curtos quanto 10 km; reveja-se a este respeito a Figura 6.3. O 

erro em velocidade média aumentou apenas ligeiramente, para 0,32 km/h, contra os 

0,12 km/h relativos ao conjunto das simulações realizadas sobre o traçado da A25 no 

seu todo. Este aumento é natural, pois o modelo não contempla efeitos de contorno. 

 

Refira-se que a necessidade de descrição metodológica do procedimento, dito 

sintético, não se compadece com as virtudes que a designação contempla. A alternativa 

computacional, porém, é bem mais fastidiosa. De seguida apresenta-se a metodologia de 

cálculo do trabalho propulsivo e rendimento de locomoção.  
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7.3.2 Metodologia de cálculo do trabalho e rendimento de locomoção   

No Capítulo 3 definiu-se trabalho de locomoção    como aquele necessário para vencer 

as forças de natureza dissipativa intervenientes no movimento do veículo, isto é, para 

vencer a sua resistência própria     e qualquer ação de travagem que empreenda   . 

Dito isto, a escala de referência do trabalho de locomoção no contexto do Modelo 

Sintético é calculada à velocidade média efetiva, que se pretende igual à real, supondo 

que o trabalho de travagem é aquele dado pelo espetro ordenado EDO, 

 

 ̂       ̅                                                             

 

O percurso acumulado de travagem diz-se dissipativo    e ocorre dentro da escala de 

percurso acumulado   , à velocidade máxima, para declives menores do que o gravítico 

   . O valor médio desses declives designa-se por declive dissipativo   . Estas 

grandezas podem ser obtidas pela carta EDO de modo análogo ao já descrito a propósito 

do declive a plena carga   . A Figura 7.10 ilustra esse procedimento. 

 

Figura 7.10 – Processo de obtenção do declive dissipativo   , através do declive médio   
 , oposto, e do 

comprimento dissipativo    para um veículo com um declive gravítico        . Carta EDO da A25. 

f2

L2

0,00 0,50 1,00

-6

-3

0

3

6

0

3

6

9

12

0 10 20 30 40 50 60

percurso relativo acumulado - x/L

d
e

cl
iv

e
s:

S
V
, 

 S
2

[%
]

co
ta

 a
cu

m
u

la
d

a
-

z
[h

m
]

percurso acumulado - x [km]

simétrico do declive gravítico, -SgV

EDO

RO

S2

si
n

u
o

si
d

ad
e

 v
e

rt
ic

al
 m

é
d

ia
,

|
S

|/
L

=
5

%
/k

m

declive médio S'2

fd

Ld

’ 



 

Modelo Sintético 

 

325 

 

 Os processos de travagem sustentada ocorrem apenas para declives inferiores ao 

gravítico 
7
. Todavia esta grandeza definiu-se como positiva (como uma medida da 

resistência específica ao movimento), logo, quando o trabalho de travagem é expresso 

em função do declive de dissipação    deve obedecer-se à formulação, 

 

        (      )                                                     

 

Dito isto, no Modelo Sintético o trabalho de locomoção efetivo     , a imputar 

ao perfil real, resulta simplesmente da afetação de uma função de ponderação ao termo 

    na Equação (7.25) e de um fator fixo, próximo da unidade, à parcela relativa ao 

trabalho de travagem. Esta abordagem resulta da análise dos perfis computacionais 
8
. 

Assim, propõe-se que o trabalho efetivo de locomoção seja, 

 

                                                                        

 

A função genérica   pretende corrigir o trabalho inerente à resistência própria do 

veículo. Consequentemente depende da flutuação de velocidade em torno do seu valor 

médio (Chang e Morlok, 2005). Uma função afim, do desvio da velocidade média 

efetiva relativamente à de cruzeiro, revelou-se eficaz, ou seja, 

 

      

   ̅ 

 
          ̅                                          

 

Finalmente, e sabendo já que o declive gravítico      , ou resistência específica ao 

movimento, é dado pela soma do declive de rolamento e de arrasto (ver Capítulo 5), 

conclui-se, de acordo com a formulação acima, que 

 

    

   
           ̅            ̅ 

   (      )                         

                                                 
7
 Declive que mantém o veículo em movimento livre uniforme (trabalho de propulsão nulo). 

8
 Na secção precedente constatou-se já que as zonas de marcha à velocidade máxima dos perfis PVL e 

efetivo são praticamente coincidentes, daí o pressuposto de proporcionalidade (fator constante). 
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O declive descendente dissipativo é dado pela a Equação (7.7), uma vez conhecido o 

declive médio   
 , relativo aos declives maiores do que {    }, a extrair da carta EDO,  

 

   
 ̅    

   
 

    
                                                              

 

O comprimento dissipativo relativo é obtido a partir da mesma carta fazendo, 

 

   
  

 
     

                                                            

 

Os declives    e     são características do veículo 
9
 e  ̅  é a velocidade média efetiva 

normalizada (Equação 7.21).  Os graus de liberdade do modelo são os coeficientes    e 

  , obtidos pelo método dos mínimos quadrados contra resultados computacionais de 

trabalho de locomoção 
10

. Para esse efeito utilizou-se o mesmo conjunto de 228 testes já 

referido a propósito do cálculo da velocidade média efetiva (ver Figura 7.9).  

 A Figura 7.11 mostra a paridade entre o Modelo Sintético e o computacional de 

detalhe a propósito do trabalho de locomoção normalizado (primeiro termo da 

Equação 7.29). Esta grandeza retrata a força média de locomoção por unidade de peso e 

pode ser entendida também como uma resistência global, inerente ao veículo e ao 

traçado, sob a forma de um declive equivalente em “‰”. Repare-se que este é 

proporcional ao trabalho de propulsão corrigido, de modo a não refletir a variação de 

energia mecânica entre pontos extremos do traçado. Consulte-se a esse respeito o 

Capítulo 3. O valor médio dos desvios absolutos de cada resultado é de 0,80% do 

trabalho computacional, o equivalente a uma incerteza acerca do real declive da estrada 

de 0,019%. Em face destes resultados, e da abrangência do domínio de simulação, não 

se deu sequência a modelos mais elaborados, com 3 ou mais graus de liberdade, cujo 

estudo se iniciou. 

                                                 
9
 Relembra-se aqui que o declive gravítico à velocidade de cruzeiro é            . 

10
 Na calibração deste modelo os valores computacionais de trabalho de locomoção foram normalizados 

pelo produto    , de modo a minorar desvios de representatividade, uma vez que os pesos das 

configurações simuladas e as extensões dos diferentes traçados são muito díspares. 
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Figura 7.11 – Reta de paridade entre o Modelo Sintético e Computacional quanto à força média de 

locomoção por unidade de peso. A imagem reflete um conjunto de 228 testes realizados com os veículos 

A5 e R2 sobre dez traçados, quatro reais e seis gerados. 

 

 Quanto ao trabalho de propulsão este é igual, por definição (Equação 3.14), ao 

de locomoção acrescido da energia mecânica exigida pelo desnível da via ou pela ação 

de imprimir velocidade ao veículo entre os pontos extremos do traçado, ou seja, 

 

                                                                   

logo, 

    

   
 

    

   
  ̅                                                           

 

uma vez que as velocidades de entrada e saída da estrada se pressupõe iguais, de acordo 

com a metodologia estabelecida nos Capítulos 1 e 3. Esta grandeza é relevante para 

calcular o trabalho desenvolvido pelo motor num dado trajeto e o respetivo consumo 

quilométrico de combustível. Porém, do ponto de vista da classificação da eficiência 

energética da estrada, e inerente qualidade construtiva, esta não pode refletir o desnível 

entre esses pontos extremos; pois qualquer que seja o seu traçado este jamais poderá 

eximir-se à ascensão inerente à ligação de dois pontos geográficos notáveis (pertinentes 

do ponto de vista de afluxos de tráfego). O Capítulo 3 abordou já estes conceitos. Neste 

ponto importa lembrar a definição de trabalho relativo,  
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sendo o trabalho mínimo de locomoção dado por (Chang e Morlok, 2005), 

 

         ̅         ̅                                              

 

Substituindo a Equação (7.29) na definição acima (Equação 3.19) obtém-se, 

 

            ̅       
      

         ̅ 
                                     

 

O correspondente rendimento de locomoção é dado por,  

 

   
 

  
                                                              

 

A velocidade média adimensional  ̅  e o declive de dissipação    decorrem da 

formulação já apresentada. Relembra-se que estas grandezas representam 

respetivamente a fração da velocidade máxima autorizada praticável na estrada e uma 

medida da severidade dos declives realizados em travagens sustentadas. A extensão 

acumulada desses processos é dada por    como uma fração do percurso total. 

 

 Os rendimentos de locomoção obtidos sobre os dez traçados estudados e vinte e 

uma configurações de carga e potência simuladas, relativos ao grupo de 228 testes já 

referido, são muito variados, refletindo a amplitude o domínio de simulação. Os valores 

médios obtidos foram de 65,6% com um desvio padrão de 13,2%, iguais por via do 

Modelo Sintético e Computacional. Já os valores extremos obtidos são de 34,9 e 92,9%, 

pelo modelo simplificado descrito, e 34,4 e 94,0 por simulação computacional de 

detalhe. O valor médio dos desvios absolutos de cada leitura é de apenas 0,58%. Assim, 

e face à natureza volúvel do tráfego rodoviário, o Modelo Sintético revelou-se 

equivalente, no efeito pretendido, a uma simulação computacional detalhada do 

movimento, por micromodelação. 
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7.3.3 Cálculo do consumo quilométrico 

O procedimento proposto passa simplesmente por estabelecer o ponto médio de 

funcionamento do motor, em velocidade e binário { ̅  ̅ }, representativo do período de 

esforço 
11

   , para a partir daí se inferir o caudal mássico médio  ̅̇ , de acordo com a 

modelação matemática já discutida, a esse respeito, no Capítulo 4 (Equação 4.35). 

Para esse efeito é necessário estimar trabalho efetivo    realizado pelo motor. 

Ora este depende diretamente do trabalho de propulsão    (Equações 7.29 a 7.32), da 

carga imposta por equipamentos auxiliares   , do rendimento de transmissão     e das 

perdas por óleo   , definidas aqui por um fator de carga (ver Capítulo 4). A sequência 

abaixo sintetiza o procedimento: 

 ̅̇   ̇   ̅  ̅                                                             

com 

 ̅  
 ̅̇ 

 ̅
                                                                  

e 

 ̅̇  
  

(    )     

         ̇                                       

 

Note-se que o escorregamento médio em esforço    afeta negativamente a potência de 

propulsão, por perda de velocidade de marcha (ver Capítulo 5). Por esta razão é tratado 

diretamente como uma perda de transmissão, tendo sido definido de modo análogo ao 

do escorregamento longitudinal estacionário (Equação 5.42) 
12

, 

   
     

 
   

  
                                                            

 

O período de esforço    é composto pelas escalas    e    referentes, respetivamente, às 

fases de operação a plena carga e a carga parcial não nula, à velocidade de cruzeiro  . 

Assim, partindo destes conceitos, introduzidos na Secção 7.2, pode dizer-se que: 

                                                 
11

 Período acumulado de funcionamento do motor para uma carga não nula        

12
 Note-se que o declive médio ascendente é, para um movimento balanceado, precisamente igual a 

metade do declive natural de transição    . Consulte-se a esse respeito a Secção 7.2.3, Equação (7.13).  
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com 

     
 

 
          

 

 
                                                

e 

   
  
  

 

 
                                                                 

 

A velocidade lenta normalizada, média, é dada por (Secção 7.2), 

   
       

      
                                                           

 

Os percursos normalizados realizados a plena carga    e em travagem    retiram-se da 

carta EDO. Quanto à velocidade média do motor  ̅, também em esforço, obtém-se por 

ponderação no tempo dos regimes cruzeiro   , à velocidade  , e médio da gama de 

velocidades de caixa   (Capítulo 5, Equação 5.30), isto é, 

 ̅ 

  
 

         

     
                                                         

 

O regime normalizado de cruzeiro depende da velocidade de caixa 
13

    , sendo por 

definição proporcional à razão de velocidades     ⁄  e à relação de transmissão 

utilizada, de modo a cumprir com o regime de operação estabelecido 
14

, ou seja, 

        
 

   

  
  

                                                      

 

Ainda a este respeito, diga-se que a um menor número de velocidades 

corresponde um maior número de supressões de passagens de caixa. Trata-se de uma 

constatação. Em consequência o motor é operado com mais frequência a alta rotação e 

                                                 
13

 A velocidade de caixa é aquela alcançada à velocidade nominal do motor na última relação de caixa.  

14
 Habitualmente a marcha de cruzeiro é realizada na última relação, no regime económico do motor. 

Neste caso pode omitir-se a razão entre as reduções de caixa na relação de cruzeiro c utilizada e final N,    

e   , presente na Equação (7.42). 
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carga parcial, em marcha lenta, por incapacidade de suster ou desenvolver velocidade na 

relação seguinte, caso essas passagens fossem efetivadas. Este fator desvia, por excesso, 

a velocidade média de operação do motor do valor central da gama de velocidades de 

caixa. De facto, para as duas transmissões estudadas, de 6 e 12 velocidades, a 

velocidade média do motor, em esforço, verificou-se ser aproximadamente igual a 85% 

do limite superior do regime, razão pela qual se propõe a formulação abaixo, 

 

 ̅ 

  
 

    

   
                                                            

com 

       
      

     
                                                         

 

Este procedimento de cálculo do consumo não é inteiramente fiel à realidade, 

uma vez que a relação entre consumo instantâneo  ̇  e potência efetiva  ̇  não é 

perfeitamente linear. De facto a Linha de Willans não é uma reta. Por esta razão, 

qualquer desvio, em carga e velocidade, relativamente ao ponto médio de 

funcionamento, assumido, afeta inevitavelmente o consumo médio. Uma função 

corretiva, de calibração do modelo, é por isso necessária; desde logo por se utilizar uma 

escala de tempo no cálculo da potência média efetiva (Equação 7.36). Esta grandeza, o 

período de esforço   , é fiel à realidade apenas quando o perfil de velocidades é 

uniforme. Ora sendo o grupo   (Equação 7.22) a grandeza diretora da evolução da 

escala de tempo    , de plena carga (ver Secção 7.3.1), então, incontornavelmente, é 

também um fator determinante no cálculo desse tempo de esforço, uma vez que este 

último inclui o primeiro (Equação 7.38). Dito isto, essa função corretiva assumiu-se 

como uma simples lei afim desse grupo, sendo por isso o consumo quilométrico    , em 

volume, dado por 
15

 

 

    
 ̅̇   

   
                                                                

                                                 
15

 Repare-se que o volume do combustível utilizado é inversamente proporcional à sua massa volúmica. 
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 A Figura 7.12 mostra precisamente a reta de paridade entre os resultados 

computacionais de consumo e aqueles calculados pelo procedimento descrito. A 

calibração do modelo foi realizada pelo método dos mínimos quadrados, aplicado ao 

consumo quilométrico específico, i.e., por unidade de peso em marcha. Deste modo 

visou-se reduzir desvios de representatividade face à assimetria das configurações 

simuladas, com pesos totais compreendidos entre 9 e 40 toneladas. O erro absoluto 

médio obtido foi de 1,01%. Este valor refere-se ao mesmo conjunto de 228 testes, já 

referido, tipificado na legenda desta figura.  

 

Figura 7.12 – Reta de paridade entre o Modelo Sintético e Computacional quanto ao consumo 

quilométrico por unidade de peso – consumo específico. A imagem reflete um conjunto de 228 testes 

realizados com os veículos A5 e R2 sobre dez traçados, quatro reais e seis gerados. 

 

Refira-se que a magnitude do erro encontrado é irrelevante face à incerteza 

associada à medição de consumos específicos em banco (por unidade de trabalho), ou 

ainda àquela resultante da sua modelação matemática (Ver Capítulo 4). Por esta razão 

não se deu continuidade a uma análise multipontos, a qual visava tratar as zonas de 

operação a plena carga e a carga variável separadamente, definindo para esse efeito dois 

ou mais pontos de funcionamento. Todavia, isso será porventura recomendável para 

traçados ondulantes com declives máximos de 1 a 2%, compreendidos entre a 

aclividade do veículo e o seu declive gravítico. Repare-se que nestes casos o motor 

opera alternadamente a cargas muito baixas e muito altas por longos períodos.  
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7.3.4 Síntese de procedimentos 

As Tabelas 7.1 a 7.6 sintetizam, sem considerações adicionais, os procedimentos 

apresentados nas secções precedentes, relativos ao cálculo da velocidade média, 

trabalho e rendimento de propulsão e consumo quilométrico. Relembra-se que todos os 

declives devem ser considerados na forma decimal, exceto se identificados por uma 

letra maiúscula. Dentro de parêntesis são apresentadas algumas observações.  

 

Tabela 7.1 - Características do veículo a considerar: 

  Declive gravítico de rolamento (Eq. 4.62), 

               
  

  
      

 Declive gravítico à velocidade de cruzeiro   (Eq. 4.62), 

              
     

       
         

(unidades S.I., exceto no cálculo de    e    :    [t];   [km/h]) 

 

 Fator de correção de altitude e da ação do vento 

        

 

 Razão de declives gravíticos (Eq. 7.23), 

       ⁄  

 

 Escala de aclividade (Eq. 7.3), 

      
   ̇ 

   
     

 

 Fator médio de utilização do motor, para o limite superior de regime  max, 

   {

       max                   vel.

       max                    vel.

                                   

(grandeza definida de modo a que        ; domínio de validade  max     ) 
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 Tabela 7.2 - Características da estrada, estáticas e dinâmicas: 

 
 Características estáticas da A25, 

   ⁄       m               | ̅|                     

(trainel médio; declive natural de transição; declive médio; correção de altitude) 

  

 Características dinâmicas, a obter a partir da carta EDO: 

- Fase de travagem, 

    (   )       (   ) 

(declive médio dissipativo e percurso relativo correspondente) 

- Fase de esforço, 

                    

(declive médio acima de    e percurso relativo correspondente) 

           

(percurso relativo realizado a carga parcial para:          ) 

 

 

Tabela 7.3 – Caraterização da interação veículo-traçado: 

   Perda relativa de velocidade a plena carga (Eq. 7.17), 

   
        

      
 

 

 Média ponderada das velocidades lentas (Eq. 7.17), 

        

 

 Razão de comprimentos (Eq. 7.16), 

  
  

(      )    ⁄

 

(razão entre os comprimentos médios de entrada e dos trineis enfrentados) 
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Tabela 7.4 – Cálculo da velocidade média efetiva: 

  
 Velocidade média efetiva normalizada (Eq. 7.21): 

 ̅  
 ̅ 

 
 

 

      
   ̅  

  

 Escala normalizada de velocidade média (perfil PVL; Eq. 7.1) 

  
 

     
  
  

 

 

 Escala normalizada de tempo de marcha a plena carga (Eq. 7.20) 

  
 

     
  
  

 

 

 Grupo adimensional diretor (Eq.7.22) 

     ∆    

 

 Função corretiva, do escorregamento e do tempo morto (Eq. 7.24) 

   ̅      
 ̅     

  
     

 ̅

  
 

 

 Coeficientes do modelo matemático 

{        }  {                       } 

 

 

Tabela 7.5 – Cálculo do trabalho e rendimento de locomoção efetivos: 

  
 Declive gravítico médio, 

 ̅           ̅ 
  

(os declives de rolamento    e de arrasto     figuram na Eq. 4.62; ver Tabela 7.1) 
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(Continuação da Tabela 7.5)   

 Trabalho relativo (Eq. 7.33): 

            ̅       
      

 ̅ 
 

 

 Rendimento de locomoção (Eq. 7.20) 

   
 

  
 

 

 Trabalho de propulsão normalizado (Eq. 3.25; Eq. 7.32) 

    

   
  ̅   ̅     

 

 Coeficientes do modelo matemático 

{     }  {            } 

 

 

Tabela 7.6 – Cálculo do consumo quilométrico: 

   Consumo quilométrico (Eq.s 7.44 e 7.47), 

    
 ̅̇   

 

   
         

 Caudal médio mássico de combustível (Eq. 4.35) 

 ̅̇   ̇ ( ̅  ̅ ) 

 Regime normalizado médio em esforço (Eq. 7.43), 

 ̅  
    

   
 

 Regime normalizado de cruzeiro (Eq. 7.42),  
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(Continuação da Tabela 7.6)   

 Fator relativo de ponderação (Eq. 7.43), 

       
      

     
    

 Binário normalizado médio efetivo em esforço (Eq.s 7.35 e 7.36), 

 ̅  
 

 ̅
[

 ̅      ̅

(    )       
 
      ]                                      

(razão entre o binário em esforço e o binário máximo à velocidade nominal) 

 Declive de potência (Eq.5.39), 

   
 ̇ 

   
 

(aclividade de um veículo ideal, sem perdas ou resistência própria) 

 Tempo relativo sob carga, 

  
  

   

 
 

  
  

                                                          

(razão entre o tempo sob carga e a duração da viagem à velocidade de cruzeiro) 

 Escorregamento médio em esforço (Eq. 7.37), 

   
     

 
   

  
   

 Carga imposta pelas perdas por óleo na transmissão (Eq.s 4.76 e 4.77), 

   [     ̅    (
  

   
)
     

       
   

     
(

  

   
)
     

]                   

(de acordo com o exposto na Secção 6.3 acerca da velocidade do motor         ) 

 Coeficientes do modelo matemático, recorrendo à Equação (7.48) 

{     }  {             } 
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 Neste ponto importa referir que a Equação (7.48) congrega as perdas de 

transmissão na caixa e no diferencial, definidas pelas Equações (4.76) e (4.77), no 

entanto reescritas agora de modo a que a velocidade do motor e do veio do diferencial 

não surjam na expressão final. Note-se que a obtenção destas velocidades obrigaria a 

consulta de catálogos ou a cálculo adicional. Por esta razão, e de modo a tornar o seu 

uso mais imediato, entendeu-se pertinente propor valores aproximados, implícitos na 

expressão, representativos do setor, resultantes da metodologia descrita na Secção 6.3. 

Diga-se ainda que o termo afeto ao fator “3,2” refere-se às perdas no diferencial, 

dependentes por sua vez da relação final de transmissão   . Esta razão é usualmente 

unitária em camiões de longo curso, sendo de aproximadamente 0,8 para transmissões 

com overdrive, mais comuns em camiões rígidos e veículos ligeiros. A velocidade 

média em esforço é aproximada neste termo pelo produto    . Esta abordagem porém 

subestima a celeridade do veículo na fase de esforço, uma vez que parte deste percurso é 

realizado à velocidade de cruzeiro, ainda que a carga parcial. De facto, a expressão 

deveria escrever-se,  

 

   [     ̅    (
  

   
)

     

       
       

    
    

(
  

   
)
     

]                    

 

Neste caso, os coeficiente a usar no modelo são, 

 

{     }  {             } 

 

Como seria de esperar o coeficiente constante    baixa. Isto resulta do facto das 

perdas na transmissão serem agora um pouco maiores, reduzindo-se assim a magnitude 

da correção necessária. Todavia, o erro médio absoluto assim obtido cai marginalmente, 

de 1,01 para 0,99%. Por esta razão optou-se pela primeira abordagem (Equação 7.48), 

pelo seu maior imediatismo. Repare-se no entanto que a utilização da função de 

correção deve ser omitida para movimentos uniformes a carga constante. Neste caso o 

ponto de funcionamento é fiel à realidade modelada. Isto significa também que sobre 

traçados ondulantes com declives máximos inferiores à aclividade do veículo, o 

procedimento descrito pode produzir pontualmente erros por excesso de até 3%. 
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Capítulo 8 

Classificação energética da A25 

Neste capítulo procede-se à caraterização da eficiência energética do traçado da A25, de 

acordo com a metodologia já descrita. Para esse efeito recorreu-se à tipificação por 

classes EP do tráfego observado no centro de controlo da ASCENDI, considerando ainda 

os volumes de tráfego apresentados pela concessionária. Os indicadores de eficiência, 

implícitos nessa classificação, foram obtidos pelo modelo sintético proposto.  

 

 

8.1 Introdução 

Neste ponto é já certo que a eficiência de locomoção dos veículos pesados é largamente 

afetada, negativamente, pela sinuosidade do perfil vertical de uma estrada. Isso mesmo 

foi demonstrado no terceiro capítulo deste trabalho e concretizado no sexto; neste 

último caso já com resultados obtidos por simulação computacional detalhada do 

movimento de dois camiões pesados, isto para vinte e uma configurações de peso e 

potência. Porém, a relevância deste aspeto, no contexto de projeto, ou da otimização de 

um traçado já existente, depende da preponderância desta classe de veículos no tráfego 

projetado, ou observado; naturalmente no que respeita à fração da energia total de 

locomoção que lhe seja imputável, uma vez que em termos de frequência esta classe de 

veículos é francamente minoritária.  

 Ora no que toca ao volume de tráfego sabe-se já que o da A25 é relativamente 

pobre, mesmo à escala nacional, com um tráfego médio diário anual, TMDA, de cerca 

de 10000 v/d (IMT, 2014). A Figura 8.1 mostra isto mesmo. Isto decorre naturalmente 

da baixa densidade populacional da região que atravessa, no seu curso entre Aveiro e 

Vilar Formoso, e da existência de trajetos alternativos para o tráfego internacional. Por 

outro lado, a crescente fragilidade económica do país, em anos recentes, e a introdução 

de portagens acentuou a exiguidade do indicador TMDA. Esta tendência decrescente, 

porém, fez-se sentir também na rede nacional de autoestradas (RNA). De facto, esta 

queda é bem visível nos elementos de tráfego disponibilizados por cortesia da 
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ASCENDI, para os anos de 2011 e 2012. Os relatórios de monotorização nacional do 

tráfego consultados confirmam-no (InIR, 2011; IMT, 2014). 

 

 

Figura 8.1 – Variação do tráfego médio diário anual entre os anos de 2012 e 2013, por autoestrada (AE). 

Imagem retirada de IMT (2014). 

 

A título de referência, diga-se que que o tráfego médio ponderado sobre a rede 

nacional de autoestradas era de 30000 v/d nos anos 2000/01, estabilizando o indicador 

TMDA num valor aproximado de 19600 v/d em 2010. Porém, nesse período, a extensão 

da rede de autoestradas havia aumentado de 1500 para 2700 quilómetros. A Figura 8.2 

mostra essa evolução. Note-se que nesse mesmo ano 43% do tráfego nacional, aferido 

em veículos-quilómetro, circulou na rede de autoestradas (InIR, 2011). A eficiência 

energética funcional destas infraestruturas terá pois um impacto ambiental e económico 

seguramente relevante no contexto nacional. Em 2014 a extensão RNA era apenas um 

pouco maior, totalizando 3065 km, mas o valor TMDA havia caído para 13400 v/d, 

confirmando a tendência decrescente, desde 2010, já referida.  

 

Figura 8.2 – Evolução do tráfego médio diário anual na rede nacional de autoestradas entre 1999 e 2010. 

Imagem retirada de InIR (2011). 

Tráfego médio diário anual – TMDA  [v/d] 

Tráfego médio diário anual – TMDA [v/d] 
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Acerca do traçado da A25, a média ponderada TMDA alcançou nesse ano de 

2010 o valor de 15763 v/d, entre Aveiro e Fail. Já no final de 2012, esse indicador havia 

caído para 8459 v/d. Neste último caso, porém, a ponderação incide sobre toda a 

extensão do traçado, até Vilar Formoso. Repare-se que a circulação de veículos ligeiros 

decresce consideravelmente para o interior. Diga-se ainda que nos elementos de projeto 

disponibilizados pela ASCENDI é referido o nível de serviço B, sendo tráfego projetado 

TMDA de 35000 v/d. Em face destes valores, e da volatilidade da evolução do tráfego, 

acima referida, a classificação absoluta deste traçado fez-se considerando precisamente 

este valor de projeto. Contudo, para efeitos da estimativa dos índices de utilização 

correntes, o valor TMDA supôs-se ser de apenas 10000 v/d. Resta pois tipificar o 

tráfego observado sobre o traçado.   

 

 

8.2 Caracterização do tráfego 

A tipificação por classes dos veículos em circulação nesta estrada, aqui realizada e a 

apresentar de seguida, é meramente indicativa, pois apoia-se na visualização de apenas 

dois vídeos de controlo, de uma hora cada. Estes são gravados e posteriormente 

utilizados na validação da contagem eletrónica realizada pelos pórticos. Todavia, para 

além desta visualização direta do tráfego, foram ainda consultados trinta e três relatórios 

de validação, produzidos pela EP, acerca de vídeos similares realizados entre Janeiro e 

Maio de 2015. Estes reportam-se à contagem do tráfego em oito pórticos, totalizando 

33 horas de visualização e 8795 veículos controlados. Refira-se no entanto que esta 

exiguidade, dos elementos de base, foi largamente compensada pela natureza bem 

vincada dos resultados obtidos, uma vez que: 

 A distribuição do tráfego é quase bi-modal, sendo composta maioritariamente por 

veículos ligeiros e pesados articulados de 5 eixos;  

 A classificação eletrónica dos pesados, por classes SCUT, 3 e 4, corresponde quase 

exclusivamente, e pela mesma ordem, a camiões rígidos 3 eixos e articulados de 5 eixos, 

facilmente caraterizáveis. 

 

Efetivamente, a distribuição assim aferida confirma largamente a experiência do autor, 

enquanto utilizador assíduo desta estrada. Em face do exposto, e dada a natureza 
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fastidiosa, e por vezes imprecisa, desta forma de controlo, dada a má qualidade da 

imagem produzida, considerou-se mais representativa a distribuição média aferida a 

partir desses trinta e três relatórios, promovidos pela ASCENDI e posteriormente 

validados pela EP. A visualização direta serviu apenas o propósito de estabelecer um 

conjunto de quatro veículos representativos do tráfego efetivamente observado, para 

cada uma das classes SCUT controladas. Este trabalho foi realizado no centro de 

controlo da ASCENDI, por cortesia da concessionária. 

 

8.2.1 Metodologia de classificação do tráfego 

O tráfego visualizado foi elencado de acordo com a classificação EP (NT/EP/GTSU 06-

2008). Já o escalonamento dos pesos brutos PB, por classes, está em conformidade com 

Diretiva 2015/719 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2015 
1
. 

Quanto à atribuição de níveis de potência PN, consultou-se o relatório COST 346 

(Sturm e Hausberger, 2005), particularmente explícito a esse respeito e de outras 

especificações relevantes, tais como aéreas frontais e coeficientes de arrasto e de 

rolamento; isto para múltiplas configurações de veículos e em função do seu peso bruto. 

A sua caraterização já foi realizada no Capítulo 5, Secções 5.2 e 5.6.4.  

A Tabela 8.1 sintetiza as principais especificidades dessas classes EP e apresenta 

os resultados da contagem realizada por visualização. A correspondente classificação 

SCUT (D-L n.º 380/2007), aquela utilizada nos relatórios de validação consultados, 

consta deste mesmo quadro. A classificação k identifica os números de ordem do vetor 

tráfego, sendo de uso exclusivo deste trabalho. A contagem apresentada reúne os 

resultados dos pórticos das Talhadas e de Celorico da Beira. A sua seleção fez-se em 

função da sua localização: sensivelmente a meio dos dois troços estudados (ver Capítulo 

6). Apenas se visualizou o tráfego no sentido poente-nascente. As imagens de outros 

pórticos, com posicionamento conveniente, foram tiradas também do lado norte da 

estrada, não permitindo uma fácil identificação dos veículos que viajavam para poente. 

Todavia, na leitura dos trinta e três relatórios de validação referidos, relativos a oito 

pórticos, não se privilegiou nenhum dos sentidos. De resto, o tráfego constatou-se estar 

perfeitamente balanceado (TMD independente do sentido). 

                                                 
1
 Esta diretiva altera a Diretiva 96/53/CE, de 25 de Julho de 1996, também consultada. 
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Tabela 8.1 – Distribuição do tráfego observado na autoestrada A25, em Maio de 2015. Os 

resultados apresentados retratam o tráfego nos pórticos das Talhadas e de Celorico da Beira. 

Configuração do veículo 
Classe  PB PN Contagem/Fração 

EP SCUT k [t] [cv] [v/h] [%] 

 
B CS1/2 1 3,5 110 478 71,1 

 
C1 CS2 

2 7,5 120 27 4,0 

3 18 325 19 2,8 

 
C2 CS3 4 26 389 8 1,2 

 
C3 “ 5 26 389 - - 

 
C4 CS4 6 32 409 1 0,2 

 
C5 “ 7 37 431 8 1,2 

 
C6 “ 8 40 431 - - 

 
C7 “ 9 40 431 5 0,7 

 
C8 CS3 10 29 367 - - 

 
C9 CS4 11 37 431 - - 

 
C10 “ 12 38 431 4 0,6 

 
C11 “ 13 

40 431 
- - 

44 446 

 
C12 “ 14 

40 431 112 16,7 

42 446 6 0,9 

 
C13 “ 15 

40 431 
- - 

44 446 

 
D1 CS2 16 19,5 424 4 0,6 

 
D2 CS3 17 26 466 - - 
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 A contagem realizada confirma aquela validada pela EP. Neste ponto importa 

destacar a predominância quase absoluta dos camiões articulados de cinco eixos, no seio 

dos veículos pesados, sendo que o típico camião rígido de três eixos, 6×2 ou 6×4, foi a 

única configuração identificada como classe SCUT 3. Tendo presente a reduzida 

dispersão desta distribuição, as configurações atrás referidas foram assumidas, 

respetivamente, como veículos representativos, ou equivalentes, das classes SCUT 4 e 

3; constantes dos relatórios de validação consultados, posteriormente, no centro de 

controlo da ASCENDI. Contudo esta assertividade não se observou no seio da classe 2 

SCUT. Efetivamente, de entre os 78 veículos assim contabilizados, 50 foram 

identificados pelo autor como veículos pesados (da classe SCUT 2, ou CS2). 

De facto, muitos outros, essencialmente comerciais ligeiros e furgões, passaram 

como “classe 2”, ainda que não fossem manifestamente veículos pesados. Isto constitui-

se como um entrave a uma eficaz definição de um veículo equivalente. Em face disto, 

supôs-se simplesmente que apenas metade dos veículos classificados eletronicamente 

como CS2 são efetivamente pesados, com um fracionamento f, por classe-k 2 e 3, 

idêntico àquele observado (Tabela 8.1), ou seja, que: 

 

   
  

  
 
    

 
                                                               

 

   
  

  
 
    

 
                                                               

 

A fração     , por sua vez, foi obtida a partir da contagem eletrónica dos 

veículos CS2 validada nos relatórios EP analisados, neste caso 1274 veículos em 8795, 

ou seja 14,5% do universo controlado. O veículo equivalente foi obtido por ponderação 

das especificações Y, de peso bruto, potência, coeficientes de rolamento e de declives 

gravíticos, das classes-k 2 e 3, supondo: 
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O camião médio assim obtido tem um peso bruto de 11,8 t e especificações 

similares às do típico camião rígido 4×2, de dois eixos e 12 toneladas de peso bruto. Por 

esta razão, e dada a volubilidade do tráfego, assumiu-se este último como veículo de 

mercadorias equivalente à classe CS2, já caraterizado no âmbito do Capítulo 5 (Tabelas 

5.2 e 5.12), a propósito da definição do perfil universal de velocidades. Quanto aos 

autocarros de passageiros, da classe-EP D1, estes foram tratados separadamente na 

classificação energética: por serem manifestamente mais aerodinâmicos e por estarem 

autorizados a circular a uma maior velocidade (Tabela 5.2; Tabela 5.12). 

Diga-se ainda que as distribuições referentes aos pórticos cujos relatórios EP se 

conhecem são muito similares em termos relativos, em particular no que respeita aos 

pesados. A imagem (a) da Figura 8.3 mostra precisamente a distribuição visualizada, 

gráfico VT:2P-2h, e a distribuição combinada resultante desses relatórios de validação 
2
, 

gráfico RV:8P-33h. Note-se que o segundo gráfico inclui o primeiro. A imagem (b) 

exibe as mesmas distribuições, mas em função da configuração dos veículos 

equivalentes observados. A repartição dos veículos CS2 proposta (Equações 8.1 e 8.2) 

está refletida no gráfico RV:8P-33h. No caso da distribuição VT:2P-2h, essa correção 

fez-se de acordo com a leitura realizada, sendo que 64% dos veículos CS2 eram 

pesados 
3
. Em ambos casos não se observam grandes assimetrias.  

 

Figura 8.3  – Comparação do tráfego visualizado (VT:2P-2h) com aquele decorrente dos relatórios EP 

consultados (RV:8P-33h). Esta última distribuição foi a utilizada na classificação energética da A25. 

                                                 
2
 Nas designações VT:2P-2h e RV:8P-33h, relativas à visualização do tráfego (VT) e aos relatórios de 

validação (RV), estão identificados o número de pórticos e a duração de controlo em  horas. 

3
 Note-se que o pressuposto de que metade dos veículos CS2 são ligeiros é meramente aproximado, face à 

exiguidade dos dados recolhidos. 
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8.2.2 Evolução posicional do tráfego 

O tráfego de veículos ligeiros sobre o traçado da A25 é manifestamente heterogéneo. A 

Figura 8.4 mostra precisamente a variação do valor TMDA com a posição, medida de 

poente para nascente. Estes resultados foram facultados pela ASCENDI e reportam-se 

aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011 e 2012. Conforme pode observar-se, o tráfego 

de veículos pesados (linha a vermelho) é relativamente independente da posição, ao 

contrário do que sucede com os ligeiros (linha a azul). Isto resulta seguramente da 

diminuição da densidade populacional para o interior do país. A ser assertiva esta 

justificação, a relativa uniformidade do tráfego de pesados sugere que seja 

maioritariamente internacional. A fração elevada de veículos articulados confirma-o.  

 

Figura 8.4  – Distribuição espacial do tráfego da A25. Os pontos assinalados sobre o eixo das abcissas 

(gráfico a) localizam os pórticos utilizados na caracterização do tráfego por classes EP. Os pontos a cheio 

identificam os locais onde se procedeu ao controlo visual do tráfego. 

 

A relevância deste aspeto prende-se diretamente com a classificação energética 

de uma estrada, e será tão mais pertinente quanto mais heterogénea for a tipologia do 

terreno atravessado. Repare-se que os valores de TMDA até aqui referidos, acerca da 

A25 ou de outras autoestradas, são médias ponderadas que se reportam a toda a 

extensão dos traçados. Logo, caso estes compreendam zonas planas e de montanha, a 

distribuição espacial do tráfego poderá afetar significativamente o trabalho global 

propulsivo dos veículos em circulação. Neste ponto importa referir a relativa imunidade 

da classificação energética do traçado da A25 face à não uniformidade do tráfego, 

essencialmente por dois motivos:   
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i. Por um lado, em virtude da relativa insensibilidade do desempenho dos veículos 

ligeiros face ao perfil vertical da estrada (Capítulo 3) 
4
; e por outro, 

ii. Devido à pronunciada similitude das cartas EDO dos segmentos a oeste e a este 

de Viseu. Os resultados obtidos por simulação computacional com os veículos 

R2 e A5 reforçam esta conclusão (Capítulo 6). 

 

 

8.3 Classificação energética 

8.3.1 Indicadores de eficiência por classe EP 

A Tabela 8.2 congrega os principais indicadores de eficiência do conjunto de veículos 

EP tipificados (ver Tabela 8.1), a saber: a velocidade média proporcionada pelo traçado, 

de acordo com o princípio da mobilidade; o consumo quilométrico; e o rendimento de 

locomoção. Estes resultados foram obtidos pelo Modelo Sintético de cálculo e refletem 

movimentos balanceados, de ida e volta, sobre toda a extensão do traçado. Refira-se no 

entanto que os resultados apresentados para a classe B, dos ligeiros, são 

computacionais. Isto prende-se com o facto da metodologia proposta não contemplar o 

efeito de restrições de velocidade frequentes. Reveja-se a esse respeito a Figura 4.35, 

Secção 4.5, Capítulo 4. Trata-se de uma limitação a dirimir em trabalhos futuros 
5
. No 

caso dos veículos pesados, estas restrições não o são de facto, uma vez que a limitação 

eletrónica de velocidade que lhes é intrínseca é ainda mais restritiva 
6
.   

                                                 
4
 Refira-se que a contabilização destes veículos está inflacionada, em detrimento dos pesados, uma vez 

que para efeitos de monotorização nacional do tráfego, e de acordo com o Decreto-Lei n.º380/2007, de 13 

de Novembro, esta forma de classificação, sumária, tem como caraterística física discriminativa apenas o 

comprimento do veículo; e se este for menor ou igual a 7 m, então diz-se “ligeiro”. Sucede porém que os 

camiões com peso bruto até 8 t, e mesmo mais, têm na sua maioria comprimentos menores. 

5
 De facto, a inclusão deste aspeto no modelo não se antevê difícil: exigindo apenas a segmentação do 

traçado em função dos diferentes níveis de velocidade e a realização de balanços de energia com vista a 

estimar a dissipação acrescida resultante das ações transitórias de travagem. Esta análise foi iniciada, mas 

não concluída, por insuficiência do número de corridas de validação/calibração.    

6
 Note-se que o limite de velocidade se assumiu uniforme, para efeitos de calibração do Modelo Sintético, 

como se a estrada garantisse uma velocidade de base de 120 km/h. A sinuosidade do traçado foi por isso 

desprezada, apenas neste contexto simplificativo (ver Secção 6.5.4). De outro modo, a simulação dos 

outros traçados estudados, com vista a aumentar a representatividade do modelo, enviesaria os 

coeficientes de ajuste; uma vez que as diretrizes dessas outras estradas não são conhecidas.  
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Tabela 8.2 – Indicadores de eficiência das classes de veículos EP, relativos a movimentos 

balanceados sobre a A25, obtidos pelo Modelo Sintético para o regime de potência máxima. 

Caraterização dos veículos Indicadores de eficiência: W-E ÷ E-W 

Classe k:EP-SCUT  

Configuração 

PB 

[t] 

PN 

[cv] 

VM 

[km/h] 

CQ 

[L/100km] 

RL 

[%] 

1:B-CS1 VL2 1,5 110 113,3 ÷ 113,6 5,9 ÷ 4,9 91,2 ÷ 89,3 

 2-3:C1-CS2 R2 
7,5 

18 

145 

332 

83,3 ÷ 86,8 

85,7 ÷ 88,2 

22,7 ÷ 18,2 

38,6 ÷ 29,5 

89,3 ÷ 83,9 

74,9 ÷ 65,3 

4:C2-CS3 R3 26 389 82,0 ÷ 86,1 49,0 ÷ 36,7 67,0 ÷ 57,4 

5:C3-CS3 R3:2d 26 389 82,4 ÷ 86,3 48,6 ÷ 36,3 65,8 ÷ 56,1 

6:C4-CS4 R4:2d 32 394 77,6 ÷ 83,4 56,6 ÷ 41,9 61,8 ÷ 52,7 

7:C5-CS4 R2-2 37 408 74,7 ÷ 81,5 62,8 ÷ 45,7 57,6 ÷ 48,5 

8:C6-CS4 R2-3 40 432 74,0 ÷ 81,0 67,2 ÷ 48,8 57,4 ÷ 48,2 

9:C7-CS4 R3-2 40 432 74,2 ÷ 81,1 66,8 ÷ 48,5 56,7 ÷ 47,6 

10:C8-CS3 A3:2+1 29 367 78,5 ÷ 84,1 50,7 ÷ 37,3 61,0 ÷ 51,7 

11:C9-CS4 A4:3+1 37 408 75,0 ÷ 81,7 61,8 ÷ 44,9 56,5 ÷ 47,5 

12:C10-CS4 A4:2+2 38 416 74,6 ÷ 81,4 63,1 ÷ 45,8 57,0 ÷ 47,9 

13:C11-CS4 
A5:3+2 

A5tc:3+2 

40 

44 

432 

441 

74,2 ÷ 81,1 

72,0 ÷ 79,5 

66,4 ÷ 48,1 

71,7 ÷ 51,7 

56,7 ÷ 47,6 

54,8 ÷ 45,9 

14:C12-CS4 
A5:2+3 

A5tc:2+3 

40 

42 
432 

436 

74,7 ÷ 81,5 

73,6 ÷ 80,7 

65,2 ÷ 47,2 

67,8 ÷ 48,9 

54,7 ÷ 45,7 

53,8 ÷ 45,0 

15:C13-CS4 
A6:3+3 

A6tc:3+3 

40 

44 

432 

441 

74,3 ÷ 81,2 

72,3 ÷ 79,7 

66,1 ÷ 47,9 

71,1 ÷ 51,2 

56,4 ÷ 47,4 

53,8 ÷ 45,0 

16:D1-CS2 RP2 19,5 424 96,6 ÷ 98,9 37,1 ÷ 27,6 69,7 ÷ 59,4 

17:D2-CS3 RP3 26 466 93,5 ÷ 97,0 46,1 ÷ 33,8 63,7 ÷ 53,6 

Obs.: As abreviaturas VM, CQ e RL, designam respetivamente as grandezas velocidade média, consumo 

quilométrico e rendimento de locomoção. As configurações “tc” referem-se a camiões afetos ao 

transporte de contentores. 

 

Atente-se na redução gradual da velocidade média e do rendimento de 

locomoção com o aumento do peso bruto do veículo. De realçar ainda a semelhança dos 

desempenhos exibidos pelos veículos da classe 4, SCUT (CS4). O camião modal, com a 

configuração A5:2+3, está destacado a negrito. A ponderação destes resultados, em 

função da distribuição de tráfego proposta (ver Figura 8.3, Secção 8.2.1) e dos veículos 

equivalentes que a caraterizam, está patente na Figura 8.5.  
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Conforme pode observar-se, apesar do tráfego ser predominantemente ligeiro 

(colunas de cor azul), do ponto de vista energético, ou do impacto ambiental, a interação 

veículo-estrada é dominada quase exclusivamente pelo tráfego de veículos pesados, que 

no seu conjunto são responsáveis por 80% do combustível utilizado nos movimentos 

realizados sobre este traçado (colunas a verde). 

 

Figura 8.5  – Indicadores relativos de utilização da autoestrada A25, expressos em função das 

configurações dos veículos equivalentes à distribuição do tráfego observado sobre este traçado. 

 

Em consequência, mesmo um tráfego médio ponderado de apenas 10000 v/d 

resulta equivalente, em termos energéticos, a 34800 veículos ligeiros por dia. Ainda a 

respeito da exiguidade do valor TMDA, relembra-se a evolução deste indicador para os 

anos de 2011, 2012 e 2013, a qual foi, pela mesma ordem, de 12000, 9200 e 8500 v/d, 

aproximadamente. Na elaboração da distribuição de tráfego o número de veículos 

controlados em 33 horas foi de 8795, por sentido de marcha. Isto equivale a um fluxo 

TMDA de 8528 v/d, para um período efetivo de circulação de apenas 16 h/d. Todavia, 

alguns dos relatórios de validação reportam-se ao período de almoço, altura em que é 

espectável uma redução do nível de utilização da estrada. Refira-se ainda que, para os 

anos referidos, o valor médio TMDA relativo a estes mesmos pórticos constatou-se ser 

perfeitamente representativo da média ponderada sobre toda a extensão do traçado 

(diferença inferior a 1%). Estes resultados reforçam a representatividade do vetor 

tráfego assumido na classificação energética.  
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8.3.2 Metodologia de classificação energética 

A classificação energética do traçado foi subordinada aos volumes tráfego projetado e 

efetivo, respetivamente iguais a 35000 v/d e 10000 v/d. Estes valores já foram 

justificados nas secções precedentes. Quanto à implementação do procedimento em si 

mesmo, serão apresentados indicadores específicos e absolutos. No primeiro caso, 

apresentam-se resultados tais como velocidade média, consumo quilométrico e 

rendimento de locomoção; no segundo, valores de trabalho global de propulsão, ao nível 

das jantes e do motor, e do consumo de combustível. Ainda neste contexto, serão 

apresentados indicadores acerca da intensidade linear do trabalho propulsivo, imputável 

à interação tráfego - traçado, e o respetivo potencial regenerativo (igual ao calor 

dissipado em ações de travagem). 

Dito isto, o tráfego assumiu-se balanceado, i.e., igual nos dois sentidos de 

circulação, em qualquer secção da estrada, sendo os vetores tráfego VT, para os valores 

TMDA projetado e efetivo 
7
, 

                                                                         

 

O discriminante   identifica o cenário estudado, se projetado ou efetivo (     ), 

sendo o vetor distribuição de tráfego   representativo dos veículos equivalentes 

patentes na Figura 8.5 
8
, 

  {  }  {                             } 

 

 As grandezas velocidade média VM, consumo quilométrico CQ e rendimento de 

locomoção RL foram obtidas pelo Modelo Sintético (Capítulo 7). O efeito da altitude 

sobre o declive gravítico e consumo de combustível foi igualmente contemplado, de 

                                                 
7
 Em face da extensão e significado das diferentes grandezas, relembra-se que, neste contexto, se 

privilegia o uso direto das suas abreviaturas. Neste caso, porém, as variáveis não são representadas em 

itálico, de modo a que a sequência de carateres não seja confundida com um produto. Por exemplo, PT 

representa o produto P por T, enquanto PT retrata uma só variável. 

8
 Repare-se que aos elementos k, de 1 a 5, correspondem, pela mesma ordem, um veículo ligeiro, um 

camião rígido de dois eixos, um outro de três, um camião articulado de cinco eixos e um autocarro rígido 

de dois eixos. Os pesos totais em marcha constam da mesma figura. As restantes especificações foram já 

apresentadas ao longo deste trabalho. 
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acordo com o exposto no Capítulo 4, Secções 4.3.2 e 4.3.7. Para esse efeito considerou-

se a média aritmética da altitude dos pontos extremos do traçado da A25, e que é de 481 

metros. Este valor foi utilizado também no cálculo do trabalho mínimo de locomoção. A 

ponderação destas grandezas sobre o percurso L fez-se de acordo com os conceitos 

abaixo formalizados, para um tráfego uniforme: 

  

IV.1) Tempo de marcha por veículo, 

     ∑
  

   
 

                                                     

 

IV.2) Trabalho de locomoção por veículo, 

    ∑        

 

                                                  

 

IV.3) Trabalho mínimo de locomoção por veículo, 

     ∑            

 

                                            

 

IV.4) Potencial regenerativo por veículo, 

    ∑   (      )       

 

                                     

Isto é o mesmo que fazer (ver Equação 8.13), 

                                                             

 

IV.5) Consumo quilométrico por veículo (tráfego balanceado), 

    ∑      

 

                                                   

 

IV.6) Consumo em patamar por veículo (valor de referência), 

     ∑        
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IE.1) Velocidade média ponderada pela frequência, 

    ∑      

 

                                                 

 

IE.2) Velocidade média ponderada pelo tempo,  

    
 

   
                                                        

 

IE.3) Rendimento global de locomoção, 

    
     

    
                                                       

 

IE.4) Rendimento central de locomoção, dos valores extremos das classes, 

    
 

 
{{    }ma 

 {    }mi 
}                                        

 

IE.5) Índice de Eficiência Energética, 

    √                                                           

 

IE.6) Consumo relativo médio e fator de agravamento das emissões de CO2, 

        
    

    

                                                      

 

Os indicadores globais absolutos IGn, análogos daqueles acima enumerados, 

obtêm-se a partir dos respetivos indicadores por veículo IVn (n=1 a 6), fazendo,  

                                                                      

 

Relembra-se que o tráfego se assumiu uniforme sem prejuízo dos resultados a 

apresentar, pelas razões expostas na Secção 8.2.2. No entanto, caso isto não se verifique 

e a tipologia do terreno seja heterogénea, será necessário realizar esta análise por linha 

de tráfego, definida entre dois quaisquer nós do traçado. 
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8.3.3 Resultados  

A velocidade média de tráfego VMF é de 103 km/h, sendo de 100,3 km/h se ponderada 

pelo tempo de viagem (VMT), isto respeitando os limites autorizados de velocidade. 

Esta celeridade deve ler-se em veículo-quilómetro por veículo-hora. Acerca do tráfego 

da A25, pode afirmar-se ainda que o veículo médio exibe um peso bruto de 11,4 t e um 

consumo 18,95 L/ 100 km, veículos ligeiros incluídos. A potência média de motorização 

é de 74,5 kW, sendo o rendimento térmico operacional RTO de 39,3% (q=213 g/kWh; 

PCI=42,91 kJ/kg), isto no regime de potência máxima e de acordo com o princípio da 

mobilidade, ou de minimização do tempo de viagem.  

A intensidade energética imputável ao tráfego projetado, de 35000 v/d, 

carateriza-se pois por um trabalho efetivo anual WEA de 1642 GWh, ao nível das 

motorizações, e por um trabalho propulsivo de 1485 GWh, ou o equivalente a um 

rendimento mecânico aparente RMA de 90,4%. Este valor reflete o efeito combinado do 

escorregamento, das perdas de transmissão e da carga requerida por equipamentos 

auxiliares do veículo. A densidade linear de potência mecânica é assim de 

1,08 MW/km, valor médio em contínuo, para um período de operação de 24 h/d, 

365 d/a. O consumo anual de combustível que lhe corresponde é de 0,351 Mt, sendo as 

emissões globais de dióxido de carbono EG iguais a 1,13 Mt, ou seja, 6540 t/km, por 

ano, isto para um fator de emissão de 2,7 kgCO2/L (IPCC, 2006). 

 Quanto ao rendimento global de locomoção este é igual a 59,5%. Isto significa 

que 40,5% do trabalho propulsivo realizado pelo conjunto dos veículos em circulação é 

dissipado sob a forma de calor. O correspondente potencial de otimização é assim de 

601 GWh/a. Relembra-se porém que o rendimento de locomoção compara o movimento 

real com um outro ideal, efetuado a velocidade constante sobre um perfil vertical linear 

(Chang e Morlok, 2005). Consequentemente, a perda referida reflete também a 

dissipação acrescida resultante da não uniformidade do movimento (ver Capítulo 3), 

sendo que esta reverte diretamente a favor da envolvente. Este potencial não pode, por 

isso, ser realizado na sua totalidade. O camião A5.340, por exemplo, dissipa em 

travagens sustentadas 93% desse potencial regenerativo, isto para uma velocidade de 

cruzeiro de 90 km/h. Mas essa disponibilidade cairia para 81% caso o limite de 

velocidade fosse 120 km/h. Note-se no entanto que este veículo tem uma potência muito 

limitada, exibindo por isso perfis de velocidade manifestamente não uniformes.  
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Com o exemplo anterior pretendeu-se salientar que a limitação referida, de perda 

de potencial regenerativo por não uniformidade do movimento, não é muito gravosa 

para os limites de velocidade atuais. Mais ainda pelo facto de, num veículo hibrido, a 

utilização dessa fonte complementar de energia proporcionar velocidades mais 

favoráveis em rampa, contribuindo assim para a uma maior uniformidade do perfil de 

velocidades. Porém, a capacidade do motor/gerador limita também a capacidade de 

recuperação pretendida, uma vez que os níveis de potência alcançados por camiões 

pesados em travagens sustentadas excedem largamente, em traçados de montanha, os de 

propulsão positiva.  

Suponha-se pois o caso ideal do movimento uniforme de um veículo hibrido 

elétrico cujo gerador tem a uma potência de travagem  ̇   . Então, para declives mais 

acentuados do que o declive máximo de carga do gerador      será necessário fazer 

intervir os dispositivos de retenção do veículo, dissipando-se assim a energia mecânica 

excedentária.  A este respeito, a Figura 8.6 mostra um perfil ordenado de declives linear, 

semelhante ao da A25, e três níveis de declives: a aclividade   ; o declive gravítico    ; 

e o declive máximo de carga do gerador     , ambos definidos como positivos. Do que 

foi dito, e considerando as perdas na cadeia cinemática implícitas no rendimento 

mecânico aparente   , conclui-se que, 

 

(        )       ̇                                                    

ou seja, 

     
 ̇   

     
                                                            

 

Repare-se que as áreas delimitadas por este perfil, acima e abaixo do nível       , 

definem respetivamente os trabalhos específicos de propulsão e de travagem. Logo, a 

fração do potencial regenerativo utilizável pode ser aproximada por,  

 

       (
         

        
)
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Figura 8.6 – Representação sobre o perfil EDO dos diferentes tipos de trabalho específico, por unidade 

de peso e de percurso, envolvidos no movimento de um veículo com capacidade regenerativa. 

 

A expressão acima é válida para movimentos uniformes. No entanto, conforme 

já foi referido, nem toda a energia dissipada no movimento resulta de processos de 

travagem. Por esta razão, é necessário afetar ao potencial regenerativo PVR 

(Equação 8.8) um fator de correção que reflita apenas a fração de dissipação em 

travagem    (veículo sem regeneração). Disto isto, o trabalho efetivo recuperado WER 

é, ao nível do motor, 

                                                                      

 

Refira-se ainda que o rendimento do ciclo de regeneração     , aqui definido desde as 

rodas, em travagem, até ao motor elétrico, quando em modo de propulsão, depende de 

uma cadeia de transmissão de potência, caraterizada pelos rendimentos da cadeia 

cinemática   , do gerador     , do processo de carga e descarga no seu todo 
9
     e do 

motor elétrico    , ou seja, 

                                                                        

 

                                                 
9
 Rácio entre a energia elétrica efetivamente cedida ao motor pelo sistema de armazenamento e aquela 

produzida pelo gerador durante a travagem. Trata-se de uma eficiência de ciclo, a definir entre estados de 

carga idênticos. Os fluxos de energia referidos não são simultâneos. 
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Com base na análise levada a cabo por simulação computacional, propõe-se um 

fator de dissipação em travagem igual a 95% da energia total dissipada, supondo-se 

ainda que os diferentes rendimentos referidos sejam de 90%; valores médios 

operacionais. Trata-se aqui de sugerir simples escalas.  

Assim, e de acordo a metodologia descrita, é possível estimar, para um tráfego 

projetado de 35000 v/d, que a hibridização de todo o parque rodoviário em circulação 

na A25 permitiria, para o mesmo nível de serviço (tempo de viagem), reduzir em 

337 GWh/a o trabalho efetivo realizado pelos motores de combustão. Isto equivaleria a 

uma diminuição do consumo de combustíveis de 20,5%. Estes valores têm no entanto 

implícito que qualquer um desses veículos seria capaz de realizar uma potência de carga 

igual à potência nominal do motor de combustão. Este pressuposto não será ainda 

razoável (NAS, 2008; NESCCAF, 2009; Young et al., 2012; Suh, et al. 2012; Boer et 

al., 2013; Treusch, 2013). Na análise referida supôs-se ainda um aumento do peso total 

do veículo de 3 kg/kW, tendo por referência a potência máxima de carga em contínuo. 

Limitando este valor a 50% da capacidade nominal da motorização, reduzir-se-ia o 

trabalho de propulsão exigido aos motores de combustão em 231 GWh/a, poupando-se 

no processo 14,1% do combustível utilizado pelo parque convencional não regenerativo. 

As Tabela 8.3 e 8.4 sintetizam os resultados já discutidos. 

 

Tabela 8.3 – Indicadores de eficiência e de utilização da A25, para uma extensão de 173 km. 

Indicadores Ligeiros Pesados A5 Tráfego projetado  

TMDA [v/d] 24100 7980 35000 

VM [km/h] 113,4 78,0 100,3 

CQ [L/100km] 5,4 56,1 19,0 

RL [%] 90,2 49,6 59,5 

RTO [%] 35,0 40,9 39,3 

RMA [%] 89,0 90,9 90,4 

CRM,CO2 [-] 1,04 1,96 1,59 

IEE [%] - - 64,5 

PM16h 
[1]

 [MW] 49 198 281 

WEA [GWh/a] 287 1153 1642 

EG [kt CO2/a] 222 764 1130 

CGC 
[2]

 [ €/a] 99 339 503 

Obs.: [1] Potência de motorização para um período de utilização de 16 h/d; [2]  usto médio de 1,2€/ .  
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Tabela 8.4 – Indicadores de eficiência e de utilização efetiva da A25, supondo que o regime de 

operação é o económico e que o fator de utilização da capacidade de carga é de 60%.  

Indicadores Ligeiros Pesados A5 Tráfego efetivo 

TMDA [v/d] 6880 2280 10000 

PT [t] 1,5 30 8,8 

VM [km/h] 113,4 80,9 101,7 

CQ [L/100km] 5,4 44,4 15,9 

RL [%] 90,2 57,2 66,9 

RTO [%] 35,0 41,9 40,0 

RMA [%] 89,0 90,2 89,8 

PM16h 
[1]

 [MW] 14 46 68 

WEA [GWh/a] 82 267 399 

EG [kt CO2/a] 63 173 270 

CGC 
[2]

 [ €/a] 28 77 120 

Obs.: [1] Potê cia de motorização para um período de utilização de 16 h/d; [2]  usto médio de 1,2€/ .  

 

No quadro acima, e por uma simples questão de realismo, a tipificação do 

tráfego efetivo pressupõe que os veículos pesados não circulam completamente 

carregados. O fator de utilização implícito é de 60% (Lumsden, 2004). A Figura 8.7 

mostra os principais indicadores relativos de utilização em função das configurações 

equivalentes. A supremacia dos pesados do ponto de vista energético mantém-se. 

 

Figura 8.7  – Indicadores relativos de utilização efetiva da autoestrada A25, expressos em função das 

configurações dos veículos equivalentes, para um fator de utilização da capacidade de carga de 60%. 
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Nas Tabelas 8.3 e 8.4 optou-se por apresentar o consumo global de combustíveis 

CGC sob a forma do custo suportado anualmente pelos utilizadores, por ser um 

parâmetro mais eficaz no retratar da margem financeira, limite, disponível para a 

otimização do traçado. Efetivamente, o trabalho de propulsão sobre a estrada ideal, com 

declive constante e a mesma extensão, é diretamente proporcional ao rendimento global 

de locomoção, se do por isso imediato i ferir que essa margem limite é de 40  €/a, 

aproximadamente; o equivalente a cerca de 1600  € para uma vida útil do traçado de 

40 anos. Com base no tráfego projetado este valor seria de 8150  €. Ora, de acordo 

com Mendes (2012), o investimento global na rede RNA, entre 1999 e 2007, foi de 

7917  €, sendo de 753  €  o caso da A25. Ver Figura 8.8, abaixo.  

 

Figura 8.8  – Investimento na rede nacional de autoestradas RNA, segundo Mendes (2012). 

  

Ou seja, mesmo no cenário mais conservador, refletido na presente exiguidade 

do volume de tráfego, os resultados obtidos deixam supor que haverá certamente 

margem financeira para otimizar, do ponto de vista energético, o traçado da A25, ou 

outros com características similares. No entanto, a partilha com o utilizador dos custos 

adicionais inerentes não será seguramente do seu interesse imediato. Será primeiro 

necessário que este constate o benefício daí resultante. A classificação energética da 

rede nacional de autoestradas serviria também este propósito. 
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Neste ponto importa lembrar que os resultados anteriores supõem a manutenção 

da extensão do traçado existente. No entanto, em termos absolutos, a ligação entre dois 

pontos deveria ser retilínea, em planta e perfil, ainda que semelhante traçado seja 

perfeitamente utópico. Não obstante, permite estabelecer mínimos absolutos, em 

trabalho e consumo, para um mesmo nível de serviço, entendido aqui como tempo de 

viagem por utilizador. Dito isto, mantendo-se a mesma velocidade em reta VER 
10

, de 

cada classe de veículos, seria possível baixar e uniformizar, em cada caso, a velocidade 

de marcha e simultaneamente realizar movimentos isentos de travagens sustentadas. 

Assim, tomando este traçado, e condições de marcha, como referência de cálculo do 

rendimento de locomoção em reta tem-se, 

     
      

    
                                                          

sendo o trabalho mínimo de locomoção em reta dado por, 

      ∑             

 

                                             

 

O rendimento global assim obtido é de 38,3%, sendo o consumo relativo igual a 

2,37. O significado físico destes valores é o seguinte: a circulação do tráfego projetado 

por esse traçado ideal, em reta, exigiria um trabalho propulsivo de apenas 38% daquele 

praticado sobre a A25, reduzindo-se no processo o consumo por um fator de 2,37 
11

; isto 

para o mesmo nível de serviço. Estes resultados são significativamente menos 

abonatórios do que aqueles exibidos na Tabela 8.3, e no entanto este traçado tem um 

índice de sinuosidade abaixo da média da rede nacional de autoestradas 
12

: 1,26 vs. 1,33 

(IMT, 2014). Isto sugere que até uma simples relocalização pontual do traçado, por 

forma a diminuir os declives máximos, poderia ser largamente benéfica do ponto de 

vista energético e ambiental; ainda que isso penalizasse um pouco a sua extensão e, 

consequentemente, o tempo de viagem proporcionado aos veículos ligeiros.  

                                                 
10

 Definida em função do deslocamento vetorial entre esses dois pontos. 

11
 Repare-se que o consumo relativo não é inversamente proporcional ao rendimento de propulsão pelo 

facto dos motores operarem na realidade em condições termicamente mais favoráveis do que em patamar. 

12
 Razão entre o percurso realizado sobre o traçado e a distância em linha reta, entre pontos extremos. 
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Pese embora o significado físico do rendimento de locomoção, o potencial de 

otimização energética que este sugere seria seguramente difícil de concretizar. De facto, 

a construção de traçados com declives constantes, de 0,55%, para o mesmo índice de 

sinuosidade, ou 0,70% em reta, colocaria desafios construtivos porventura 

intransponíveis. Tendo isto presente, no Capítulo 3, analisaram-se dois perfis 

modificados, mais realistas, relativos ao traçado da A25 entre Albergaria e Viseu, ditos 

A e B. O primeiro com declives limites de ±5% e outro limitado a ±6%, a situação atual, 

mas com obras de arte adicionais, pontes e túneis, capazes de suavizarem zonas críticas 

do traçado. Os resultados obtidos formam promissores, apesar da contenção das ações 

de otimização propostas. Porém, a análise apresentada foi restrita a movimentos 

uniformes e perfis nominais, em linha quebrada. O efeito das concordâncias verticais e 

da inércia não estão por isso refletidos nos resultados já apresentados a este respeito. 

Isso será feito na seção seguinte.  

Antes porém, importa salientar a magnitude do trabalho efetivo anual WEA 

exigido pelo traçado, mesmo supondo um fator de utilização de 60% e um tráfego 

médio de 10000 v/d. De facto, extrapolando o valor de 399 GWh/a para a rede nacional 

de autoestradas, supondo que o trabalho por veículo-quilometro seja similar, obtém-se, 

para uma extensão de rede de 3065 km e TMDA de 13400 v/d (IMT, 2014), um valor 

aproximado de 9500 GWh/a. Trata-se de uma simples escala, que no entanto representa 

19,5% da produção nacional de eletricidade no ano 2014, de 48823 GWh (REN, 2015). 

A título comparativo, a rede eólica nacional produziu nesse ano 11813 GWh, para uma 

potência ligada total de 4514 MW. Porém, fosse o tráfego projetado uma realidade e 

este valor seria 29000 GWh/a, o equivalente a 60% da energia elétrica produzida nesse 

mesmo período 
13

.  

Com isto pretende-se por o foco sobre um aspeto por vezes relegado para 

segundo plano quando se advoga a massificação do uso de veículos elétricos puros, 

sejam estes do tipo plug-in ou por via da eletrificação direta da rede: o do investimento 

certamente massivo a realizar simultaneamente nas redes nacionais rodoviária e elétrica. 

Diga-se no entanto que já existem estradas de testes e trajetos fora de estrada 

eletrificados. A imagem esquerda da Figura 8.9 ilustra o primeiro caso referido, 

                                                 
13

 Refira-se no entanto que o valor médio ponderado TMDA era no ano de 2010 de 19600 v/d sobre a 

rede nacional de autoestrada, então com 2700 km (InIR, 2011).  
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implementado na Suécia, e as duas últimas mostram uma via eletrificada utilizada no 

transporte de minério, situada na Zâmbia (Boer et al., 2013). Todavia, a capacidade 

regenerativa proporcionada por uma rede elétrica reduziria esta procura em 10 a 15%, 

uma vez consideradas as perdas de distribuição. Estes valores são aqueles 

frequentemente referidos a propósito de uma rede ferroviária eletrificada (FFE, 2010; 

IEA, 2015). A magnitude destas escalas não deixa ainda assim de ser significativa. A 

concretização de resultados mais assertivos exigirá porém a realização de um 

levantamento cuidado acerca da eficiência energética da rede nacional de autoestradas e 

da distribuição espacial do tráfego que lhe é inerente.  

 

Figura 8.9 – Camiões de estrada e de exploração mineira, elétricos, sob catenárias (Boer et al. 2013). 

 

 

8.4 Otimização do traçado 

Nesta secção apresentam-se resultados acerca do efeito do raio de curvatura das 

concordâncias verticais do perfil atual da A25 sobre a sua eficiência energética e 

resultados respeitantes à eficiência dos perfis modificados A e B, já discutidos no 

Capítulo 3. No entanto o efeito dessas concordâncias, da utilização da inércia do veículo 

e do limite de velocidade serão agora considerados. Os procedimentos de geração destes 

traçados não são discutidos aqui. A esse respeito consulte-se a Secção 3.4 desse 

capítulo. A Figura 8.10 mostra os perfis nominais A e B, imagens esquerda e direita 

respetivamente. O traçado A tem declives limites de ±5% e o outro ±6%, a situação 

atual, mas com obras de arte adicionais, pontes e túneis, implementadas em zonas 

críticas do traçado. Os declives usados nesses segmentos fizeram-se iguais a ±1%, de 

modo a minimizar o percurso acumulado em travagem (ver Capítulo 3).  
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Figura 8.10 – Perfis verticais da A25 modificados, A e B, respetivamente a cor verde e a vermelho. 

 

8.4.1 Concordâncias verticais 

Acerca do efeito dos raios de concordância sobre os indicadores de eficiência, 

realizaram-se diversas corridas entre Albergaria e Viseu, pelos métodos computacional 

MC e sintético MS, com o camião A5.430, no regime de potência máxima. Os valores 

dos raios verticais    estudados pertencem ao intervalo abaixo formalizado, definido em 

função dos raios mínimos regulamentares      estabelecidos em JAE (1994), 

 

 
     |  |                                                              

 

Esses mínimos são, para uma velocidade de base de 120 km/h, de 140 e 70 hm, 

respetivamente para concordâncias convexas e côncavas. Estes valores são inferiores 

àqueles recomendados, de 160 e 70 hm, mas ainda admissíveis para estradas com faixas 

de rodagem unidirecionais, o caso de autoestradas. Estas normas de projeto visam 

proporcionar campos de visibilidade adequados a uma marcha segura. A Figura 8.11 

mostra os resultados obtidos por simulação computacional e pelo modelo sintético. As 

zonas sombreadas refletem traçados em violação das normas de segurança vigentes. 

Sucintamente, as conclusões a retirar são: 

 Os benefícios decorrentes do aumento dos raios de concordância para além dos valores 

mínimos normativos são já muito escassos; a sua duplicação proporcionaria uma 

redução do consumo de 0,91% e um aumento da velocidade média de apenas 0,39%; 

 Os resultados computacionais e sintéticos são sobreponíveis para raios maiores ou 

iguais que os regulamentares, desviando-se apenas para raios proibitivos, inferiores a 

metade dos valores normativos mínimos: +1,9% no consumo e -0,78% em velocidade. 
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Figura 8.11 – Indicadores de eficiência exibidos pelo camião A5.430 sobre a A25, entre Albergaria e 

Viseu, no regime de potência máxima, em função do sentido de marcha e dos raios de concordância. 

 

Ainda a este respeito, diga-se que a duplicação dos raios de concordância, face 

aos valores mínimos regulamentares, ditaria cortes e aterros adicionais com volumes de 

191000 e 157900 m
3
 respetivamente, isto para uma largura média da estrada de 25 

metros e mantendo inalterado o perfil nominal atual (curva azul da Figura 8.10). Estes 

resultados são meras escalas, pois na realidade refletem apenas o produto dessa largura 

pela área das secções delimitadas abaixo e acima da rasante atual pela rasante 

modificada. O benefício assim proporcionado ao tráfego de camiões pesados seria, 

apenas neste troço e para uma vida útil de 40 anos, de 11,4  €.  efira-se ainda que a 

zona otimizada teria extensão de 21 km, com uma variação média de cota de 0,66 m. No 

entanto, entre os quilómetros de exploração 65 e 66 seria necessário proceder a um corte 

adicional significativo, com uma variação média de cota de 4,7 m, numa extensão de 

630 metros. Em face disto, a alteração da estrada existente com vista à realização deste 

benefício não seria porventura atrativa. 

 

 

8.4.2 Perfis longitudinais otimizados 

A redução dos declives máximos da estrada, assumida pelo perfil A, de 6 para 5%, ou 

da extensão das rampas mais acentuadas, implícita no perfil B, proporciona 

naturalmente um aumento da velocidade de marcha, enviesando-se por esta via a 

comparação pretendida. Para evitá-lo, o veículo foi operado de modo a que as 

velocidades médias realizadas sobre os traçados modificados fossem aquelas possíveis 

O raio das concordâncias verticais / raios mínimos regulamentares (JAE, 1994)  
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sobre a estrada atual, para cada sentido de circulação. As primeiras corridas realizadas 

revelaram que mesmo no regime económico seria possível reduzir os tempos de viagem. 

Assim, foi necessário baixar também a velocidade mínima de cruzeiro e praticar uma 

marcha em movimento livre para declives negativos, isto respeitando o mesmo limite de 

velocidade. Dito isto, da análise do perfil modificado A (Figura 8.10) conclui-se, para 

movimentos balanceados, que:  

i. A redução dos declives máximos de 6 para 5% permitiria diminuir o consumo em 

13,7%, de 56,0 para 48,3 L/ 100 km, mantendo-se a velocidade média em 77,7 km/h; 

ii. A utilização dos raios de concordância recomendados, em vez dos mínimos admissíveis, 

permitiria aumentar este benefício apenas marginalmente, para 14,1%; 

iii. O aumento do limite de velocidade, de 90 para 120 km/h, resultaria num consumo de 

apenas 42,2 L/ 100 km, o equivalente a uma redução de 24,6%, face àquele possível 

sobre o traçado atual. Neste caso porém a velocidade média é um pouco maior, 

alcançando o valor de 78,2 km/h, isto apesar da velocidade mínima de cruzeiro ter sido 

fixada em 50 km/h. A Figura 8.12 mostra o comportamento dinâmico do camião 

A5.430 para estas condições de marcha; 

iv. Reduzindo os declives máximos ainda um pouco mais, para 4%, e obter-se-iam 

consumos de 42,8 e 38,9 L/ 100 km, respetivamente para os limites de velocidade de 90 

e 120 km/h, sendo, pela mesma ordem, as velocidades médias de 77,8 e 82,7 km/h. A 

redução dos consumos seria assim de 23,6 e 30,5%. O rendimento de propulsão seria no 

caso mais favorável de 76,3%. Atualmente é marginalmente inferior a 50%. 

 

Em síntese, os benefícios decorrentes da diminuição dos declives máximos em 

1% são significativos, mesmo mantendo o limite de velocidade atual. De facto, 

considerando apenas o movimento de camiões pesados articulados, obtém-se um 

desagravamento dos custos globais com combustíveis de 550  €, para um tráfego 

médio de pesados de 2280 v/d, no decurso da vida útil do traçado, se fixada em 40 anos 

e para um preço médio do gasóleo de 1,2 €/ . Refira-se ainda que este benefício seria de 

830  € caso se aume tasse o limite de velocidade em apenas 10 km/h, para 100 km/h. 

Nesse mesmo período a emissão global de dióxido de carbono diminuiria 1,9 milhões de 

toneladas, o equivalente a 10900 t/km, bem acima do impacto ambiental análogo 

usualmente imputado à construção da estrada no seu todo (Beuving et al. 2004). 
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O aumento da velocidade máxima autorizada para 120 km/h permitiria 

resultados ainda mais atrativos, quando combinados com a prática de velocidades de 

cruzeiro mais baixas, até 50 km/h. Todavia, a heterogeneidade do perfil de velocidades 

seria aumentada, resultando num modo de condução pouco natural. A Figura 8.12 

mostra isto mesmo. Repare-se na magnitude da potência de travagem. 

 

Figura 8.12 – Comportamento dinâmico do camião A5.430 sobre o perfil modificado A, entre Viseu e 

Albergaria, para uma velocidade mínima de cruzeiro de 50 km/h e limite de velocidade de 120 km/h. 

  

 Em relação ao perfil B, importa referir que este não se revelou tão eficaz quanto 

o A, limitado a declives de ±5% em vez de ±6%. Efetivamente, para os limites de 

velocidade de 90 e 120 km/h os consumos obtidos foram de 48,6 e 44,6 L/ 100 km. 

Note-se que uma análise assente apenas nos perfis nominais, sem concordâncias, sugere 

resultados bem mais promissores (Capítulo 3). Porém, a curvatura vertical atenua o 

efeito benéfico que os declives de ±1%, utilizados nas transições rampa-declive, têm 

sobre o perfil nominal, em linha quebrada (ver Figura 8.10). 

De referir ainda que se constatou a equivalência dos modelos computacional e 

sintético para os regimes de potência máxima ou económico, respeitando no entanto o 

princípio da mobilidade. Este último modelo pode por isso ser usado para prever, nessas 

condições, os eventuais benefícios decorrentes da otimização de um qualquer perfil 

longitudinal. O recurso ao modelo computacional é no entanto necessário sempre que a 

velocidade mínima de cruzeiro e a máxima autorizada não sejam coincidentes. Este 

modo de condução não está ainda contemplado na sua formulação. 
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8.5 Carta de eficiência da A25 

Neste ponto sintetiza-se graficamente a evolução com o peso bruto    dos principais 

indicadores de eficiência discutidos. Os gráficos a apresentar são linhas de tendência 

acerca da velocidade média, consumo quilométrico e rendimento de propulsão, e foram 

inferidos a partir das especificações médias propostas por Sturm e Hausberger (2005). 

As Figuras 8.13 e 8.14 mostram respetivamente a afinidade das correlações utilizadas na 

caraterização dos níveis de potência nominal    e dos declives gravíticos a 90 km/h. Os 

pontos representam os valores propostos por esses autores. 

 

Figura 8.13 – Caraterização dos níveis de potência dos camiões europeus (Sturm e Hausberger, 2005). 

 

 

Figura 8.14 – Resistência específica de locomoção dos camiões europeus (Sturm e Hausberger, 2005). 
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 A Figura 8.15 mostra a carta de eficiência da A25, no seu todo, obtida pelo 

modelo sintético para movimentos balanceados e nos sentido poente-nascente e inverso, 

respetivamente linhas a traço grosso, traço contínuo fino e linhas descontínuas. O modo 

de condução privilegia a maximização da velocidade média, respeitando o limite 

autorizado de 90 km/h. Repare-se no impacto significativo que o sentido de marcha tem 

sobre os indicadores apresentados. De salientar também a queda do rendimento 

propulsivo com o peso bruto do veículo, decorrente da redução da resistência específica 

de locomoção (ver Figura 8.14). 

 

Figura 8.15 – Carta de eficiência da A25 para camiões rígidos e articulados. Estes últimos incluem 

veículos rígidos com reboque. O regime de operação é o de potência máxima. 

 

No entanto, esse aumento do peso bruto, e da correspondente capacidade da 

carga, mais do que compensam, por excesso, essa perda. O consumo por unidade de 

transporte, em tonelada-quilómetro, é por isso menor. No entanto, a exiguidade do 

rendimento propulsivo obtido permite afirmar que são precisamente os veículos mais 

pesados aqueles que mais beneficiariam da otimização do traçado. A Figura 8.16 

apresenta ainda uma outra carta de eficiência, relativa ao regime económico, no entanto 

subordinando também a condução ao princípio da mobilidade. As conclusões acima são 

igualmente válidas, ainda que os resultados sejam naturalmente mais favoráveis do 

ponto de vista dos consumos realizados. 
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Figura 8.15 – Carta de eficiência da A25 para camiões rígidos e articulados, quando conduzidos no 

regime económico. A velocidade máxima autorizada é de 90 km/h. 
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Capítulo 9 

Conclusões e sugestões para trabalho futuro 

Este capítulo encerra a presente dissertação, sintetizando as principais conclusões e apontando 

algumas direções de investigação para trabalho futuro. 

 

 

9.1 Conclusões  

A presente tese teve como objetivo propor um procedimento de classificação energética 

de traçados rodoviários acidentados. A sua pertinência é demonstrada pelos resultados 

obtidos. A classificação pretendida exigiu a definição de conceitos e grandezas 

específicos, tais como o rendimento de propulsão, o consumo relativo, ou os 

comprimentos de onda da rasante e de entrada em rampa. Consequentemente, e de 

modo a ilustrar a relevância de um tal critério, entendeu-se pertinente demonstrar e 

quantificar quão sensível é o rendimento propulsivo de um veículo pesado face ao perfil 

vertical de uma estrada. Para esse efeito foram simuladas vinte e uma configurações de 

camiões pesados, em peso e potência, e dez traçados, quatro reais e seis gerados. O 

domínio de simulação abarcou pesos em marcha de 9 a 40 t e níveis de potência 

compreendidos entre 180 e 740 cv. 

O modelo computacional foi desenvolvido integralmente no âmbito da 

dissertação. O cálculo das velocidades médias, trabalhos específicos de locomoção e 

dos consumos quilométricos, exibidos pelas diferentes classes de veículos simulados, 

são o suporte do modelo de classificação proposto. A sua materialização porém está 

fundamentada fisicamente, apoiando-se no conceito de comprimento de onda da rasante. 

Na análise realizada estão implícitos novos grupos adimensionais, que visam 

estabelecer critérios de semelhança entre diferentes traçados e ainda de semelhança das 

respostas dinâmicas dos veículos que neles circulam. A afinidade entre os resultados 

produzidos pelo método proposto e aqueles decorrentes do modelo computacional de 

detalhe confirmam a sua viabilidade como critério de classificação futuro.  

 

Dito isto, com base nos resultados obtidos pode concluir-se: 
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i. Os veículos ligeiros são relativamente imunes ao perfil longitudinal da estrada. Por 

exemplo, no caso do Renault Mégane simulado, o aumento do consumo de combustível, 

relativamente ao perfil ideal, linear, estimou-se ser de apenas 4% para uma velocidade 

de 120 quilómetros horários. 

ii. Os veículos mais sensíveis ao traçado no plano vertical são precisamente aqueles que 

exibem uma menor resistência específica ao movimento. Consequentemente, os 

automóveis mais pesados ou mais aerodinâmicos serão aqueles mais sensíveis à 

ondulação do perfil vertical da via, em particular se circularem a velocidades inferiores 

a 100 km/h (aumento do consumo superior a 10%). 

iii. Com base no ponto anterior, e comparando a realidade europeia com a norte-americana, 

a profusão de veículos manifestamente mais pequenos deste lado do Atlântico não deixa 

supor que este fator, do relevo de uma autoestrada de montanha, possa justificar a 

prática de ecorouting, sugerida por alguns autores, designadamente por Boriboonsomsin 

et al. (2009), acerca do universo norte-americano. 

iv. Do mesmo modo, não se antevê que a utilização de veículos híbridos em vias rápidas de 

montanha, não congestionadas, possa trazer quaisquer benefícios dignos de nota; o 

potencial de recuperação de energia em travagens sustentadas é muito escasso com 

veículos ligeiros. 

v. Para velocidades inferiores à velocidade gravítica, praticadas em estradas com relevo 

acentuado, o trabalho de propulsão de um qualquer veículo é significativamente menos 

dependente da sua celeridade do que quando em patamar; tornando assim a estratégia de 

«reduzir a velocidade para poupar» menos apelativa em autoestradas de montanha com 

declives acentuados. 

vi. Um veículo pesado é muito mais sensível ao traçado vertical da estrada do que um 

ligeiro, sendo que o incremento no consumo, face a um perfil vertical ideal, pode 

ultrapassar os 100% para declives mais acentuados do que ±3%; este valor reflete 

naturalmente o efeito combinado de rampas e declives. 

vii. A margem financeira disponível para otimizar o perfil vertical de uma estrada de 

montanha, do ponto de vista da sua eficiência energética, é consideravelmente superior 

ao valor já avançado de 1,3 M€/km, para o todo da rede rodoviária europeia, EU-27, e 

vida útil do traçado de 40 anos, podendo mesmo superar o valor de 5 M€/km. 

viii. Efetivamente, a redução dos declives máximos do troço Albergaria-Viseu da A25, de 6 

para 5%, permitiria diminuir o consumo exibido por um camião articulado de 40 
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toneladas em 13,7%, de 56,0 para 48,3 L/ 100 km, isto para uma mesma velocidade 

média de 78 km/h e movimentos balanceados. 

ix. Esse benefício seria ainda maior caso o limite de velocidade fosse de 120 km/h. Nestas 

condições, o consumo poderia ser reduzido para 42,2 L/ 100 km, para a mesma 

velocidade média, poupando-se assim 24,6% do combustível atualmente utilizado.  

x. Uma redução adicional dos declives limites de um ponto percentual, para 4%, permitiria 

um consumo 38,9 L/ 100 km, para uma velocidade média de 82,7 km/h e limite de 

velocidade de 120 km/h. A diminuição do consumo seria assim de 30,5%. 

xi. A redução do limite legal de velocidade não beneficia nenhum dos indicadores 

calculados, no que respeita ao movimento de camiões pesados por estradas de 

montanha, ao contrário do que sucede em patamar. A razão tem a ver com a diminuição 

do rendimento de locomoção com a redução da velocidade de cruzeiro; simplesmente 

porque isso aumenta a extensão das zonas de travagem.  

xii. Consequentemente a imposição de limites de velocidade mais restritivos a camiões 

pesados, defendida por certos setores, não pode ser descontextualizada do tipo de 

traçado; sob pena de se penalizar duplamente as empresas de transporte: pelo aumento 

simultâneo do tempo de viagem e do consumo de combustível. 

xiii. Em síntese, os benefícios decorrentes da diminuição dos declives máximos em 1% são 

significativos, mesmo mantendo o atual limite de velocidade. De facto, considerando 

apenas o tráfego internacional de pesados observado sobre a A25, estimado em 

2280 v/d, isso proporcionaria um desagravamento dos custos globais com combustíveis 

de 550 M€, isto para uma vida útil do traçado de 40 anos e preço do gasóleo de 1,2 €/L. 

Caso o limite de velocidade fosse de 100 km/h o benefício seria de 830 M€, ou 4,8 M€ 

por quilómetro de traçado. Para o tráfego projetado esse valor seria de 17 M€/km. 

xiv. Nesse mesmo período a emissão global de dióxido de carbono, por parte do tráfego 

efetivo e para esse limite de 100 km/h, diminuiria 1,9 milhões de toneladas, o 

equivalente a 10900 t/km; bem acima do impacto ambiental análogo usualmente 

imputado à construção da estrada no seu todo (Beuving et al. 2004). 

xv. A afinidade entre os Modelos Sintético e Computacional constatou-se ser excelente. 

Efetivamente, os desvios de velocidade têm um valor médio de 0,27 km/h para o 

conjunto dos testes realizados, mais de 200, sobre 10 traçados, sendo de apenas 

0,12 km/h sobre a A25; os desvios relativos correspondentes são de 0,32 e 0,15%. Estes 

resultados traduzem disparidades médias dos tempos de marcha de 5 a 12 s por hora de 
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viagem. No entanto, calibrando o modelo sintético apenas para o traçado cuja 

parametrização detalhada se conhece, e limitando a velocidade máxima a 90 km/h, é 

possível alcançar desvios de tempo tão pequenos quanto 3 s/h. Naturalmente que os 

movimentos dos veículos mais capazes reduzem o erro médio, simplesmente por se 

aproximarem do teto de velocidade autorizada. Ainda assim, o desvio médio de 

velocidade, entre os modelos sintético e computacional, não ultrapassa 2% da diferença 

entre a velocidade de cruzeiro e a velocidade média de marcha obtida.  

xvi. Os rendimentos de locomoção alcançados sobre os 10 traçados estudados e 21 

configurações de carga e potência simuladas, relativos ao grupo de 228 testes 

considerado, são muito variados, refletindo a amplitude o domínio de simulação. Os 

valores médios aferidos foram de 65,6% com um desvio padrão de 13,2%, iguais por 

via do Modelo Sintético e Computacional. Já os valores extremos obtidos são de 34,9 e 

92,9%, pelo modelo simplificado, e 34,4 e 94,0% por simulação computacional de 

detalhe. O valor médio dos desvios absolutos de cada leitura é de apenas 0,58%. Assim, 

e face à natureza volúvel do tráfego rodoviário, o Modelo Sintético revelou-se 

equivalente, no efeito pretendido, a uma simulação computacional detalhada do 

movimento.  

xvii. Para o típico camião articulado de 5 eixos, o vulgar TIR, o rendimento de locomoção 

médio calculado para movimentos balanceados é de 50% aproximadamente. Mas, este 

indicador cai para 39% no trajeto Guimarães - Vila Real, seguindo pelas autoestradas 

A7 e A24. Isto significa que mais de metade do trabalho despendido pela motorização 

se dissipa sob a forma de calor no decurso de travagens sustentadas. 

xviii. Este último resultado, relativo ao traçado A7/A24, é agravado ainda por um índice de 

sinuosidade de 2, i.e., por um percurso por estrada duplo daquele possível em linha reta. 

Consequentemente o rendimento de locomoção em reta é de apenas 15%. Isto significa 

que uma ligação direta entre estas duas cidades, por um traçado ideal, porventura 

utópico, permitiria reduzir o dispêndio energético de locomoção em 85%. 

xix. Do que fica dito pode concluir-se que as normas de traçado atuais não privilegiam ainda 

a eficiência energética como função-objetivo. Todavia, a razoável densidade da rede 

nacional de autoestradas (RNA) permitirá, porventura, uma abordagem não interventiva 

proveitosa, centrada na otimização da sua utilização. Porém, esta estratégia de 

ecorouting só será eficaz na exata medida em que se conhecer a eficiência energética 

proporcionada pela RNA para diferentes percursos alternativos.  
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xx. Acerca do perfil universal de velocidades proposto, método simplificado A, refira-se 

que o desvio máximo em velocidade verificado entre este e os resultados 

computacionais de detalhe foi de cerca de 9 cm/s, para veículos com peso bruto até 40 

toneladas e declives máximos até 8%, sendo o desvio médio de apenas 2,6 cm/s. Os 

erros relativos, máximo e médio, observados, foram assim de 0,38% e 0,18%. 

xxi. Ainda a respeito dos perfis de velocidade em rampa, importa frisar que a distribuição 

real das velocidades lentas é bem menos harmoniosa do que aquela usualmente presente 

na literatura científica (Lan e Menendez, 2003; HCM, 2010; AASHTO, 2011), em 

virtude dos efeitos da descontinuidade da potência de propulsão e do modo de condução 

praticado. 

xxii. Uma outra observação, relevante, prende-se com a discordância das velocidades lentas 

alcançadas sobre alguns declives para movimentos acelerados e retardados. Essa 

disparidade consta de cartas de velocidades da AASHTO (2001) e tem sido contestada 

por diferentes autores (Rakha, 2002; Lan e Menendez, 2003). Neste trabalho essas 

diferenças foram também encontradas: em virtude da não uniformidade da potência de 

propulsão e da subjetividade da condução, i.e., o modo como o motorista perceciona o 

risco inerente à salvaguarda da mecânica do veículo quando este é operado no regime 

de potência máxima. 

xxiii. Assim, e de acordo com os resultados obtidos, pode concluir-se que a subjetividade na 

avaliação da severidade dos declives por parte do motorista, e alguma flexibilidade de 

critérios no momento das passagens de caixa, de apenas 5% da velocidade de regime, 

são o quanto basta para afetar significativamente os perfis de velocidades. Isto conduz a 

níveis de incerteza do cálculo dos comprimentos críticos superiores a 20% para rampas 

com declives menores ou iguais a 3%. 

 

9.2 Sugestões para trabalho futuro 

Em face dos resultados obtidos, seria interessante aplicar a metodologia desenvolvida 

no âmbito de um trabalho de campo abrangente, que visasse a classificação energética 

da rede nacional de autoestradas; e da qual fazem parte muitos traçados tão ou mais 

severos do que a A25. Do mesmo modo seria interessante correlacionar aspetos 

topográficos, inerentes a diferentes tipos de terreno, com os grupos adimensionais 

propostos, acerca das cartas EDO, de modo a integrar mais eficazmente o procedimento 

aqui proposto no âmbito do projeto de estradas. 
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