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Prefácio
De que trata o manual?
O manual de Elementos de Cinemática e Dinâmica Automóvel surgiu da necessidade da existência
de um corpus de conhecimento técnico nas disciplinas de Física ligadas ao automóvel e ao
ambiente rodoviário, acessível e escrito originalmente em Português de Portugal. Procura-se, por
um lado, descrever matematicamente alguns dos fenómenos tratados, e, por outro, elucidar acerca
dos mecanismos físicos que estão por detrás, no sentido da relação causal ou mecanística. Satisfaz
assim uma parte da curiosidade intelectual que poderia ficar frustrada caso tratasse apenas da
descrição matemática a qual está já amiúde divulgada em manuais académicos propriamente ditos
assim como em livros técnicos de engenharia maioritariamente escritos em língua inglesa. Apesar
de também técnico, este manual é flexível e pode ser consultado por um leque abrangente de
público, desde o estudante do ensino secundário ao investigador na ciência rodoviária.

Este livro é gratuito
Os manuais da Ciência Rodoviária não são escritos com o intuito de fazer dinheiro. O objetivo
primeiro do manual de Elementos de Cinemática e Dinâmica Automóvel é o lucro intelectual e o
prazer de fornecer um contributo pedagógico a quem dele possa necessitar. As fotografias e alguns
dos desenhos constantes das figuras identificadas ao longo do manual disponibilizado gratuitamente
em versão eletrónica são propriedade intelectual de autores diversos, e como tal mantêm os seus
direitos intactos. Foi feito, não obstante, um esforço para se usar figuras originais sempre que
possível. A Ciência Rodoviária reserva para si o direito de não autorizar a utilização deste material
para qualquer outro fim que não o uso pessoal e não comercial. Não está autorizada a republicação
do manual eletrónico em outros sítios, por outros canais e/ou sob outra forma, salvo com
autorização expressa do autor.
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1 ) A CINEMÁTICA
1.1 )

INTRODUÇÃO

O grande ramo da Física que o presente manual trata é a Mecânica a qual inclui
disciplinas mais específicas de acordo com o estudo dos conceitos e do
comportamento dos corpos considerados.
Comece-se por definir alguns conceitos gerais, essenciais para compartimentar as
matérias tratadas ao longo do manual.
A Mecânica é um ramo estrutural da Física que estuda o movimento, as forças e
as variações de energia que atuam nos corpos. Pode dividir-se em três sub-ramos
importantes:
A Cinemática. Deriva de “kinema”, movimento, em grego. É um sub-ramo da
Mecânica que se debruça sobre o estudo do movimento dos corpos e das
partículas, sem equacionar as suas massas nem as forças resultantes.
A Dinâmica. Deriva, também do vocábulo grego, “dynamis” que significa força. A
diferença em relação à Cinemática é que já equaciona as forças e os torques
produzidos no movimento, pela aceleração das massas.
A Estática é outro sub-ramo que estuda as forças que atuam nas massas mas em
condição estática, sem movimento ou em que as forças que atuam nelas se
equilibram ou anulam.
A Biomecânica é, finalmente, uma derivação da Mecânica que trata do estudo dos
organismos vivos.

2
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1.2 )

INÉRCIA, MOVIMENTO E REFERENCIAIS

Movimento e repouso são definições relativas. Considera-se que um corpo está em
movimento se a sua distância em relação a um referencial varia em função do
tempo. Se não houver variação da distância, o corpo estará em repouso em
relação ao referencial.
É o referencial que indica se um ou mais corpos estão em movimento relativo. O
referencial pode estar, num sistema considerado, em movimento ou parado,
designando-se

por

referencial

não-inercial

ou

por

referencial

inercial,

respetivamente.
Há certos fenómenos dinâmicos que se fazem sentir apenas em referenciais nãoinerciais. Exemplo disso são a Centrífuga e o efeito de Coriolis. Estes efeitos
apenas são verificados em referenciais, em movimento circular e na presença de
massa (inércia).
A reação Centrífuga, Centrífuga, ou “Força Centrífuga” em linguagem corrente, é
a condição de equilíbrio dinâmico que se cria, por exemplo, quando um automóvel
descreve uma curva. Os passageiros no seu interior sentem a sua massa
impulsionada para o exterior da curva. Se não levarem cinto de segurança
apertado, acabam mesmo por sair dos seus lugares se a aceleração angular for
intensa. Os passageiros dum veículo em movimento são considerados referenciais
não-inerciais. Em relação a eles, o efeito centrífugo é sentido como uma força que
atua neles, mas é apenas uma reação à Força Centrípeta exercida pelos pneus do
veículo na superfície da estrada necessária para curvar. Neste exemplo, a Força
Centrípeta é que é a verdadeira força. Na verdade, a Centrífuga não é uma força, é
uma “pseudo-força”, porque o que ela exprime é a inércia à alteração da direção
num corpo em movimento, por isso chamada com propriedade de reação
Centrífuga.
O efeito de Coriolis é sentido, também e apenas, num referencial não-inercial,
como uma força que atua perpendicularmente ao raio num sistema com movimento
3
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giratório. Este efeito traduz a tendência dum corpo em rotação se desviar
lateralmente da sua trajetória no seu referencial em movimento, quando se altera a
distância em relação ao centro da rotação, por causa da variação da quantidade de
movimento angular. Isto poderia sentir-se, por exemplo, se um veículo se
deslocasse muito rapidamente na direção norte-sul no globo terrestre, provocando
assim uma tendência para uma alteração de trajetória devido às diferenças de
velocidade tangencial na rotação da Terra numa deslocação entre pontos situados
a latitudes diferentes, apesar da velocidade angular da Terra ser igual em qualquer
ponto da superfície. Na prática, o que está a suceder é uma variação do momento
de inércia da massa em movimento rotativo.

Figura 1.2.1
Representação gráfica
da influência do efeito
de Coriolis, na Terra,
com variação nos sentidos norte-sul e sulnorte.

4
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1.3 )

POSIÇÃO, DESLOCAMENTO E DISTÂNCIA

Qualquer automóvel num referencial – numa estrada, por exemplo – ocupa uma
certa posição num determinado momento. Esse automóvel pode estar imobilizado,
situação em que mantém a posição inicial ao longo do tempo, ou pode estar em
movimento, sendo que nesta última situação vai variar a sua posição ao longo do
tempo, ou seja, vai deslocar-se.
No estudo do movimento dos veículos, a posição ocupada por um móvel é um
conceito básico fundamental, seja a posição que um veículo ocupa num
determinado referencial. A partir da posição no referencial pode definir-se, pois,
uma distância ou até uma orientação – aqui facilmente representada através de um
vetor.
É sempre bom recordar que há dois tipos de grandezas em Física: as grandezas
escalares, que representam uma determinada quantidade mas sem orientação
(ex. distância, potência, massa, tempo); e as grandezas vetoriais, representadas
por vetores que indicam, para além da magnitude, uma orientação, ou seja uma
direção e um sentido (ex. velocidade, aceleração, força, etc.)
A posição é normalmente definida, em Física, pela letra s. Para não confundir com
o raio geométrico, represente-se a posição, como grandeza física, pela letra s, que
indica a posição, ao longo duma trajetória no espaço, ocupada por um móvel em
relação à sua origem.

Figura 1.3.1

5
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A variação de posição, ou deslocamento, expressa por Δs, é a diferença de
posição s, ou seja, entre a posição final (sf) e a posição inicial (si).
Matematicamente, é presentada por:

s = s f − si

(1.1)

Exemplo de um automóvel imobilizado, posicionado inicialmente em si=0. Se ele se
deslocar para a posição final sf =10, por exemplo, ele terá variado a sua posição em
+10

unidades, que representa o seu deslocamento na trajetória.

Usando o metro (m) como unidade de referência do Sistema Internacional de
Unidades (S.I.), para o exemplo ilustrado tem-se um deslocamento de +10m:

s = 10m − 0m = 10m
A distância (d) percorrida é definida pelo módulo (| |) do deslocamento, isto é o seu
valor absoluto, uma vez que a distância é um valor sempre positivo, ou seja:

d = s
d = s f − si

(1.2)
(1.3)

Nnuma inversão do exemplo anterior, já se o automóvel se deslocar de uma
posição inicial de si=10m para uma posição final de sf =0m, o deslocamento será
negativo, ou seja:

s = 0m −10m = −10m
Porém, conforme foi dito, a distância é sempre positiva, o que, para ambos os
exemplos supra, é de 10m:

d = 0m − 10m = − 10m = 10m

6

Copyright © 2018 Pedro Oliveira & Ciência Rodoviária. Todos os direitos reservados. Esta cópia eletrónica é disponibilizada gratuita. Para uso pessoal apenas. Ver www.facebook.com/cienciarodoviaria

1.4 )

TIPOS DE MOVIMENTO (I)

O movimento pode ser analisado, basicamente, quanto: ao sentido, à trajetória, à
aceleração e ainda quanto à posição relativa dos pontos na trajetória.

Quanto ao sentido:
Progressivo: quando o móvel se desloca no sentido adotado no referencial (Δs>0);

Figura 1.4.1

Retrógrado: quando se desloca no sentido contrário adotado no referencial (Δs<0).

Figura 1.4.2

Quanto à trajetória:
Retilíneo: aquele cuja trajetória é uma linha reta;

Figura 1.4.3

Circular: aquele cuja trajetória é uma linha curva.

Figura 1.4.4
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1.5 )

INSTANTE DE TEMPO E DURAÇÃO

Num deslocamento há obrigatoriamente uma noção de
tempo associada. O tempo pode ser definido como
uma série ininterrupta e eterna de instantes.

Figura 1.5.1
Ampulheta,
ou relógio de
areia, antigo
instrumento
para medição
da duração do
tempo

Por mais pequeno que o deslocamento possa ser ou por
maior que seja a velocidade, há sempre um intervalo de
tempo associado. Esse intervalo é efetivamente o tempo
que o deslocamento demora a efetuar-se.
No S.I., a unidade de tempo é o segundo (s).

O intervalo de tempo, ou duração do tempo (Δt), é dado pela diferença entre os
instantes de tempo final (tf) e inicial (ti):

 t = t f − ti

(1.4)

Imagine-se o automóvel do exemplo anterior a deslocar-se de uma posição inicial
si=0m

para uma posição final sf =10m. Na posição si o instante de tempo é ti=0s, por

exemplo, e em sf o instante respetivo é tf =1s. Isto significa que o automóvel demora
1s

a efetuar a respetiva deslocação de 10m, i.e. a duração do deslocamento (tf – ti) é

de 1s, no qual o veículo se desloca ao longo de uma distância de ( sf – si) igual a
10m.

Pode dizer-se que a posição (s) está para o deslocamento (Δs) assim como o
instante (t) está para a duração (Δt).

8
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1.6 )

VELOCIDADE LINEAR

A velocidade é a grandeza física que indica a rapidez com que a posição de
um veículo, objeto ou partícula varia no tempo, isto é, a taxa de variação da
posição (deslocamento) no intervalo de tempo. É a função derivada da variação
da posição (Δs) ou deslocamento em relação à variação do tempo (Δt). A
velocidade é determinada pelo quociente da divisão do deslocamento (Δs) pela
duração (Δt), e traduz a velocidade escalar média (vm):

vm =

vm =

s
t

(1.5)

s f − si
t f − ti

(1.6)

No exemplo anterior, se o automóvel se deslocar ao longo de uma trajetória de 10m
num intervalo de tempo de 1s, a velocidade média será:
10m − 0m 10m
m
=
= 10
1s − 0s
1s
s

A velocidade média será, portanto, de 10m/s (dez metros por segundo), que pode
ser representado também por 10m.s-1 em notação para unidades com fração.
Se a velocidade for negativa, o veículo estará a deslocar-se no sentido inverso na
trajetória em relação à origem (por exemplo, -10m.s-1).
Esta é a velocidade escalar média. Não obstante, a velocidade pode não ser
constante, variando assim ao longo da trajetória. Para se definir a velocidade
instantânea num determinado instante de tempo (t), ficará:

s
t →0 t

v = lim

(1.7)

9
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Assim, a velocidade instantânea é igual ao limite da divisão do deslocamento (Δs)
pela duração (Δt), quando a sua duração tende para zero.
A unidade de velocidade convencionada pelo S.I. é o metro por segundo (m/s ou
m.s-1).

Nos automóveis, contudo, a unidade de velocidade mais usual é o quilómetro

por hora (km/h ou kph). Nos países anglo-saxónicos, em que é adotado o sistema
sexageximal, como é assim nos Estados Unidos da América, no Reino Unido ou na
Austrália, a unidade de velocidade rodoviária de referência é a milha horária, ou
mile per hour (mph). Na aviação, a unidade de velocidade de referência é o nó
(knot, kt).

1m/s = 3,6km/h

1mph ≈ 1,609km/h

1kts ≈ 1,852km/h

1.6.1 DISTÂNCIA – TEMPO – VELOCIDADE

Conhecendo-se os conceitos – distância, tempo e velocidade – é possível
relacioná-los de uma forma muito intuitiva e sem a necessidade de ter em conta a
orientação da velocidade:
•

Velocidade (v) é igual à distância (d) a dividir pelo intervalo de tempo (t)
decorrido:

v=

d
t

(1.8)

Ex.: a velocidade média dum veículo que demora 2,5s a deslocar-se 10m é de:
v=

10m 10 m
m
=
 = 4 = 4m.s −1
2,5s 2,5 s
s

Na verdade, o que se está a fazer é a simplificar a distância d que, tal como se viu,
é igual ao valor absoluto da variação da posição ou |∆s|.

10

Copyright © 2018 Pedro Oliveira & Ciência Rodoviária. Todos os direitos reservados. Esta cópia eletrónica é disponibilizada gratuita. Para uso pessoal apenas. Ver www.facebook.com/cienciarodoviaria

•

Distância percorrida é igual à velocidade vezes o intervalo de tempo:

d = v  t

(1.9)

Ex.: durante 6s, a deslocar-se à velocidade média de 4m.s-1, o veículo percorre:
d =4

m
 6s = 24m
s

•

Tempo (intervalo de tempo) é igual à distância sobre a velocidade:

t =

d
v

(1.10)

Ex.: à velocidade de 4m.s-1 o veículo precisa, pois, de 6s para percorrer a distância
de 24m:
t =

24m 24 m
s
=
 
= 6s
m
4
m

4
s

o que pode ser representado em gráfico (Fig. 1.6.1) resolvendo a função f (x) = 4x:

Figura 1.6.1

Figura 1.6.2

O gráfico do lado direito, f ’(x) = 4 representa a função derivada ou declive da reta
tangente ao gráfico inicial f(x)=4x, que é constante e igual a 24m/6s=4m/s em que
tan=y/x.

Assim, a variação da posição a dividir pela variação do tempo (∆s/∆t) dá a
11
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velocidade, pode ainda representar-se por ds/dt em que a notação d exprime uma
variação.
Fazendo o processo inverso, a partir da derivada é possível chegar-se à função
inicial que exprime o valor absoluto da distância ou variação da posição. A área
azul (4m/s×6s) do gráfico da função f ’(x)=4 é o integral definido que vai dar o valor
de f (x) naquele ponto (Fig. 1.6.2). A posição obtida num determinado tempo é igual
ao integral da velocidade no intervalo de tempo:
b

s(t ) =  v.dt
a

(1.11)

O integral da velocidade no intervalo [0 ; 6] dá para |∆s| o valor de 24m, ou seja:
6

 4dx = 24
0

12
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1.7 )

ACELERAÇÃO LINEAR

A aceleração (a) é a grandeza física que exprime a taxa de variação da
velocidade com o tempo. Dito de outra forma, é a função derivada da velocidade
(v) em relação ao tempo (t), dv/dt. Consequentemente, é também a 2ª derivada da
posição (s) em relação ao tempo. Em qualquer ponto do gráfico da velocidade em
função do tempo, a função derivada (aceleração) corresponde ao declive da reta
tangente ao gráfico nesse ponto.
Se o declive é positivo (tan>0), a função derivada (aceleração) é positiva (a>0) e a
função velocidade é crescente no tempo; se o declive é negativo (tan<0), então a<0
e a velocidade é decrescente; se tan=0, a aceleração é nula e a velocidade é
constante.
A aceleração escalar média (am) é dada pela divisão entre a variação do módulo
da velocidade e a variação do tempo, representada pela expressão:

am =

am =

v
t

(1.12)

v f − vi
t f − ti

(1.13)

Tal como na velocidade instantânea que vimos atrás, também para achar a
aceleração instantânea num determinado instante de tempo (t), fica:

a = lim

t →0

v
t

(1.14)

Pelo mesmo processo apresentado no ponto anterior para a posição, a velocidade
v

num determinado tempo t é também o integral da aceleração no intervalo de t :
b

v(t ) =  a.dt
a

(1.15)

13
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Para efeitos da aceleração, o valor de v é sempre o valor absoluto (positivo). Recapitulando:

s

v=

s
t

(1ª derivada de s)
(integral de v)

a=

v
t

(2ª derivada de s)
(1ª derivada de v)

(integral de a)

Nota: a unidade de aceleração é m/s2 ou m.s-2 (metros por segundo ao quadrado) A
grandeza adimensional (sem unidade), por comparação com a aceleração gravítica
terrestre, é o g.

1g ≈ 9,80665m.s-2

14
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1.8 )

TIPOS DE MOVIMENTO (II)

Quanto à aceleração linear:

Acelerado: quando o valor em módulo da velocidade aumenta com o tempo:
v
0
t

(1.16)

Retardado: quando o valor em módulo da velocidade diminui com o tempo:
v
0
t

(1.17)

Uniforme: quando o valor em módulo da velocidade se mantém constante:
v
=0
t

•

MRU: movimento retilíneo uniforme;

•

MCU: movimento circular uniforme.

(1.18)

Nota: uma desaceleração, lato sensu, corresponde a uma aceleração negativa
( a  0 ).

Quanto à relação de posição dos pontos na trajetória:

Movimento translacional: No movimento de translação, todos os pontos de um
sólido se movem em trajetórias paralelas. A velocidade é igual em qualquer ponto.
Movimento rotacional: No movimento de rotação em torno de um eixo que passa
pelo centro, a velocidade de um ponto do sólido é proporcional ao raio da
circunferência que descreve, de direção tangente à circunferência.

15
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No caso do movimento de uma roda sem deslizar existe uma relação entre o
movimento de translação e o movimento de rotação: o ponto de contacto com a
superfície tem velocidade nula (como acontece com um pneu ou com uma lagarta
de um sistema mecânico de tração). Ou seja, a velocidade de translação, que é
uma velocidade linear, tangencial, é igual à velocidade angular vezes o raio.

Figura 1.8.1

16

Copyright © 2018 Pedro Oliveira & Ciência Rodoviária. Todos os direitos reservados. Esta cópia eletrónica é disponibilizada gratuita. Para uso pessoal apenas. Ver www.facebook.com/cienciarodoviaria

1.9 )

DISTÂNCIA PERCORRIDA E VELOCIDADE FINAL

Relacionando as componentes cinemáticas, podem arranjar-se equações, ora para
calcular a velocidade final de um veículo a partir de uma determinada velocidade
inicial, ora para calcular a distância percorrida por um veículo.

1.9.1 DISTÂNCIA PERCORRIDA
Viu-se atrás que a distância é igual à velocidade vezes o intervalo de tempo,

d = v  t

(1.19)

Esta equação pressupõe que a velocidade é constante, pelo que é suficiente.
Contudo, a velocidade pode não ser constante, ou seja pode variar no tempo. Se
essa variação, ou aceleração, for constante, pode calcular-se a distância percorrida
através da velocidade média, tomando-se as velocidades inicial e final e fazendo a
média, ou seja:

d=

vi + v f
2

 t

(1.20)

sendo aqui equacionáveis as variáveis velocidade, tempo.
Todavia, também a aceleração pode não ser constante. Neste caso, a equação
deixa de ser suficiente. Um método possível, por aproximação, é a divisão do
tempo em muitos intervalos e assim multiplicando, em cada intervalo, o tempo pela
velocidade naquele intervalo, e proceder ao somatório das distâncias obtidas em
cada intervalo, ou através do processo de cálculo designado por integração,
conforme se viu atrás na Fig. 1.6.2.
Pode também calcular-se a distância, conhecendo-se o valor da aceleração e do
tempo:

d=

1
a (t ) 2
2

(1.21)

17
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Sabendo-se o valor da velocidade e da aceleração, sem se conhecer o valor de
tempo decorrido, é possível calcular-se a distância de aceleração, através da
equação de Torricelli:

v f = vi + 2a  s
2

2

(1.22)

Sendo (Δs) a distância positiva (d), ela pode ser reescrita na forma seguinte:

v f −vi
d=
2a
2

2

(1.23)

usando-se as variáveis velocidade e aceleração.

1.9.2 VELOCIDADE FINAL
A partir da equação anterior, para se achar a velocidade final basta resolver em
ordem a vf :
vf =

d  2a + vi

2

(1.24)

Conhecendo-se as variáveis distância, aceleração e velocidade inicial.
Para calcular a velocidade final (vf) a partir da velocidade inicial (vi), do valor da
aceleração média e do tempo, vem:

a=

a=

v

(1.12)

t

v f − vi
t

v f = vi + a  t

(1.13)

(1.25)

usando as variáveis: velocidade, aceleração, tempo.
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Na realidade, conforme foi dito, a aceleração pode não ser constante, como
acontece com os automóveis sujeitos a forças de resistência tais como a
aerodinâmica e o rolamento. Por exemplo, um veículo acelera dos 0 aos 200 km/h
com taxas diferentes: inicialmente a intensidade da aceleração linear desde o
arranque é grande, mas, ao chegar próximo dos 200 km/h, já será bastante menor
devido às forças de resistência. Nestes casos em que a aceleração varia com o
tempo, não será suficiente convencionar uma aceleração média.
Para determinar a velocidade final com maior precisão, em sistemas em que a
aceleração não é constante, torna-se necessário usar a integração. A velocidade é
igual ao integral da aceleração no intervalo de tempo, ou seja o inverso da
derivação.

1.9.3 VELOCIDADE FINAL vs CONSERVAÇÃO DA ENERGIA
Em Física, a energia é o que se conserva. Um objeto, estático, de massa m é
largado de uma dada altura h e inicia uma queda. A energia potencial gravítica
que possui na situação inicial converte-se assim em energia cinética por aumento
da velocidade v acelerada pela gravidade g. Pela conservação da energia, a
energia inicial tem de ser igual à energia final, o que nos permite aferir a velocidade
final.

Questão: Um automóvel de 1,2 tons caiu de um viaduto com uma altura de 80m.
Sendo a velocidade inicial igual a 0ms-1, qual terá sido a velocidade de
impacto no solo?
R: Este problema pode resolver-se de duas formas simples: 1) equação da
distância percorrida conhecendo-se a aceleração ou 2) equação da conservação
da energia. Ou seja:
1) v f = 80m  2  9,8ms−2 + 0 = 39,6ms−1
2) A energia potencial gravítica terá de ser igual à energia cinética:
19
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Einicial = E final

(1.26)

E g = Ek

(1.27)

m
 gh =

1
2
m
v
2

v = 2 gh
Resolvendo, dá:

(1.28)

(1.29)

O m dos dois membros da
equação indica que a velocidade
e a aceleração independem da
massa (podendo ser anulados na
equação).

v = 2  9,8ms−2  80m

v = 39,6ms−1
O que, em km/h equivale a cerca de 142km/h
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1.10 )

VARIAÇÃO DA ACELERAÇÃO

Nos capítulos atrás viu-se que a função derivada da velocidade em relação ao
tempo é a aceleração, que indica a taxa de variação da velocidade no tempo, que
corresponde, ainda, à 2ª derivada da posição (s) em relação ao tempo.
A aceleração nem sempre é constante. A aceleração, ou taxa de variação da
velocidade no tempo, pode aumentar ou diminuir em intensidade, e independentemente de ser positiva ou negativa.
Uma aplicação deste conceito, tal como abordado
atrás, é a aceleração linear, não constante, de um
automóvel. Outro exemplo é a aceleração radial (ver
ponto 1.13) de um comboio de montanha russa durante
o “loop”, sendo o seu aumento progressivo para evitar
Figura 1.10.1
Loop numa
montanha-russa
Foto de:
Comstock Images/
Getty Images

forças que poderiam provocar lesões na coluna
vertebral dos passageiros. Neste exemplo, a secção da
curvatura em que a aceleração radial do comboio

resulta mais intensa corresponde efetivamente ao ponto em que o raio da
curvatura é menor e geralmente situa-se no ponto de maior altura (v. Fig. 1.10.1).
Assim surge a necessidade de se considerar a variação da aceleração no tempo,
ou seja, a derivada da aceleração que é também a 2ª derivada da velocidade e a
3ª derivada da posição, em relação ao tempo. A esta grandeza ( j ) dá-se usualmente o nome de “jerk” ou “jolt” apesar de não haver notação no SI. Recapitulando
as derivadas cinemáticas em relação ao tempo:

s

v=

s
t

(1ª derivada de s)
(integral de v)

a=

v
t

(2ª derivada de s)
(1ª derivada de v)

(integral de a)

j=

a
t

(1.30)

(3ª derivada de s)
(2ª derivada de v)
(1ª derivada de a)

(integral de j)

Nota: a unidade para a derivada da aceleração é m.s-3
21

Copyright © 2018 Pedro Oliveira & Ciência Rodoviária. Todos os direitos reservados. Esta cópia eletrónica é disponibilizada gratuita. Para uso pessoal apenas. Ver www.facebook.com/cienciarodoviaria

Recapitulando com um exemplo, assuma-se um cenário de deslocação de um
1
3

automóvel a qual varia na função de f ( x ) = x:3

Figura 1.10.2

A partir da função inicial podem ser calculadas as funções derivadas que
exprimem a velocidade, a aceleração e a variação da aceleração, respetivamente a
1ª, a 2ª e a 3ª derivada da posição (s) representadas por f ’(x), f ’’(x) e f ’’’(x), e os
integrais respetivos que exprimem precisamente a posição, a velocidade e a
aceleração:

(velocidade)

(aceleração)

(variação da aceleração)

(derivada da posição)

(derivada da velocidade)

(derivada da aceleração)

(integral da velocidade)



5

0

x dx = 41,67
2

Figura 1.10.3

(integral da aceleração)
5

 2 x.dx = 25
0

Figura 1.10.4

(integral da var. aceleração)
5

 2.dx = 10
0

Figura 1.10.5
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No exemplo considerado, o veículo desloca-se no espaço: mudando de posição
em relação ao tempo a uma taxa com dependência cúbica (x3); alterando a
velocidade a uma taxa quadrática (x2); aumentando a aceleração a uma taxa de x1.
A variação da aceleração mantém-se constante nas 2 unidades.
Também pelo mesmo processo de cálculo apresentado para achar a velocidade a
partir da aceleração, também esta pode ser achada integrando a variação da
aceleração, ou seja:
b

a(t ) =  j.dt
a

(1.31)

23
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1.11 )

VELOCIDADE ANGULAR

A velocidade angular (ω), ou frequência angular,
de uma partícula ou corpo é equacionável sempre
que exista movimento rotativo. É igual à variação
de ângulo (Δ  ) em relação à variação de tempo
Figura 1.11.1

(Δt), ou seja:

=


t

(1.32)

=

2
T

(1.33)

em que 2π corresponde a uma rotação completa (em radianos) e T é o valor do
período (em segundos). A unidade de medida é radianos por segundo. Recorde-se
que π é a constante de proporcionalidade entre o perímetro da circunferência e o
seu diâmetro, que é igual à dízima infinita de valor 3,14159… O perímetro da
circunferência é igual a 2π.r

perímetro 2 r
=
=
diâmetro
2 r

(1.34)

A velocidade tangencial (v) ao perímetro da circunferência, velocidade linear, é
sempre proporcional ao raio (r), ou seja:

v = r


t

v = r 

(1.35)

(1.36)

O que, escrito em função de ω, vem:

=

Figura 1.11.2

v
r

(1.37)
24
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O vetor velocidade (v) pode ser decomposto em duas componentes (Fig. 1.11.2).
Uma é a componente perpendicular (v┴) que é tangencial e tem o sentido da
trajetória. A outra componente é paralela (v║) e representa o distanciamento ou a
aproximação à origem.
Fica, assim, definida a velocidade angular de uma partícula P em relação à origem
O,

dada pela componente perpendicular do vetor velocidade, ou seja:

=

v  sin(  )
r

(1.38)

Para ângulos diferentes de 90º, a distância da partícula em relação à origem varia
com o tempo.
1

radiano (rad) é a relação entre os comprimentos de um arco e de um raio:

rad =

arco
raio

(1.39)

Um ângulo de 1 rad corresponde a um arco com igual comprimento ao raio da
circunferência. Um ângulo de 1 grau (º) de arco corresponde exatamente a um arco
de dimensão 1/360 do perímetro da circunferência.

1 rad =

1º =


≈ 0,0175 rad
180º

0º = 0 rad

180º
≈ 57,2958 º

90º =


2

rad

180º=  rad

360º=2  rad
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1.12 )

ACELERAÇÃO ANGULAR

Até agora falou-se apenas em aceleração linear, que existe sempre que um corpo
aumenta ou diminui a sua velocidade linear num dado intervalo de tempo. Outro
tipo de aceleração é a aceleração angular.
A aveleração angular existe em Cinemática sempre que se equaciona o movimento
circular, uniforme ou não-uniforme (acelerado e retardado).

Figura 1.12.1

A aceleração angular tem duas componentes:
•

componente tangencial, ou aceleração tangencial (at), correspondente à
aceleração linear do corpo, aqui tangente à trajetória e perpendicular ao raio
(r);

•

componente normal ou radial, correspondente à aceleração centrípeta (ac),
de sentido centrípeto (em direção ao centro), que se verifica quando um
corpo gira numa trajetória de raio em torno de um centro ou eixo de rotação.
A aceleração centrípeta varia em dependência quadrática da velocidade (v).

A aceleração centrípeta:

ac =

v2
r

(1.40)
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A aceleração centrípeta também pode ser escrita em termos de velocidade
angular:

ac =  2 r

(1.41)

Pela soma destas duas componentes – tangencial e radial – se obtém a
aceleração angular. Importa referir que a componente radial ou aceleração
centrípeta (ac) existe sempre em movimento circular; já a componente tangencial
(at) pode não existir, por exemplo no caso da velocidade linear (v) ou angular (ω)
serem constantes.

ɑ = ɑc + ɑt

(1.42)

Nota: para calcular, em g, a aceleração, basta dividir o valor da aceleração (m.s-2)
pelo valor do g gravítico (que é ≈ 9,8m.s-2). Por exemplo, 5m.s-1 são aprox. 0,5g, ou
seja:

5ms−2
= 0,51g
9,8ms−2
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ENERGIA
TRABALHO
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2 ) A ENERGIA / TRABALHO
2.1 )

INTRODUÇÃO

Energia é um conceito fundamental, em Física. Deriva de “ergos”, trabalho, em
grego.
A energia exprime um estado com potencial para a realização de trabalho, ou
simplesmente capacidade para realizar trabalho.
A execução de um certo trabalho implica uma variação de energia de alguma
coisa. A energia e o trabalho estão interligados; um é “moeda de troca” do outro.
Em Física, a energia é o que se conserva.
A energia existe sob diversas formas e converte-se em tantas outras formas,
consoante o estado e a alteração deste. Por exemplo, no estado de movimento,
um automóvel conserva em si uma quantidade de energia cinética. Todavia, esta
forma de energia pode ser convertida, por exemplo, em energia térmica durante o
trabalho realizado na colisão com outro veículo e a consequente deformação
plástica, ou mesmo durante uma travagem.
Uma dada quantidade de energia corresponde a um volume pronto para ser usado
ou escoado. A potência corresponde efetivamente ao caudal desse escoamento.
Em equação, o escoamento energético:

volume = caudal × tempo

(2.1)

A unidade da energia no SI é o joule (J), também usada como unidade de trabalho.
Podemos agora relacionar o binário energia–trabalho com a potência e com o
tempo...

energia = potência  tempo
(J)
(kWh)

(W)
(kW)

(2.2)

(s)
(h)
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... pelo que 1 joule (unidade de energia) é equivalente a 1 watt (unidade de potência)
vezes 1s (unidade de tempo). 1 watt é igual a 1 joule por segundo.
1J=1W.s

1W=1J.s-1

Nota: a unidade de energia pode também ser expressa em kWh (kilowatt×hora), que é
igual a 3.600 kJ (kilo joule) ou a 3,6 MJ (Mega joule).
1kW.h = 3,6x106J = 3600kJ = 3,6MJ

Uma vez que a energia (E) e o trabalho (W) são grandezas equivalentes, a energia
é também igual à força aplicada ao longo de uma distância:
energia = força  distância

(2.3)

1J = 1N.m
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2.2 )

EFICIÊNCIA E CONSUMO

A eficiência energética (η), genericamente, traduz a relação entre o volume de
energia que entra no sistema (input ou energia inicial) e o volume de energia que
sai (output ou energia final).

=

Volumeout Eout
=
Volumein
Ein

(2.4)

O diferencial energético (ΔE), ou input – output, é a perda de energia.
ENERGIAinput → SISTEMA → ENERGIAoutup
Como se viu atrás, a energia está diretamente relacionada com o trabalho
realizado. Sendo assim, pode traduzir-se a eficiência, pela quantidade de energia
(E) gasta para produzir trabalho (W):
=

W
E

(2.5)

Nota: é preciso ter alguma cautela para se não deixar confundir os conceitos
eficiência (η) com potência (P), sobretudo quando se considera sistemas de
propulsão. Estes conceitos não são sinónimos. Há motores muito potentes mas
pouco eficientes, ou seja, o aumento do consumo – necessário para um dado
aumento de potência – é superior a esse aumento da potência. Por exemplo, os
motores de competição são muito potentes mas consomem muitíssimo.
Eficiência é uma medida adimensional do aproveitamento do volume de energia
disponível. A potência traduz o caudal do consumo energético.
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2.2.1 MOTORES
Dentro dos motores de ciclo de quatro tempos, os Diesel (ignição por compressão)
são mais eficientes do que os motores a gasolina ou do “ciclo Otto” (ignição por
faísca), apesar destes últimos, pela sua maior faculdade para a velocidade, por
projeto, alcançarem valores de potência específica (por unidade de volume ou
cilindrada) superiores.
Este diferencial de eficiência entre motores deve-se, sobretudo, à taxa de
compressão volumétrica favorável no ciclo termodinâmico dos Diesel (taxas de 15–
20:1

em comparação com taxas de 9–13:1 nos motores a gasolina) e longo curso do

pistão, o que traduz uma compressão e expansão superiores, a temperaturas mais
elevadas, compatível com níveis de eficiência termodinâmica mais altos.
Para o mesmo volume de combustível consumido, o gasóleo é sempre mais
energético, pelo que a explosão no ciclo Diesel é, também por isto, mais energética
do que na gasolina. A densidade energética do gasóleo é maior (energia por
unidade de volume), cerca de 10,7kWh/l versus 9,7kWh/l da gasolina. Esta densidade
energética superior traduz um consumo menor de combustível (em unidades de
volume) para o mesmo output energético absoluto, o que permite desenvolver mais
trabalho e percorrer distâncias maiores com menos combustível.
Para processos de compressão e de expansão, a relação de eficiência em termos
de calor (sendo Q1 o calor de combustão e Q2 o calor de exaustão):

=

Q1 − Q2
Q1

(2.6)

Quando um motor de combustão interna está frio, o calor fornecido pela explosão
pouco mais serve que para aquecer o bloco e a cabeça do motor. Quase toda a
energia convertida dentro do motor é consumida por condução térmica, servindo
apenas praticamente para aquecer o bloco metálico do motor.
Nestas circunstâncias, pouca é a energia aproveitada para realizar trabalho no
pistão e, por conseguinte, produzir a força e o torque necessários para arrancar. O
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motor frio está em baixa eficiência térmica e, por isso, mais propenso a ir abaixo,
até a temperatura de funcionamento aumentar e as perdas de calor por condução
térmica diminuirem. Para o mesmo output de potência, o consumo a frio é sempre
maior.

2.2.2 CONSUMO
Para calcular a energia consumida por um automóvel, num percurso, basta
multiplicar o consumo de combustível em litros (normalmente em l/km) pela
distância percorrida (km) pela densidade energética em litros (kWh/l):

energia(kWh) = consumo(l/km) × distância(km) × densidade(kWh/l) (2.7)
Imagine-se que um automóvel Diesel consome 5 litros de combustível por cada
100km

percorridos. Tendo o Diesel uma densidade energética de 10,7kWh/l, calcule-

se o consumo energético de uma deslocação de 50km.
E=

5l
10,7kWh
 50km 
= 26,75kWh
100km
l

Para percorrer 50km, o motor consome 26,75kWh de energia que equivale a 96,3MJ.
Porém, apenas uma pequena parte é aproveitada para fazer mover o veículo,
devido sobretudo à baixa eficiência da cadeia de conversão de energia.
Cerca de 65% da energia química do combustível que entra no sistema é
consumida pelo motor em calor (perdas de energia térmica), o que resulta numa
eficiência de apenas 35%. Destes que passam pela transmissão, cerca de 5% são
perdidos em atrito interno. Ou seja, no final, apenas 30% da energia inicial é usada
(8kWh) para realizar trabalho a mover o veículo. O resto é perdido.

―― (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) ――――――――――――――›
――――― (EFICIÊNCIA MECÂNICA) ―――›

100%in → MOTOR → out35%in → TRANSMISSÃO → out30%
Einicial

–65%

–5%

Efinal
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2.2.3 POTÊNCIA E FORÇA
Exercício 2.2.1

Se o automóvel circular à velocidade de 120km/h, qual a potência que o motor
tem de desenvolver, para um consumo Diesel de 5l/100km?
Como se viu, a potência é a relação entre a energia e o tempo:

potência =

energia
tempo

(2.8)

A energia a considerar é o valor extraído do motor, já descontadas as perdas por
condução térmica que são aprox. 65%, ou seja 35% do total de energia que entra no
sistema, já calculado e que é de 26,75kWh, donde:
35% × 26,75kWh = 9,36kWh = E

O valor do tempo é a divisão da distância pela velocidade:
50km / 120km/h ≈ 0,417h = t

P=

9,36kWh
= 22,46kW
0,417h

1CV = 0,7355kW
22,46kW × 1CV / 0,7355kW = 30,53CV = P

O motor terá de desenvolver uma potência de 22,46kW ou 30,53CV.
Agora considere-se a força exercida pelas rodas na estrada, no final da
transmissão mecânica.
Contando com o total de perdas que resulta num excedente energético de 30% do
total inicial de 26,75kWh, ou seja:
30% ×26,75kWh = 8kWh = Efinal

Para Efinal = 8kWh, no mesmo intervalo de tempo, P = 19,2kW

34

Copyright © 2018 Pedro Oliveira & Ciência Rodoviária. Todos os direitos reservados. Esta cópia eletrónica é disponibilizada gratuita. Para uso pessoal apenas. Ver www.facebook.com/cienciarodoviaria

A força é igual à potência a dividir pela velocidade:

força =

potência
velocidade

(2.9)

120km/h ≈ 33,3 m.s-1 = v

F=

19,2kW
= 0,576kWs.m −1
33,3m  s −1

Como 1W.s-1 = 1Nm, resulta:
0,576kWs.m-1 = 576N = F

Para que o veículo mantenha a velocidade constante, a força nas rodas tem de ser
de 576N.

2.2.4 TRABALHO E ENERGIA

Podemos ainda comparar a quantidade de trabalho (W) realizado pelas rodas do
automóvel ao longo dos 50km com a energia final (Efinal) consumida.

trabalho = força  distância

(2.10)

Como o trabalho é igual à força vezes a distância, ou o deslocamento, vem:

W = 576N  50.000m = 28.800.000Nm
O trabalho realizado é de 28.800.000Nm, que corresponde exatamente a 8kWh, i.e. a
Energia final considerada (Efinal).
Ou seja, o volume de energia consumido é igual ao trabalho realizado.

35

Copyright © 2018 Pedro Oliveira & Ciência Rodoviária. Todos os direitos reservados. Esta cópia eletrónica é disponibilizada gratuita. Para uso pessoal apenas. Ver www.facebook.com/cienciarodoviaria

2.2.5 DISSIPAÇÃO DA ENERGIA

Um automóvel em movimento dissipa a sua energia de diversas formas:

I ‒ Perdas internas:
• calor: através da condução térmica da energia do motor que ocorre na
cadeia ineficiente de conversão de energia química em energia mecânica;
• atrito: através do atrito interno que ocorre na transmissão do automóvel e
que dissipa parte da energia mecânica convertida no motor;

II ‒ Perdas com a deslocação:
• aceleração, travagem e mudanças de direção: trabalho realizado para a
alteração da condição cinemática do veículo nas suas diversas acelerações
(na aceleração propriamente dita com aumento de velocidade, na travagem
ou aceleração negativa e na mudança de direção ou aceleração normal);
• resistência aerodinâmica: força oposta ao sentido do movimento do
automóvel, provocado pelo vento ou ar em movimento;
• resistência de rolamento: força oposta ao sentido do movimento do
automóvel, resultante da interação dos pneus com o piso.

A forma de dissipação da energia durante a deslocação depende do tipo de
utilização. Em ambiente citadino, um automóvel está mais propenso a dissipá-la na
aceleração e na travagem, ao passo que numa utilização de estrada a forma de
dissipação mais significativa é a resistência aerodinâmica.
Por isso, os fatores mais eficientes na redução do consumo são, respetivamente, a
redução da massa do veículo e a redução do binómio aerodinâmico (coeficiente x
área frontal). O primeiro faz com que não seja exigida tanta força ao motor (ou aos
travões) para a mesma aceleração absoluta, e o segundo permite manter a mesma
velocidade pretendida com menos trabalho requerido para vencer a resistência.
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Um automóvel será tendencialmente mais eficiente se tiver menos massa a
deslocar e se dispuser de um coeficiente aerodinâmico baixo com uma
secção/área frontal igualmente pequena.

2.2.6 AUTOMÓVEIS EFICIENTES E ECOLÓGICOS

Hoje em dia, cada vez mais os construtores de automóveis se preocupam em
projetar e fabricar veículos não apenas mais seguros ou rápidos mas também mais
eficientes e menos agressivos para o meio-ambiente.
Os níveis de eficiência dos automóveis modernos são altos se comparados com os
de antigamente. São, já, fatores de sucesso de vendas, nomeadamente o consumo
baixo perante uma tendência generalizada de aumento do preço dos combustíveis,
por um lado, e o cálculo dos impostos sobre veículos já com uma carga mais
acentuada na vertente ecológica, por outro.
Os motores elétricos atingem níveis de eficiência energética próximos de 100%,
enquanto que os atuais Diesel – mais eficientes do que os motores a gasolina –
não conseguem contudo subir muito acima dos 30%–35%.
Uma boa medida do custo energético de um meio de transporte obtém-se da
divisão da energia consumida pela distância percorrida:

custoe =

energia ( kW h)
distância ( km )

(2.11)

Se se quiser medir o custo energético em termos de pessoas transportadas, terá
de se dividir a energia pelo número de passageiros por km percorrido, ou pkm:

custo( pkm ) =

energia ( kW h)
pax  distância ( km )

(2.12)

37

Copyright © 2018 Pedro Oliveira & Ciência Rodoviária. Todos os direitos reservados. Esta cópia eletrónica é disponibilizada gratuita. Para uso pessoal apenas. Ver www.facebook.com/cienciarodoviaria

Um automóvel consome 26,75kWh por cada 50km percorridos, o que dá um custo de
0,535kWh/km.

Se o mesmo transportar 4 passageiros, o custo unitário será de

apenas 0,134kWh/pkm. Isto mostra claramente que é mais poupado, em termos do
custo energético, transportar mais passageiros no mesmo veículo que em veículos
independentes. É pura aritmética.
Os custos ambientais, no que concerne às emissões de CO2, variam na razão
direta do aumento do consumo. Para um veículo que liberta 130g de CO2 por cada
100km

percorridos, o custo ambiental específico é de 1,3g/km. Se transportar 4

passageiros, o custo por passageiro será de 0,325g/pkm (negligenciando o valor da
massa adicional).
O custo energético – e ecológico – de um sistema de transporte é condicionado por
muitos fatores de resistência, nomeadamente a resistência ao rolamento, que
depende do Peso, a resistência aerodinâmica, que depende quadraticamente da
velocidade, e a inércia, que depende diretamente (e quantifica) a massa.
Um veículo terá um custo energético final baixo, se os fatores de resistência ao
deslocamento forem baixos. Isto, claro, sem equacionar o estilo de condução, já
que uma condução económica e ecológica obriga a dosear o acelerador, evitando
acelerações intensas e a manter velocidades relativamente baixas.
O protótipo “Loremo” (de Low Resistance Mobile) foi um conceito alemão de
automóvel de baixo custo energético e de baixa resistência (inércia, aerodinâmica
e rolamento).

Figura 2.2.1
O protótipo alemão
Loremo, um veículo
de baixa resistência
que na versão com
motor de combustão
é capaz de consumir
apenas 1,5l/100km.
Foto de: Loremo AG
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2.2.7 CONDUÇÃO ECONÓMICA E ECOLÓGICA

A preocupação para com a economia na condução de veículos verifica-se em
todos os tipos de meios de transporte, sobretudo nos que dependem do petróleo
como energia para locomoção.
O aspeto ambiental também está interligado e tem hoje grande relevo. A própria
legislação vai nesse sentido: por exemplo, veículos que emitem maior quantidade
de emissões de CO2 – gás ao qual é oficialmente atribuído o chamado “efeito de
estufa” nocivo – têm uma carga fiscal mais agravada do que os veículos mais
“ecológicos” ou menos poluentes. A importância de uma condução económica e
ecológica é amplificada, ainda, pela sua íntima relação com a prática de uma
condução defensiva, uma vez que os princípios são basicamente os mesmos.
Designa-se condução económica e ecológica às práticas de condução que
visem a deslocação de um veículo com recurso à menor quantidade de
energia necessária para essa deslocação, com o menor desgaste mecânico e
com o menor impacto ambiental.
A eficiência energética num veículo depende de diversos fatores, desde a
eficiência do motor do próprio veículo, a sua massa, os coeficiente de resistência
aerodinâmica e de resistência ao rolamento, aos fatores externos a ele, tais como
o vento, o declive da via ou o congestionamento do trânsito, para exemplificar.
Sem embargo, tal como foi dito, o estilo de condução, por parte do condutor do
veículo, é outra parte fundamental que tem de ser tida em conta na equação final
do consumo energético. A prática de uma condução económica e ecológica exige a
observância de certos princípios, os quais passam a ser mencionados:
•

Não praticar condução agressiva. A condução agressiva é o principal fator
de ineficiência energética na condução e no desgaste mecânico. Agir com
suavidade e progressividade na prática da condução. O acelerador deve ser
operado com progressividade e não como um “interruptor” de acionamento
tipo “on/off”;
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•

Evitar aceleração intensa. Para obter uma aceleração maior, é necessário
mais força e, por conseguinte, um consumo energético maior. Um veículo
consome mais energia a acelerar até uma dada velocidade do que a mantêla (leis da inércia e da dinâmica ou 1ª e 2ª Leis de Newton, respetivamente),
ou seja a força necessária para acelerar uma massa é igual à quantidade de
massa vezes a intensidade dessa aceleração (F=ma). Por outro lado,
acelerações intensas – sejam lineares ou angulares – desgastam mais as
componentes mecânicas do veículo: pneus, embraiagem e amortecedores,
sobretudo;

•

Conduzir com velocidade moderada. A resistência aerodinâmica, principal
fator de resistência, aumenta em dependência quadrática do aumento da
velocidade. Respeitar os limites de velocidade;

•

Manter uma velocidade estabilizada por períodos mais longos, ou seja
com menores variações possíveis. Usar o “cruise control” em autoestrada,
nos automóveis equipados com este sistema é uma boa prática;

•

Evitar a travagem excessiva, uma vez que reduz a energia cinética do
veículo, sendo necessária mais energia adicional para que o veículo adquira
a mesma quantidade de energia que tinha antes da travagem;

•

Manter uma distância de segurança maior entre veículos, evitando travar
forte próximo do veículo da frente, na mesma lógica do que foi dito no ponto
anterior, perante o sinal vermelho ou perante o abrandamento do trânsito
precedente. A travagem deve sempre ser progressiva e calculada;

•

Evitar vias com declives sucessivos ou muito acentuados. Durante uma
subida, o motor consome mais energia para vencer o Peso tangencial
necessário para avançar. Na subia, o Peso tangencial é a componente do
Peso paralela ao plano, de sentido contrário ao deslocamento: mg×sin(θ);
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•

Aproveitar a energia potencial gravítica em benefício da deslocação total,
para poupar combustível. Numa descida, o Peso tangencial ajuda o veículo
a manter ou até a aumentar a sua velocidade sem a ajuda do motor. Se a
descida não for muito íngreme e se o veículo não adquirir velocidade
excessiva (ex. descida moderada em autoestrada), pode optar-se por não
usar o efeito travão do motor, a menos que a viagem termine na própria
descida ou o veículo tenha de parar ou de abrandar;

•

Manter a velocidade do motor baixa, usando relações de caixa mais altas
que confiram baixa rotação. Usar o tacómetro ou “conta-rotações”;

•

Evitar períodos de ralenti do motor prolongados no trânsito. O motor a
trabalhar com o veículo imobilizado significa um gasto energético inútil que
se traduz num consumo de 0 km/l, sendo um fator de ineficiência. Calcular os
tempos da sinalização luminosa, em veículos sem o sistema “start/stop”;

•

Manter, quando possível, as janelas do veículo fechadas, para evitar a
resistência aerodinâmica adicional causada pela turbulência. A turbulência é
uma manifestação de resistência aerodinâmica;

•

Reduzir a utilização do ar-condicionado e de outros equipamentos e
sistemas elétricos que consomem quantidades significativas de energia,
quando não forem necessários;

•

Planear a rota, evitando os percursos congestionados ou com muitos
declives. Evitar, se possível, o “pára-arranca” ineficiente. Escolher percursos
menos congestionados, ainda que a distância a percorrer possa ser
marginalmente maior. Calcular ainda os tempos de viagem;

•

No arranque a frio, manter uma rotação mais baixa até o motor estar
quente e evitar acelerações intensas.
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2.2.8 FACTOS SOBRE ECONOMIA NA CONDUÇÃO

•

A condução agressiva pode aumentar o consumo até 40%;

•

Em cidade, cerca de 50% da energia é consumida na aceleração;

•

O ar-condicionado pode consumir até 10% da energia;

•

Um sensor de oxigenio avariado pode aumentar o consumo em 40%;

•

Circular com –1PSI de pressão nos pneus equivale +3% de consumo;

•

De acordo com o U.S. Department of Energy, só nos EUA mais de
550

milhões de litros de combustível são evaporados pelo tampão de

combustível, anualmente;
•

O motor Diesel é 15% a 30% mais eficiente que o motor a gasolina;

•

Os motores elétricos atingem níveis de eficiência energética próximos
dos 100%, sendo a melhor tecnologia. Um motor Diesel apenas
consegue uma eficiência de 35%, o que significa que 65% da energia é
consumida em calor, sendo desperdiçada diretamente pelo escape e
por condução térmica no bloco metálico do motor;

•

Trazer diariamente o automóvel para as metrópoles representa um
custo energético muito significativo, uma degradação despicienda do
poder económico das famílias, um aumento da poluição e, a longo
prazo, uma ampliação do efeito de estufa.

•

Transportar uma única pessoa num automóvel representa o triplo do
custo energético, por quilómetro por passageiro, do custo de um
avião Airbus A380 cheio de passageiros. Ex. valores de energia ( kWh)
consumida por passageiro por quilómetro percorrido (pkm):

o Automóvel (1 passageiro) = 0,8 kWh/pkm
o Airbus A380 (>500 passageiros) = 0,27 kWh/pkm
o Automóvel (4 passageiros) = 0,2 kWh/pkm

42

Copyright © 2018 Pedro Oliveira & Ciência Rodoviária. Todos os direitos reservados. Esta cópia eletrónica é disponibilizada gratuita. Para uso pessoal apenas. Ver www.facebook.com/cienciarodoviaria

2.3 )

FORMAS DE ENERGIA

2.3.1 ENERGIA CINÉTICA
A energia cinética é, porventura, a principal forma de energia em Dinâmica. Toda
a massa com movimento comporta energia cinética. A energia é dada pela
seguinte equação:

Ek =

1 2
mv
2

(2.13)

É muito importante realçar o facto de a energia cinética variar em dependência
quadrática da velocidade (v). Por causa disso, um pequeno aumento do valor de v
corresponde a um (grande) aumento de E. Já um aumento da massa (m)
corresponde a um menor aumento de E.

2.3.2 ENERGIA POTENCIAL
A energia potencial é uma forma de energia “armazenada” que pode ser utilizada a
qualquer momento para realizar trabalho.
A energia potencial gravítica existe, por exemplo, quando um veículo se encontra
no ponto alto de uma via com declive. O condutor não precisará de usar a força do
motor descer, uma vez que o veículo comporta energia potencial gravítica, a qual
depende do Peso (mg) e da altura (h) relativa a que o corpo se encontra:

E g = mgh

(2.14)

Quando um veículo inicia a descida e ganha velocidade, dá-se um aumento da
energia cinética, compensado por uma diminuição direta da energia potencial.
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Uma barragem hidroelétrica, por exemplo, conserva uma grande quantidade de
energia potencial nas águas armazenadas na sua albufeira em desnível, antes de
a converter em energia cinética através do escoamento por condutas e,
sucessivamente, em energia elétrica pela realização de trabalho em turbinas
ligadas a geradores de corrente. Quanto maior for o desnível – entre os níveis da
superfície e do escoamento – maior será a diferença de potencial (e maior a
energia, para a mesma massa).
Os veículos modernos com motor a injeção possuem um sistema designado por
“Deceleration Fuel Shutt-off”, que corta a alimentação do combustível em situação
de

não-aceleração

e

quando

usufruindo

da

energia

potencial

gravítica,

possibilitando assim que o veículo trave com a força do motor, em descida, com
um consumo instantâneo nulo. Isto é possível de verificar através do computador
de bordo. Mas se a mesma descida for livre, ou seja sem recurso ao efeito “travãomotor”, verifica-se efetivamente algum consumo mínimo correspondente ao
funcionamento do motor ao ralenti.
A poupança marginal, em consumo instantâneo, de energia química, todavia,
é feita à custa de uma redução da energia cinética.
Isto considerando um percurso misto de plano inclinado e não-inclinado que não
apenas inclinado, claro está. A falácia reside precisamente em que, quando se
refere uma poupança de combustível atestada por um consumo instantâneo nulo
durante a descida com o travão-motor, frequentemente se esquece que esse
consumo é apenas parcial e que, durante o percurso, se dá uma perda de energia
cinética que contribui para um aumento inevitável do consumo total do percurso.
A energia potencial elástica, conservada num sistema com elasticidade, como
seja numa mola, é dada por:

1
2
Eel = k (s )
2

(2.15)

sendo k a constante de elasticidade, e Δs o deslocamento de deformação.
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A energia potencial de pressão é outro tipo de energia potencial que se encontra,
por exemplo, nos fluidos, escoamentos e em tubagens, e que origina, por exemplo,
uma aceleração ou uma desaceleração de um escoamento.

2.3.3 ENERGIA MECÂNICA
A energia mecânica traduz a capacidade de um corpo ou sistema de produzir
trabalho. É, pois, a energia relacionada com o movimento. A energia mecânica de
um corpo é o resultado da soma da energia cinética com a energia potencial.

Em = Ek + E g

(2.16)

2.3.4 ENERGIA TÉRMICA
A energia térmica é uma forma de energia associada à temperatura, ou seja, à
vibração das moléculas. Assim sendo, esta forma de energia está associada à
energia cinética dos constituintes microscópicos da matéria. À transferência de
energia térmica de um sistema termodinâmico para outro dá-se o nome de calor.

2.3.5 ENERGIA QUÍMICA
A energia química é uma forma de energia existente nas ligações entre os átomos
de matéria. Há produtos mais energéticos que outros. Por exemplo, os hidrocarbonetos conservam grandes quantidades de energia química pronta a ser convertida
em energia térmica durante uma combustão.
Uma bateria de automóvel conserva energia química pronta a ser convertida em
energia elétrica. Também o organismo humano conserva, nos seus músculos,
energia química, proveniente dos alimentos energéticos pelo metabolismo da
glicose, pronta a ser convertida em energia cinética.
Num motor de combustão interna, a energia química manifesta-se no seu interior,
no momento da ignição, quando essa energia é convertida em energia térmica,
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realizando o trabalho de deslocação linear do pistão dentro do cilindro,
convertendo, por sua vez, a energia térmica resultante em energia cinética.
Para realizar o trabalho de 1 joule, um motor tem de consumir/transformar a mesma
quantidade de energia de 1 joule armazenada no combustível. Um motor de
combustão interna é mais eficiente se conseguir converter simultaneamente uma
quantidade maior de energia química por unidade de volume – contida no
combustível que o alimenta – em energia térmica e cinética/mecânica.
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DINÂMICA
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3 ) A DINÂMICA
3.1 )

MASSA E PESO

Massa (m) é a matéria constituinte de um corpo. Quanto maior é a massa de um
corpo, maior é a sua inércia, ou seja, a resistência à alteração do seu estado de
movimento.
Massa e Peso são coisas diferentes, pelo que a massa só tem Peso se esta for
atraída, com força, por um campo gravítico.
A mesma massa pode ter Pesos diferentes, consoante o campo gravítico em que
se encontra. Por exemplo, na Terra, qualquer massa pesa mais do que pesaria na
Lua porque o campo gravítico deste satélite é menos intenso do que o da Terra.
O Peso (w) é a força com que a gravidade atrai a massa (quilograma-massa).
1kg

massa pesa, na Terra, precisamente, 1kgf (quilograma-força).

F = ma

(3.1)

1N = 1kg×1ms-2

Sendo m a massa e g a aceleração da gravidade (na Terra é ≈9,8m.s-2), vem:

w = mg

(3.2)

9,8N = 1kg×9,8ms-2 = 1kgf

Nota: as unidades de massa e Peso no SI são, respetivamente, o quilograma (kg) e
o newton (N). O sistema imperial de unidades usa a libra como unidade de massa
(lb) e de Peso (lbf).

1 kg ≈ 2,205 lb
1 kgf ≈ 9,806 N ≈ 2,205 lbf

1 lb ≈ 0,454 kg

1 lbf ≈ 0,454 kgf ≈ 4,448 N

1 N ≈ 0,102 kgf ≈ 0,225 lbf
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3.2 )

FORÇA

Força (F) é o que permite alterar a posição, a orientação ou o estado de movimento
de um corpo ou deformá-lo. A unidade de força no SI é o newton (N), que
corresponde à força necessária para acelerar 1kg de massa. Conforme foi dito
atrás, a força é igual à massa vezes a aceleração:

F = m a

(3.1)

1N = 1kg.ms-2

3.2.1 FORÇA vs MOMENTUM
O momentum (p) exprime a quantidade de movimento de uma massa, e é dado
pelo produto da massa pela velocidade (p=m.v). O momentum duplica, por exemplo,
quando a velocidade ou a massa duplica.
Em relação ao momentum, a força faz variar diretamente a velocidade de uma
massa ou de um veículo, o que resulta na variação do seu momentum. A força é a
taxa de variação do momentum no tempo, ou seja a derivada do momentum em
relação ao tempo. De acordo com a equação que melhor exprime a 2ª Lei de
Newton (ver mais à frente a derivação da equação):

F=

p
t

(3.3)

3.2.2 VARIAÇÃO DA FORÇA
Sendo o momentum (p) o produto da massa pela velocidade...

p = mv

(3.4)

...e a força a derivada do momentum em relação ao tempo, que é igual à massa
(constante) vezes a aceleração,
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F=

(m  v )
t

F = m

(3.5)

v
= ma
t

(3.6)

podem encontrar-se derivadas mais altas para exprimir a variação da força (Y), ou
seja a derivada da força em relação ao tempo:

Y=

F
t

Y=

(m  a )
t

Y = m

(3.7)

(3.8)

a
= m j
t

(3.9)

Nota: Y vem do termo “yank”; j vem de “jerk” (ambos sem notação no SI).

Y = 1kg.ms-3

p = m  v (3.4)

F=

p
(3.3)
t

(1ª derivada de p)

Y=

F
(3.7)
t

(2ª derivada de p)
(1ª derivada de F)

Nota: a unidade para a derivada da força, é N.s-1

3.2.3 FORÇA vs TRABALHO

Como também é igual ao trabalho (W) a dividir pelo deslocamento (Δs):

F=

W
s

(3.10)
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3.2.4 FORÇA vs POTÊNCIA
A força (F) é também igual à potência (P) a dividir pela velocidade (v):

F=

P
v

(3.11)

3.2.5 FORÇA vs TORQUE

A força é, ainda, igual ao torque (τ) a dividir pelo raio (r):

F=


r

(3.12)

3.2.6 NA BALANÇA
O que mede, afinal, uma balança? Será o Peso do veículo?
Apesar do veículo com uma determinada massa (kg), pesar na Terra algumas
centenas de kgf o que a balança mede é efetivamente a força que ele exerce no
solo ou seja a força de sustentação (N) que é normal ao piso e que é o resultado
da soma de todas as forças (positivas e negativas) que atuam nele.
Não é só a força da gravidade ou Peso (mg) que atua na massa do veículo. A
Centrífuga, que existe quando o veículo está posicionado em qualquer ponto do
Globo terrestre – à exceção dos polos – com rotação, também influi, apesar de ser
normalmente desprezada. A força de sustentação aerodinâmica – se houver vento
relativo com geração de força positiva (ou negativa) – também influirá.
Sem embargo, se o veículo estiver posicionado no Equador – que é a zona do
Globo em que a velocidade tangencial é maior – a força de sustentação medida
pela balança será menor do que se ele estiver colocado no meio do Polo Sul, na
Antártida, por hipótese. Assim, será:

N = mg − mv 2 r −1

(3.13)
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ou, escrito de outra forma, nos termos da velocidade angular:

N = mg − m 2 r

(3.14)

Ou seja, a força de sustentação, N, é igual ao Peso menos a Centrífuga. A
condição para a ausência de força (imponderabilidade) é, pois:

mg = mv 2 r −1

(3.15)

Isto traduz precisamente o equilíbrio radial, em que a força gravítica equivale à
Centrífuga. A força gravítica atua, no sistema, como força centrípeta. O veículo
pode entrar “em órbita” quando esta condição acontece.
Em termos cinemáticos puros, dividindo ambos os membros da equação por m,
resulta:

g = v 2 r −1

(3.16)

Ou seja, a aceleração gravítica é igual à aceleração centrípeta.

Exercício 3.2.1

Tendo a Terra um raio máximo de 6.378 km, e uma velocidade de rotação
máxima de 465 ms-1, qual a velocidade mínima a que um veículo teria de se
deslocar no Equador para poder entrar em órbita?

v2 = g  r
v=

(3.17)

9,806ms −2  6.378.000m

v = 7.908,39ms−1

Como a velocidade tangencial dum ponto no Equador é de 465ms-1, basta subtrair
esta quantidade à velocidade absoluta necessária para entrar em órbita, ou seja:
v = 7.908,39ms−1 − 465ms−1 = 7.443,39ms−1

Assim, se o veículo viajar no sentido de rotação da Terra, no Equador, ele poderá
entrar em órbita a partir da velocidade de 7.443,39ms-1, ou seja 26.796 km/h.
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3.3 )

MOMENTUM LINEAR

Momentum linear (p), ou quantidade de movimento linear, tal como foi aludido
atrás, é o produto da massa (m) pela velocidade (v). Esta grandeza exprime
quantidade de movimento. Todo o corpo em movimento tem momentum.

p = mv

(3.4)

Recapitulando, as derivadas do momentum linear:

p = m  v (3.4)

F=

p
(3.3)
t

(1ª derivada de p)

Y=

F
(3.7)
t

(2ª derivada de p)
(1ª derivada de F)

3.3.1 CONSERVAÇÃO DO MOMENTUM LINEAR
A conservação do momentum é das principais leis da Mecânica. Ela explica a
intensidade e a direção dos vetores de deslocamento em inúmeras situações
dinâmicas, incluindo o porquê de uma massa permanecer em repouso ou manter a
sua trajetória inicial.
A taxa com que o momentum linear (p) total do sistema varia com o tempo (t) é
igual à soma das forças (F) externas:

p
=  Fext
t

(3.18)

Na ausência de forças externas, ou se a soma das forças é nula:

F

ext

=0

(3.19)

então, o momentum linear conserva-se:

p
=0
t

(3.20)
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3.4 )

MOMENTUM ANGULAR

O momentum angular (L) exprime a quantidade de movimento angular (i.e.
movimento rotativo + movimento circular de translação). É igual ao produto do
momentum linear (p) pelo raio (r) da trajetória.

L = pr

(3.21)

L = m v  r

(3.22)

Também resulta do produto do momento de inércia (I) pela velocidade angular:

L = I 

(3.23)

v
L = m r2  = m v  r
r

(3.24)

3.4.1 CONSERVAÇÃO DO MOMENTUM ANGULAR

A taxa de variação com o tempo (t), do momentum angular total (L), é igual à soma
dos torques (τ) das forças externas, ou torques externos (τext):

L
=  ext
t

(3.25)

No caso em que esses torques externos se anulem ou tornem nulos:



ext

=0

(3.26)

resulta que o momentum angular total é conservado, isto é:

L
=0
t

(3.27)
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É, em pequena parte, devido à conservação do momentum angular, existente nas
rodas em movimento, que bicicletas e motos – de duas rodas em linha – se
mantêm em equilíbrio sem caírem para um dos lados. Quanto maior for o diâmetro
e a massa das rodas em movimento, maior será o momentum angular e, por
conseguinte, também maior terá de ser o torque externo para o alterar.
Aplicando as derivações dinâmicas para o momentum angular, vem:

L = m  v  r (3.22)

=

L
(3.28)
t

(1ª derivada de L)

 '=


(3.29)
t

(2ª derivada de L)
(1ª derivada de τ)

Nota: Tal como para a derivada da força, a derivada do torque não tem notação no
SI. A unidade para a derivada do torque é o N.m.s-1
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3.5 )

IMPULSO

Impulso (J) é uma grandeza física que traduz a variação do momentum (p). O
Teorema do impulso diz que o impulso total exercido num sistema
corresponde à variação do momentum linear desse sistema.

J total = p

(3.30)

J total = p final − pinicial

(3.31)

J = m  v f − m  vi

(3.32)

Desenvolvendo a expressão Δp, vem:

J = (m  v )

(3.33)

Como a massa (m) é constante, resulta:

J = m  v

(3.34)

Pela 2ª Lei de Newton, a massa é igual à força (F) a dividir pela aceleração (a):

J=

F
 v
a

(3.35)

A aceleração é igual a Δv/Δt:

J =

F
 v
v
t

J = F  t

(3.36)

(3.37)

Ou seja, o impulso é igual à força aplicada num intervalo de tempo.

1N.s = 1kg.ms-2.s = 1kg.ms-1
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Questão: Se se atirarem dois ovos, com a mesma massa e a mesma
velocidade, um contra uma parede e o outro contra um lençol, o que sucede?
A) O que vai contra parede tem mais momentum linear e por isso vai partir?
B) O que vai contra o lençol tem menos momentum linear porque o choque ocorre
durante mais tempo?
C) Durante o choque, o ovo que vai contra a parede, tem um impulso menor?
D) Ambos têm o mesmo momentum linear inicialmente mas o ovo que choca
contra o lençol não parte porque sofre um impulso menor?
E) O momentum e o impulso são iguais, mas o ovo que choca contra a parede
parte porque sofre uma aceleração maior e, por conseguinte, também uma força
maior?

No caso do lençol, se o ovo sofre uma desaceleração menos intensa (ou seja a
mesma variação de velocidade em mais quantidade de tempo) a força é menor,
mas o impulso (∆p) é o mesmo. O que varia no exemplo dos ovos (contra um lençol
vs contra uma parede) é as forças (∆p/∆t) a que ambos estão sujeitos, as quais
diferem porque as acelerações são diferentes (∆v/∆t) porque os tempos de
aceleração (ou desaceleração neste exemplo) são diferentes.
dp/dt=d(m*v)/dt 
dp/dt=m*(dv/dt) 
dp/dt=m*a 
dp/dt=F
Ou seja, derivando a variação do momentum em relação ao tempo chega-se à
força que é igual à massa vezes a aceleração (F=m×a). Sendo a aceleração menor
e a massa constante, para a mesma variação do momentum a força então terá de
ser menor.
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3.6 )

TRABALHO

O Trabalho (W) é uma medida de energia transferida pela aplicação de uma
força ao longo de um deslocamento (Δs), em que θ é o ângulo entre a força e o
vetor do deslocamento. Caso a força se oponha ao deslocamento, o trabalho é
negativo.

W = F  s  cos( )

(3.38)

O Trabalho é equivalente à variação da energia cinética (Ek):

W = E k

(3.39)

W = Ek 2 − Ek1

(3.40)

W=

m 2
2
( v2 − v1 )
2

(3.41)

Tal como na energia, a unidade de trabalho é o joule (J). 1 joule compreende uma
quantidade de energia suficiente para a aplicação de força de 1 newton pela
distância de 1 metro.

1J = 1N.m = 1kg.ms-2.m = 1kg.m2s-2

O trabalho produzido por um torque também pode ser calculado. Um torque (τ)
aplicado a uma rotação (θ) em radianos realiza trabalho, ou seja:

W = 

(3.42)
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3.7 )

POTÊNCIA

Potência (P) é a grandeza física que exprime a rapidez com que a energia é
convertida, ou seja, a variação da transferência energética (ΔE) com a variação de
tempo (Δt). Um motor, por exemplo, é mais potente porquanto conseguir converter
mais quantidade de energia, ou seja conseguir queimar uma maior quantidade de
combustível por unidade de tempo.

P=

E
t

(3.43)

A unidade de potência no SI é o watt (W), atribuída ao inventor inglês do século
XVIII James Watt, que equivale a 1J.s-1
1W = 1J.s-1 = 1N.m.s-1 = 1kg.ms-2.m.s-1 = 1kg.m2.s-3

A unidade mechanical horsepower (HP), ou simplesmente “horsepower” é também
uma unidade de potência bastante utilizada em máquinas, sobretudo nos países
anglo-saxónicos, e que corresponde a 33.000 ft-lbf.min-1 (pé×libra/minuto) ou ≈745,7 W. A
unidade metric horsepower, ou cavalo-vapor (CV), variante métrica da unidade
britânica “horsepower”, usada em países que utilizam o sistema métrico como
Portugal, equivale a 75 kgf.m.s-1 ou ≈735,5 W.
“So that an engine which will raise as much water as two horses,
working together at one time in such work, can do, and for which
there must be constantly kept ten or twelve horses for doing the
same. Then I say, such an engine may be made large enough to
do the work required in employing eight, ten, fifteen, or twenty
horses for doing such work.” (Thomas Savery, 1702)

Figura 3.7.1
Máquina-a-vapor
de T. Newcomen,
usada para retirar
água das minas
de carvão.
Foto de: Newton
Black e Harvey
Davis (1913).

Apesar de “horsepower” ter sido uma noção introduzida primeiramente por Thomas
Savery logo em inícios do séc. XVIII, ela foi quantificada e divulgada mais tarde por
James Watt pela altura da grande invenção daquele tempo, a revolucionária
máquina-a-vapor.
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A patente de Watt de 1781 era um aperfeiçoamento muito importante do princípio
introduzido na máquina a vapor anterior de Thomas Newcomen (Fig. 3.7.1) que
funcionava por ação da força de vapor-d’água – resultante prática da energia
potencial de pressão – exercida sobre um pistão que funcionava num movimento
de vai-vém, ou seja de trajetória retilínea. Esta máquina era usada essencialmente
para extrair água das minas de carvão.
A grande invenção de James Watt consistiu na
introdução do sistema de manivela (por aplicação de
torque através de uma engrenagem central de sistema

Figura 3.7.2
Esquema da
máquina a
vapôr de J.
Watt.
Foto de:
Thurston
(1878)

planetário do tipo “sun and planet”), capaz de converter
o movimento retilíneo de vai-vém da máquina a vapôr
em movimento circular (Fig. 3.7.2).
Isto permitiu uma aplicação em larga escala de equipamentos industriais – que até
então estavam limitados à força da água dos rios – e de todo o tipo de sistemas
dinâmicos rotativos, nomeadamente os veículos automóveis: locomotivas, carros,
motociclos, navios, aviões, etc.
Para obter um termo de comparação do potencial da sua máquina-a-vapor em
relação ao trabalho animal, James Watt determinou que um cavalo usado para
produzir trabalho nas minas de carvão inglesas conseguia, durante 1 minuto, fazer
girar 2,4 vezes uma roda de moinho com 12 pés de raio, com uma força contínua de
180 libras,

ou seja:

potência =

trabalho força  distância 180lb f  2,4  2 12 ft
=
=
 33000 ft.lb f . min −1
tempo
tempo
1 min

1CV ≈ 735,499W ≈ 0,986HP

1HP ≈ 745,699W ≈ 1,014CV

1kW ≈ 1.359CV ≈ 1.341HP
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Equacionando o Trabalho produzido, a potência é igual ao trabalho (W)
produzido por unidade de tempo (Δt), ou seja:

P=

W
t

(3.44)

Decompondo W, para uma força F constante, vem:

P=

F  s
t

P = F v

(3.45)

(3.46)

donde a potência é igual à força (F) vezes a velocidade (v).
Em relação ao binário (força×raio), ou torque (τ), a partir da relação anterior:

P=

F r v
 r
r
r
v
r

(3.48)

P =  

(3.49)

P = 

(3.47)

donde a potência é igual ao torque (τ) vezes a velocidade angular (ω).

Questão: Um carro com uma massa de 1.500kg, a deslcoar-se a 100km/h, trava a
fundo até se imobilizar completamente. Qual é a potência que o sistema de
travagem deverá conseguir dissipar, se a desaceleração for constante e o
coeficiente de atrito igual a 0,7?
Vi=27,78m/s ; Vf=0m/s
a=0,7*9,81m/s2=6,87m/s2

Para µ=0,7 a aceleração será sempre ≤0,7g se não existirem forças normais.
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d=27,782/(2*6,87)=56,17m
m=1.500kg
F=m*a
F=1.500kg*6,87m/s2
F=10.305kgm/s2=10.305N
dt=dv/a=27,78m/s/6,87m/s2=4s
W=10.305N*56,17m=578.832Nm
P=dW/dt=578.832Nm/4s=144.708Nm/s=144,708kW

O conjunto dos travões desenvolve uma potência total de 144,708kW. Se dividir por 4
dá 36,18kW por cada unidade, mas é sabido que a força de travagem dos travões
dianteiros é muito superior à dos travões traseiros.
Também se pode chegar ao Trabalho através da variação da Energia, ou seja:
Ei=0,5*1.500kg*(27,78m/s)2=578.796,3kg*m2/s2=578.796,3J
Ef=0
W=dE=578.796,3J-0=578.796,3J

, e daqui chegar à potência, já calculada.

Questão: Qual é a situação potencialmente “mais fatal”: ser atropelado por
um veículo a 50 km/h ou saltar do parapeito da varanda de um terceiro andar
de um edifício (h=10m)?
v=√(10m×2×9,806ms-2)=13.86ms-1=50,4km/h

Se se desprezar a resistência aerodinâmica, a velocidade com que o corpo embate
no solo de uma altura de 10m é praticamente equivalente à velocidade com que o
automóvel embate nele (50km/h). A questão que agora se coloca prende-se com a
dissipação da energia. Se o chão for de cimento, asfalto, pedra, a queda do 3º
andar com o corpo na posição horizontal será sempre bastante mais grave em
termos de lesões fatais (ao nível da cabeça sobretudo). Devido à sua construção
de materiais mais macios (o plástico do pára-choques, a chapa fina da carroçaria
ou o vidro quebrante do para-brisas), o automóvel permite dissipar a mesma
energia de forma mais lenta (ou em maior distância), reduzindo assim a força do
embate (Δp/Δt).
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3.8 )

TORQUE (MOMENTO DE TORÇÃO)

O torque é a forma física de imprimir um movimento de rotação a um corpo.
Torque (τ), momento de torção, momento de uma
força ou simplesmente “binário”, corresponde à
força perpendicular (F) aplicada a um eixo de
rotação, ou fulcro, vezes o raio (r), ou braço do
momento, que é a distância entre o fulcro e o ponto

Figura 3.8.1
Princípio do
torque
(adaptado)

de aplicação da força.
Sendo (θ) o ângulo entre o braço do momento e a força aplicada, fica:

 = F  r  sin(  )

(3.50)

O que mostra que o binário F×r é máximo quando o ângulo da aplicação da força é
reto (abertura de 90º).
Também se viu que o torque é a variação do momentum angular em relação a t:

=

L
t

(3.28)

Nota: a unidade de torque é 1Nm e não deve ser confundida com a unidade de
trabalho/energia, apesar de serem dimensionalmente equivalentes. Energia é
escalar mas o torque é um vetor e não pode ser expresso em joules.

1ft-lbs ≈ 1,356Nm

1Nm ≈ 0,738ft-lbs ≈ 0,102kgm

1kgm ≈ 9,807Nm

É exemplo de torque a força aplicada pelas bielas nas manivelas da cambota. As
bielas produzem o torque, que é a força efetiva do motor, transformando o
movimento retilíneo de “vai-vem” dos pistões em movimento circular para ser
aproveitado pela transmissão para conferir rotação às rodas do automóvel.
63

Copyright © 2018 Pedro Oliveira & Ciência Rodoviária. Todos os direitos reservados. Esta cópia eletrónica é disponibilizada gratuita. Para uso pessoal apenas. Ver www.facebook.com/cienciarodoviaria

Figura 3.8.2
Esquema do torque gerado
num sistema de pistão e
manivela.

Em termos de motores, é comum os Diesel desenvolverem valores de torque
maiores do que os gasolina, não só pela força linear (F) maior dos pistões no
tempo de expansão – devido à taxa de compressão e densidade energética maior
dos Diesel – mas pelo maior braço do momento (r) das manivelas.
Nos motores de explosão, a curva de torque aumenta a partir do nível do ralenti,
atingindo o seu valor máximo numa gama de rotações mais ou menos ampla
consoante o tipo de motor, e tende depois a diminuir, por razões que se prendem
com a eficiência termodinâmica e com as restrições de tempo de admissão +
ignição, em alta e em baixa, respetivamente. Com pequenas variações, nos
motores elétricos o torque é sempre máximo praticamente em toda a faixa de
rotação desde o arranque, sendo o incremento de potência proporcional ao
aumento da rotação.
O torque não se aplica exclusivamente aos motores, mas a qualquer sistema em
Dinâmica. É também exemplo de torque o atrito aplicado pelos travões nas rodas,
neste caso contrária ao sentido do deslocamento; quando um veículo embate num
obstáculo e gira; a ação do centro de gravidade em torno de um eixo (fulcro). O
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torque ou binário é, pois, a forma física de imprimir (ou contrariar) um movimento
rotativo de uma massa, sendo a sua eficiência dependente do módulo da força
aplicada, do raio em relação ao fulcro e do ângulo de aplicação.

Figura 3.8.3 (adaptado)

3.8.1 TORQUE vs POTÊNCIA
Como se viu, potência e torque são coisas diferentes, embora relacionadas. Vejase o exemplo da comparação de um carro de “F1” com um veículo pesado…
Um carro de “F1” consegue extrair do seu motor relativamente pequeno uma
potência superior a 900CV (300cv/l de potência específica), à custa de uma
velocidade angular muito elevada (≈18.000rpm). Para conseguir velocidades desta
ordem de grandeza, o motor precisa duma cilindrada específica (cc/n.º cilindros)
pequena, por causa da inércia da massa das peças móveis internas, e de
manivelas de raio pequeno.
Um motor destes, muito rotativo, será, pois, uma configuração desfavorável para a
obtenção de valores elevados de torque, mas é ideal para extrair potência e para
velocidade, mas inútil para puxar massas grandes. O valor de torque máximo de
um motor deste tipo é obtido apenas numa gama estreita de rotações e muito altas,
sendo praticamente insignificante ao ralenti.
Para comparação, já um carro pesado, concebido para rebocar cargas grandes,
com um enorme motor Diesel turbocomprimido de dezasseis litros de cilindrada e
apenas seis cilindros, não extrai mais de 750CV (apenas 47cv/l de potência
65

Copyright © 2018 Pedro Oliveira & Ciência Rodoviária. Todos os direitos reservados. Esta cópia eletrónica é disponibilizada gratuita. Para uso pessoal apenas. Ver www.facebook.com/cienciarodoviaria

específica). O torque elevado do motor, superior a 3.500Nm constantes quase desde
o ralenti, aliado a uma caixa de relações favoráveis muito curtas, desenvolve uma
força efetiva à roda incomparavelmente maior, apesar das performances de
velocidade e de aceleração serem, também, opostamente, muito mais reduzidas.
Na Fig. 3.8.3 atrás, pode ver-se uma comparação entre um motor a gasóleo e um
motor a gasolina, nas curvas de torque e potência.
Devido ao facto de o curso do pistão ser maior e de trabalhar com menor
velocidade, um motor Diesel disponibiliza, para a mesma potência, um valor
de torque maior e a uma rotação mais baixa do que um motor a gasolina.
Potência traduz a rapidez com que uma máquina desenvolve trabalho, sinónimo de
velocidade; já o torque denota a magnitude do trabalho, ou sinónimo de força, a
força aplicada ao movimento rotativo (no motor, na transmissão e nas rodas).
Uma forma fácil de aferir, grosso modo, se um motor está projetado favoravelmente ao torque ou à potência é relacionar estes valores, dividindo CV por Nm e
analisar os quocientes: se 0<q<1 o motor diz-se “redondo”, trabalhando forte numa
percentagem da gama de rotações ampla; se q=1 o motor é “equilibrado”; se q>1, o
motor é “pontudo”, o que significa que está feito para trabalhar numa gama de
rotações mais estreita (altos regimes). Isto, contudo, não obsta à análise
comparativa das curvas completas de torque vs potência.

Exercício 3.8.1

Um veículo circula à velocidade de 10m.s-1. Num instante de tempo, o condutor
pisa o pedal do travão que o faz imobilizar-se em 10m.
a) Calcular o valor da desaceleração e o tempo de travagem.
b) Para uma massa de 1.000kg, qual é a força da travagem?
c) Calcular o impulso durante a travagem.
d) Calcular o trabalho realizado e o valor da energia dissipada pelos travões.
e) Calcular a potência da travagem.
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R: a) O tempo (t) de travagem (para uma desaceleração constante):

d=

v f + vi
2

10m =

t =

 t 

0 + 10ms−1
 t 
2

10m
= 2s
10ms−1
2

O valor da desaceleração (a):
a=

v

t

a=

0 − 10ms−1 
a = −5ms −2
2s

Sendo 1g = 9,8ms-2, em g dá:
g=

− 5ms−2
9,8ms−2



g = −0,51

b) A força (F) exercida durante a desaceleração:

F = ma 
F = 1000kg  −5ms−2 
F = −5000kg.ms−2 = −5000 N

c) O impulso (J) da travagem:

J = F  t 
J = −5000kg.ms −2  2s 
J = −10000kg.ms −1
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d) O trabalho (W) realizado durante a travagem:

W = F d
W = 5000kg.ms −2  10m 
W = 50000kg.m 2 s −2 = 50000 N .m

A energia cinética (Ek) dissipada:
A energia é igual ao trabalho realizado, ou seja 50.000 N.m ou 50.000 J, ou seja,
Ek =

1 2
mv 
2

Ek =

1
 1000kg  (10ms −1 ) 2 
2

Ek = 500kg  100m 2 s −2 
Ek = 50000kg.m 2 s −2 = 50000 N .m

Sendo 1 Nm = 1 J, logo:
50000 Nm = 50000 J = 50 kJ

e) A potência (P) é igual à Energia (E) a dividir pelo tempo (t), ou seja:
P=

E

t

P=

50000 J
2s



P = 25000 J .s −1

Sendo 1 J.s-1 = 1 W, logo:

P = 25kW
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3.9 )

CENTRO DE MASSA E CENTRO DE GRAVIDADE

O centro de massa (CM) de um corpo corresponde ao ponto em que a massa
desse corpo se comporta como se estivesse concentrada estaticamente nesse
ponto. Genericamente, o ponto de referência R de um sistema de partículas é
definido pela média das suas posições (ri) ponderadas pelas suas massas (mi):

 (m r )
R=
m
i i

i

(3.51)

i

i

Exercício 3.9.1

Calcule-se a posição do CM do veículo cuja distribuição de massa pelos eixos
é de 59:41, e a distância-entre-eixos é de 250cm.
A posição do CM em relação à origem mediana em x=0:
250cm 
 250cm 

59   0 −
 + 41  0 +

2 
2 


R=
= −22,5cm
100

Ou pode, também, considerar-se a origem no eixo dianteiro, p. ex.:

R=

Exercício 3.9.2

59  0cm + 41  250cm
= 102,5cm
100

Calcule-se a posição do CM de um conjunto motociclo+condutor, em que o
motociclo tem uma massa de 125kg e uma distância-entre-eixos de 1,5m, e o
condutor uma massa de 75kg. Os seus CM estão posicionados em relação ao
eixo traseiro, em x e y:
Motociclo: x =0,8m e y =0,6m
Condutor: x =0,4m e y =0,9m
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Aplica-se a mesma equação inicial para achar o CM do sistema, em referência ao
eixo traseiro posicionado em x=0 e y=0, para cada eixo individual:

Rx =

125kg  0,8m + 75kg  0,4m
= 0,65m
1,5m

Ry =

125kg  0,6m + 75kg  0,9m
= 0,71m
1,5m

O centro de gravidade (CG) de um corpo é o ponto médio da massa onde a
gravidade atua, ou seja, onde o seu Peso está concentrado. Em campo gravítico
uniforme, o CG de um corpo estático corresponde ao centro de massa (CM).
O Peso total de um sistema de massa M é igual ao Peso de uma partícula com a
mesma massa M a atuar no centro de massa R. Ou, dito de outra forma, em termos
de torção, o somatório dos torques gravíticos de um sistema é igual ao torque de
uma partícula com a massa M posicionada em R, ou seja igual ao Peso a atuar no
centro de massa.
A posição (tridimensional) do CM de um veículo tem uma importância relevante na
definição do seu equilíbrio. A localização das massas mais pesadas no veículo
(como o motor e a transmissão) é ainda importante na determinação da
distribuição de Peso pelos eixos (Fig. 3.9.1).

Figura 3.9.1
“Volkswagen Golf” (59:41)

“BMW Série 3” (50:50)

“Porsche 911” (38:62)
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Sabendo-se a posição do CG no sistema, pode calcular-se facilmente a distribuição
de Peso (w) pelos eixos, ou seja:

Figura 3.9.2

Cálculo do Peso sobre o eixo frontal (wFront):

w front = w 

LR
WB

(3.52)

LF
WB

(3.53)

Cálculo do Peso sobre o eixo traseiro:

wrear = w 

... em que LR é a distância do CG ao eixo traseiro; LF em relação ao eixo dianteiro;
WB

(“wheelbase”) é a distância entre eixos.

Ou em percentagens (%):

%W fro nt =

LR
 100%
WB

(3.54)

%Wrear =

LF
 100%
WB

(3.55)
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Figura 3.9.3

Cálculo do Peso sobre o lado esquerdo:

wleft = w 

B
T

(3.56)

A
T

(3.57)

Cálculo do Peso sobre o lado direito:

wright = w 

... em que A é a distância do CG ao lado esquerdo; B em relação ao lado direito; T
(“track”) é a distância entre os centros das rodas de ambos os lados.
Ou em percentagens (%):

% wleft =

B
 100%
T

(3.58)

% wright =

A
 100%
T

(3.59)
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Finalmente, para calcular o Peso em cada roda individualmente:

w front−left = w 

LR B

WB T

(3.60)

LR A

WB T

(3.61)

w front− right = w 

wrear−left = w 

LF B

WB T

(3.62)

LF A

WB T

(3.63)

wrear− right = w 

3.9.1 EQUILÍBRIO vs CENTRO DE GRAVIDADE

Para que um corpo fique em equilíbrio estático é necessário que o centro de
gravidade esteja na vertical do ponto de apoio do corpo. Se o CG se deslocar, é
assim necessário mover o fulcro ou ponto de apoio de acordo com o deslocamento
mantendo assim o alinhamento vertical. Isto faz com que os torques resultantes
sejam nulos.
A relação de equilíbrio:
T1=T2

(3.64)

F1×L1=F2×L2

(3.65)

Figura 3.9.4
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3.10 )

LEIS DE NEWTON DO MOVIMENTO (LEGES MOTUS)

As Leis de Newton, em vernáculo “Axiomata Sive Leges Motus”, são as leis ou
axiomas fundamentais da Dinâmica, que relacionam o estado de movimento com
as forças aplicadas. São leis da Física Clássica, elaboradas por Isaac Newton no
século XVIII. De seguida, vejam-se as Leis de Newton do movimento e a sua
aplicação à dinâmica automóvel.

3.10.1 A 1ª LEI DE NEWTON
A 1ª Lei de Newton exprime o princípio da inércia de um corpo. Diz que:
“Todo o corpo preserva o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo
uniforme, a menos que seja forçado a mudar o estado por forças aplicadas
sobre ele.”
Este postulado é perfeitamente compatível com o princípio da conservação do
momentum linear, analisado atrás, no qual um corpo mantém a sua quantidade de
movimento se não existirem forças externas, ou se todas as forças externas agindo
sobre o sistema estiverem em equilíbrio (se a sua soma for nula).
Por exemplo, um automóvel, para sair do seu estado inicial de repouso, precisa
que se lhe aplique força; caso contrário, ele permanecerá imóvel. Essa força pode
ser uma força de tração ou até o Peso do veículo quando posicionado numa via
com declive (Peso tangencial).
O mesmo se aplica se um automóvel estiver a circular e o condutor pretender
desacelerá-lo. Ele terá de aplicar uma força de atrito adicional no pneu (travar), se
numa via com declive descendente; ou de usufruir de todas as forças de
resistência associadas ao movimento do veículo num plano sem declive. É
necessário, portanto, que sejam aplicadas forças para que seja alterado o estado
de repouso ou de movimento de uma massa, e que a soma da aplicação das
forças não seja nula.
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3.10.2 A 2ª LEI DE NEWTON
“A mudança de movimento é proporcional à força motora impressa, e é
produzida na mesma direção da força.”
A 2ª Lei de Newton exprime o princípio fundamental da dinâmica. Traduz a força
impressa num corpo, igual à variação da quantidade de movimento ou momentum
(p) desse corpo, ou Δp, no tempo (t), ou Δt:

F=

p
t

(3.3)

O momentum (p) é igual ao produto da massa (m) pela velocidade (v):

F=

 (m  v)
t

(3.5)

Como a massa (m) é constante, resulta:

F =m
Δp/Δt

v
t

(3.6)

é a derivada da velocidade em relação ao tempo, aceleração (a), donde:

F = m a

(3.1)

Isto significa que a aceleração de uma massa é proporcional à força aplicada.
Se a aceleração é nula, a força é nula e o corpo está em equilíbrio.
Assim, um veículo de massa maior precisará de uma força também maior para
poder alterar a sua quantidade de movimento, tanto em movimento retilíneo
(aceleração linear) bem como em movimento circular (aceleração centrípeta).
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3.10.3 A 3ª LEI DE NEWTON
A 3ª Lei de Newton exprime o princípio da ação–reação:
“Para cada ação há sempre uma reação de sentido oposto e de igual
intensidade”.
F1 = –F2

(3.66)

Os módulos das forças de ação e de reação são, portanto, iguais. Elas são
exercidas na mesma direção mas em sentidos opostos.
Exemplos de forças de ação versus forças de reação, de sentidos opostos:
•

Peso normal (origem no veículo → atua no pneu → atua no solo) vs força
normal de sustentação (origem no solo → atua no pneu → atua no veículo);
resultante = sustentação do veículo (equilíbrio);

•

Força de tração (origem no veículo [motor] → atua no pneu → atua no solo)
vs força de atrito (origem no solo → atua no pneu → atua no veículo);
resultante = movimento e/ou aceleração positiva do veículo;

•

Força de travagem (origem no veículo [travão] → atua no pneu → atua no
solo) vs força de atrito (origem no solo → atua no pneu → atua no veículo);
resultante = limitação do movimento e/ou aceleração negativa do veículo;

•

Força Centrípeta (origem no solo → atua no pneu → atua no veículo) vs
Centrífuga (origem no veículo → atua no pneu → atua no solo); resultante =
movimento circular do veículo;

•

Força de colisão (origem no “veículo 1”, atua no “veículo 2”) vs força de
reação (origem no “veículo 2”, atua no “veículo 1”); resultante = alteração
dos momenta dos veículos.
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3.11 )

CORPO EM EQUILÍBRIO

Diz-se que um corpo está em equilíbrio se as forças e torques externos resultantes
forem nulos. Ou seja:

F = 0

(3.19)

e

 = 0

(3.26)

Se o corpo permanecer estático, diz-se que ele está em equilíbrio estático. Se o
corpo estiver em movimento retilíneo uniforme (MRU), i.e. sem aceleração
longitudinal ou lateral, e/ou se mantiver constante a sua rotação (movimento
rotacional constante), diz-se que ele está em equilíbrio dinâmico.
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3.12 )

ESTABILIDADE DE UM VEÍCULO

3.12.1 ESTABILIDADE ESTÁTICA
A estabilidade estática traduz-se pela tendência que um corpo tem, uma vez
perturbado o seu estado de equilíbrio, em retornar ao estado inicial.
Diz-se que há estabilidade estática positiva quando um corpo, que sofre
momentaneamente um desequilíbrio pela ação de uma força que nele atua, tende
a retornar ao seu estado inicial de equilíbrio (v. Fig. 3.12.1).

Figura 3.12.1

Diz-se que há estabilidade estática negativa quando um corpo, que sofre
momentaneamente um desequilíbrio pela ação de uma força que nele atua, tende
a afastar-se cada vez mais do seu estado inicial de equilíbrio (v. Fig. 3.12.2).

Figura 3.12.2

Diz-se que há estabilidade estática neutra quando um corpo, que sofre
momentaneamente um desequilíbrio pela ação de uma força que nele atua, não
tende a retornar nem a se afastar cada vez mais do seu estado de inicial de
equilíbrio (v. Fig. 3.12.3).

Figura 3.12.3
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3.12.2 ESTABILIDADE DINÂMICA
A estabilidade dinâmica denota a tendência de variação da amplitude do
movimento, uma vez sofrida uma perturbação do equilíbrio. Está normalmente
associada a estados de movimento oscilatórios de padrão sinusoidal e de
amplitude variável.
Diz-se que há estabilidade dinâmica positiva se, uma vez sofrida uma
perturbação de equilíbrio, a amplitude tende a diminuir com o tempo.
Diz-se que há estabilidade dinâmica negativa (ou instabilidade) se, uma vez
sofrida uma perturbação de equilíbrio, a amplitude tende a aumentar com o tempo.
Pode observar-se (v. Fig. 3.12.4) um exemplo de estabilidade dinâmica negativa,
num veículo em sobreviragem amplificada pelo “efeito de pêndulo”, com tendência
a aumentar com o tempo. O espetro é uma sinusóide em que a amplitude aumenta
com o tempo:

Figura 3.12.4

Muitas das situações oscilatórias são induzidas pelo condutor do veículo, através
de tentativas de correção com o volante, acelerador e travão – uma vez sofrida
uma força desestabilizadora que altera a trajetória e a estabilidade do veículo – e
amplificadas por reações dinâmicas do próprio veículo. Isto surge com especial
frequência e intensidade em veículos com momento de inércia alto em relação ao
eixo de rotação de referência.
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3.13 )

TRANSFERÊNCIA DE PESO

A transferência de Peso num veículo é o resultado dos torques originados por
desequilíbrios dinâmicos ou acelerações, tanto a nível longitudinal como lateral.

3.13.1 TRANSFERÊNCIA DE PESO LONGITUDINAL
A

aceleração

positiva

provoca

um
Figura 3.13.1
Trasferência
de peso em
travagem,
com efeitos na
suspensão
(Porsche 997
Carrera 4)
Foto de:
Automobile
(agosto 2008)

torque em torno do CG, o que faz com
que o Peso seja transferido para trás,
reduzindo-o à frente; o inverso sucede
em aceleração negativa (travagem) com
a transferência de Peso para a frente.

Para um veículo em equilíbrio, os torques das forças de sustentação NF e NR no
solo (forças de reação, opostas às componentes do Peso respetivas, wF e wR), que
atuam nos eixos dianteiro e traseiro, respetivamente, em torno do CG, equilibramse:

NF  LF = NR  LR

(3.67)

Donde:

NF =

N R  LR
LF

(3.68) ; N R =

N F  LF
LR

(3.69)

Uma condição fundamental a reter é que o Peso (w=mg) é igual, em módulo, à
soma das forças de sustentação:

w = NF + NR

(3.70)

Para um veículo em desequilíbrio longitudinal – aceleração positiva ou negativa
– em relação à equação do equilíbrio de torques, tem de se adicionar o termo
relativo ao torque do Atrito (F) longitudinal, F×Hcg, ou seja,
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para aceleração positiva:

N F  LF + F  H cg = N R  LR

(3.71)

e para aceleração negativa:

N F  LF − F  H cg = N R  LR

(3.72)

em que F é força de atrito, que é igual à massa vezes aceleração; Hcg é a altura CG
Diagrama de um veículo a realizar uma manobra de travagem (desaceleração):

Figura 3.13.2

A condição final, equacionando o Peso (w) e a distância entre eixos (WB):
para aceleração positiva:

NF =

( w  LR ) − ( F  H cg )
WB

(3.73) ; N R =

( w  LF ) + ( F  H cg )
WB

(3.74)

e para aceleração negativa (ou travagem):

NF =

( w  LR ) + ( F  H cg )
WB

(3.75) ; N R =

( w  LF ) − ( F  H cg )
WB

(3.76)

Para calcular apenas a quantidade de Peso transferido, basta multiplicar o Peso
pela aceleração (g) pela altura do CG, e dividir pela distância-entre-eixos (WB):

wtrf( long) =

w  g  H cg
WB

(3.77)
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Exercício 3.13.1

Para um veículo com uma distribuição de massa de 59:41 (ex. VW Golf),
calcule-se a distribuição de Peso em aceleração longitudinal de -1g
CM = –22,5cm ; LF = 102,5cm ; LR = 147,5cm ; WB = 250cm ;
HCG = 70cm ; w = 1200kg

Distribuição de Peso (estático):
wF = 1200kg 

147,5cm
= 708kg
250cm

Pelo que wR terá de ser: 1200kg–708kg=492kg
Transferência de Peso (-1g):
wtrf =

1200kg  1,0  70cm
= 336kg
250cm

Como é uma aceleração negativa, 336kg são transferidos para a frente.

Figura 3.13.3

Distribuição de Peso (-1g):
A força longitudinal em -1g aceleração equivale ao Peso do veículo mg=1200kg.
wF =

1200kg  147,5cm + 1200kg  70cm
= 1044kg
250cm
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O Peso à frente passa a ser de 1.044kg, o que comprova os 336kg transferidos.
wF=1044kg=708kg+336kg

O Peso atrás é, pois: 492kg–336kg=156kg.

3.13.2 TRANSFERÊNCIA DE PESO LATERAL
Lateralmente, há transferência de Peso em situação de aceleração radial, ou seja,
quando um veículo descreve uma curva. Em movimento circular, a ação lateral da
Centrífuga (C), ou aceleração lateral, provoca uma transferência de Peso para o
lado exterior.

Figura 3.13.4
Transferência de peso
entre lados durante
uma curva (Porsche
911 2.4 de 1973)
Foto de: Porsche AG

Para uma curva para a esquerda:

N Lt =

w  B − C  H cg
T

(3.78) ; N Rt =

w  A + C  H cg
T

(3.79)

Para uma curva para a direita:

N Lt =

w  B + C  H cg
T

(3.80) ; N Rt =

w  A − C  H cg
T

(3.81)

Em que T é a distância lateral entre os pontos de apoio, tal como na figura seguinte
a qual mostra um veículo a curvar para a esquerda:
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Figura 3.13.5

Assim, também a transferência lateral de Peso é proporcional à aceleração
centrípeta (g), à altura do centro de gravidade (Hcg) e inversamente proporcional à
largura das vias ou distância entre os pontos de apoio (T):

wtrf( lat) =

w  g  H cg
T

(3.82)

Transferência de Peso lateral:
O mesmo veículo do exercício anterior, numa curva a uma aceleração lateral de
0,8g:
T = 150cm

wtrf =

1200kg  0,8  70cm
= 448kg
150cm

84

Copyright © 2018 Pedro Oliveira & Ciência Rodoviária. Todos os direitos reservados. Esta cópia eletrónica é disponibilizada gratuita. Para uso pessoal apenas. Ver www.facebook.com/cienciarodoviaria

3.14 )

TRANSFERÊNCIA DE MASSA

Para além da transferência de Peso pelas forças
laterais e longitudinais, existe outro fenómeno
dinâmico que ocorre em veículos em movimento,
que é a transferência de massa com alteração da
posição do CM. Essa transferência de massa dáse tanto em veículos com cargas de fluido como
em veículos com cargas sólidas.
A torção da carroçaria – possível pela suspensão,
pela deflexão ao nível dos pneus e pelos limites
Figura 3.14.1

de rigidez do veículo – é uma forma comum de
transferência de massa por deslocação do CM. Quando se dá transferência de
massa dá-se, inevitavelmente, uma transferência de Peso por deslocamento. Esta
transferência de Peso adicional ocorre não diretamente por causa das acelerações
mas pelo deslocamento (d) lateral e/ou longitudinal da massa (entenda-se do
conjunto da massa ou especificamente da carga do veículo deslocada).
Sendo θ o ângulo de inclinação da massa em torno do centro de rotação (CR), d a
distância do deslocamento de massa, dado por HCG×sinθ, e T a distância entre os
lados do veículo, calcula-se o valor do Peso total do lado exterior, após
transferência de Peso no sentido da Centrífuga (ex. curva para a direita):

1
T + ( H CG  sen )
2
wLt = w 
T

(3.83)

Sendo wRt=w–wLt , vem que wtrf=wLt–wRt , ou seja, o valor da transferência é a
diferença de Peso entre os lados exterior e interior.
O fenómeno da transferência de massa é especialmente sensível em veículos que
transportam cargas instáveis, nomeadamente fluidos em estado líquido. Nos
camiões-cisterna e noutros veículos de transporte de líquidos e de mercadoria
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solta, quando numa situação de desequilíbrio dinâmico como p.ex. uma travagem
ou uma mudança de direção, a sua carga movimenta-se, sendo esse movimento
no sentido contrário à aceleração (centrípeta no caso de uma curva). Este
fenómeno comporta em si um fator prejudicial à estabilidade do veículo, tanto
lateral como longitudinalmente.
Quanto maior é a altura do CG, maior é, por um lado, a transferência de Peso (por
via dos torques e do deslocamento do CG quando há transferência de massa); por
outro lado, é também maior o momentum angular resultante em torno do CR no
caso de ocorrer transferência de massa, o que dificulta a retomada da estabilidade
e do equilíbrio do veículo, o que é crítico em situações de curva e contra-curva em
que se desenvolve não apenas acentuada aceleração como também significativa
variação da aceleração.
No caso do transporte de fluidos (Fig. 3.14.2), a magnitude da transferência da
massa depende da quantidade de líquido transportado, da sua viscosidade, massa
específica e grau de liberdade.
Esta alteração da localização do centro de
massa do veículo vai amplificar a instabilidade
desencadeada pela transferência de Peso e
amplificar o torque e o momento angular
resultante durante a aceleração. Este fenómeno
traz consigo o aspeto nefasto de um perigo
acrescido para a condução, pela instabilidade
temporária do veículo durante a manobra, o que

Figura 3.14.2

requer precaução adicional.
Uma transferência de massa pressupõe sempre uma transferência de Peso, mas
durante uma transferência de Peso pode não ocorrer transferência de massa.
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3.15 )

MOMENTO DE INÉRCIA DE MASSA

O momento de inércia (I) é uma medida da resistência de uma massa à variação
da sua velocidade angular, ou seja a inércia à rotação de um corpo rígido, ou
inércia rotativa. É especificamente determinado pela distribuição da massa em
relação a um eixo rotativo. Há um momento de inércia diferente para cada eixo
rotativo considerado.
Conforme o afastamento (r) da massa em relação ao eixo rotativo considerado, o
momento de inércia aumenta, ou seja, aumenta a resistência à variação da
velocidade angular (Fig. 3.15.1). Quando, por exemplo, um patinador sobre o gelo,
a girar a grande rotação, de braços esticados, recolhe momentaneamente os
membros superiores, ele está a reduzir o seu momento de inércia concentrando a
sua massa corporal próxima do eixo da rotação, o que faz aumentar a velocidade
angular, uma vez que a resistência à variação da rotação diminui.

Figura 3.15.1

3.15.1 MOMENTO DE INÉRCIA vs CENTRO DE MASSA

Diferentemente do centro de massa, que localiza o ponto médio da distribuição da
massa independentemente da distância absoluta ao centro, o momento de inércia
quantifica a distribuição da massa em relação a um dado eixo de rotação, tendo
em conta especial a distância da massa ao eixo.
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Dois sistemas rotativos com o eixo e o centro de massa situados na mesma
posição podem ter momentos de inércia diferentes consoante o afastamento da(s)
massa(s) em relação ao eixo rotativo. Isto prova que o momento de inércia não
depende do centro de massa.

Figura 3.15.2

A distância (r) da massa (m) em relação ao eixo é um fator quadrático, pelo que
aquela faz variar mais o momento de inércia (I) do que a massa faz. A equação:

I =  (mi ri )
2

(3.84)

i

3.15.2 MOMENTO DE INÉRCIA vs MOMENTUM ANGULAR vs TORQUE
Há uma relação direta entre o momento de inércia (I), o momentum angular (L) e o
torque (τ). Se I aumenta, para a mesma velocidade angular (ω), L aumenta, e viceversa; Se I aumenta, para obter o mesmo valor de aceleração (at), τ tem de
aumentar na mesma medida.

3.15.3 MOMENTO DE INÉRCIA vs COMPORTAMENTO DINÂMICO
Genericamente, o momento de inércia de massa obtem-se multiplicando a massa
pelo quadrado da distância (ou raio, r) ao eixo de rotação. A distância ao eixo de
rotação faz variar o momento de inércia mais do que a variação da massa dada a
dependência quadrática de r. Por exemplo, o momento de inércia quadriplica se o
eixo rotativo se deslocar do ponto médio para a extremidade do corpo sujeito à
rotação.
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O momento de inércia de massa de um automóvel aproxima-se ao de um sólido
cuboide com uma altura h, largura w e profundidade d, em que, em vez do raio,
somam os quadrados das duas distâncias (Ih=1/12×m×(w²+d²) para uma rotação
em torno do eixo vertical médio h). Ora, conforme o afastamento do eixo de
rotação vertical do ponto médio em direção às extremidades vai sendo maior, o
momento de inércia também vai aumentando. O momento de Inércia de massa
quantifica a inércia rotativa de um corpo rígido, ou seja, a sua inércia em relação
ao movimento rotativo. Dito de outra forma, denota a dificuldade de indução de
rotação, tanto para acelerar como para desacelerar.
Quando um veículo descreve uma volta normal, estabilizado, o seu eixo de rotação
vertical situa-se junto do eixo traseiro. Nesta situação, um baixo momento de
inércia facilita a manobra reduzindo o ângulo de derrapagem do eixo anterior. Tal
acontece especialmente em veículos com o motor em posição traseira.
Quando um veículo entra em sobreviragem, o eixo de rotação “avança”
longitudinalmente em direção ao eixo anterior, e dá-se uma alteração do momento
de inércia. Um baixo momento de inércia nestas circunstâncias também facilitará
e/ou agravará esta última tendência rotativa. Um baixo momento de inércia em
sobreviragem poderá ser encontrado, por exemplo, em veículos com o motor
central, ou mesmo em veículos com o motor frontal se a sobreviragem for muito
intensa como por exemplo durante a realização de um “peão”.
Contrariamente, se, nas circunstâncias supra descritas, o momento de inércia for
grande (comum em veículos com a sua massa concentrada na zona posterior
como nos automóveis com motor traseiro, Fig. 3.15.3), a sua massa em movimento
desenvolverá um efeito rotativo de “pêndulo”, uma vez iniciada a aceleração
angular,

que

não

existia

antes

da

sobreviragem. Quanto maior o momento de
Figura 3.15.3
Sobreviragem
provocada,
Porsche 911 SC
Foto de: Aaron
Kiley,
Car&Driver
(Dez 1981)

inércia, maior a resistência ao início da
rotação e também assim maior a tendência
em continuar esse movimento uma vez
iniciado.
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3.16 )

FORÇAS NA DIREÇÃO RADIAL

Em termos cinemáticos, em relação ao movimento circular, viu-se atrás que a
componente radial da aceleração angular resultante é a aceleração centrípeta, que
se desenvolve em direção ao centro da curvatura de raio r e varia em dependência
quadrática da velocidade v.

v2
acp =
r

(1.40)

A dependência mostrada pela equação traduz que um pequeno aumento de v faz
variar mais o valor de aceleração centrípeta do que faz uma diminuição de r.
Pela 2ª Lei de Newton sabe-se que a força é igual à massa vezes a aceleração, ou
seja:

F = ma

(3.1)

O que, aplicado à aceleração centrípeta, resulta na produção de uma força
centrípeta:

v2
Fcp = m
r

(3.85)

A Força Centrípeta (Fcp) pressupõe sempre a existência de uma reação, devido à
inércia, chamada Centrífuga (C), tal como postulado na 3ª Lei de Newton:
F1 = –F2

(3.66)

Fcp = −C

(3.86)

Fcp = C

(3.87)

donde,
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A Força Centrípeta e a Centrífuga têm, pois, a mesma intensidade e direção mas
sentidos opostos. Para haver equilíbrio dinâmico na direção radial, as forças têm
de ser iguais em módulo. Na relação de equilíbrio, as forças anulam-se, quando
somadas:

Fcp + C = 0

(3.88)

3.16.1 FORÇA CENTRÍPETA = ATRITO
A Força Centrípeta (Fcp) é a força que faz com que um corpo descreva e mantenha
uma dada trajetória circular, atua em direção ao centro da curvatura da trajetória.
Quando um automóvel altera a direção da trajetória ou descreve uma curva,
horizontalmente, é a Força centrípeta, obtida através do atrito que se forma entre
o pneu e o piso, que atua possibilitando a manobra.
Sem a Força centrípeta, não seria possível alterar a trajetória e assim vencer a
inércia (Centrífuga). Na realização de uma curva, o atrito equivale em intensidade e
direção à Força Centrípeta.
A Centrífuga é a força oposta à Força Centrípeta. É uma reação “para fora” e é
sentida, por exemplo, por um passageiro que se encontre num veículo a curvar, ou
seja num “referencial não-inercial”. Conforme foi dito, a componente centrífuga é
sempre desencadeada pela inércia da massa à alteração da trajetória.
As forças na direção radial também se sentem em situações de aceleração vertical
tais como nas depressões (concavidades) incluindo os loops, e também em lombas
(convexidades) só que nestas últimas a componente centrípeta surge apenas pela
existência de gravidade e não pela resistência da curvatura da estrada ao sentido
do movimento.
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Exercício 3.16.1

Pretende-se que um veículo descreva um looping com um raio de 9m na parte
superior. Calcule-se a que velocidade mínima deve o veículo circular de
forma a que não caia ao descrever o looping.

Figura 3.16.1

R: Para que o veículo não caia, a aceleração centrípeta no topo tem de ser igual ou
superior, em módulo, à aceleração gravítica, ou seja:

v2
g
r

(3.89)

v2
 9,8ms −2 
9m
v  9m  9,8ms −2 
v  9,4ms −1

A velocidade mínima a que o veículo deve circular para manter o contacto com o
piso e não cair é de 9,4ms-1.
Se o veículo tiver uma massa de 1.500kg, a força centrípeta resultante será, pois a
massa vezes a aceleração centrípeta, ou seja:

Fcp = 1500kg  9,8ms−2
Fcp = 14700kgms−2 = 14,7kN
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Ainda no exemplo anterior, se a Centrífuga equivaler em módulo ao Peso, no ponto
superior do loop, as forças estarão em equilíbrio e os pneus do veículo deixarão de
fazer pressão na pista. A 1g de aceleração centrípeta, os vetores Centrífuga e
Peso têm o mesmo módulo mas sentidos opostos, o primeiro aponta para cima e o
segundo para baixo:

v2
m = mg
r
v2
=g
r

(3.90)

(3.91)
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3.17 )

FORÇAS QUE ATUAM NUM VEÍCULO

Um veículo automóvel é um sistema dinâmico complexo sobre o qual atuam forças
diversas, conforme o seu movimento, posição e orientação. Do ponto de vista de
um observador não-inercial, no veículo, consideram-se componentes dinâmicas
atuantes num veículo genérico, posicionado sobre plano inclinado de ângulo θ,
convexo, as forças nos eixos X, Y e Z (exemplo de veículo em condição de tração):

Figura 3.17.1

3.17.1 DINÂMICA LONGITUDINAL (X)

*Atrito longitudinal nas rodas: tração (+) ou travagem (–)
O atrito longitudinal, pelas forças de tração ou de travagem é o somatório das
forças de tração e/ou de travagem dos dois eixos:
F

= FF + FR

(3.92)

e de cada uma roda de cada eixo:
F

= FF_left + FF_right + FR_left + FR_right

(3.93)

em que a força individual em cada roda é igual ao torque na roda a dividir pelo raio:
Froda

= τ/r

(3.94)
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*Peso tangencial longitudinal, dado por:
wT

= m.g (sinθ)

(3.95)

é negativo (–) para θ>0 e positivo (+) para θ<0;

*Resistência de rolamento:
R

= RF + RR = ƒr.N

(3.96)

em que ƒr é o coeficiente de resistência de rolamento, causado pelo atrito
nomeadamente as forças de adesão e histerese da borracha (valores habituais ≈
0,01

em automóveis ligeiros), sendo N a força normal de sustentação no solo.

*Resistência aerodinâmica total (vento relativo), negativa (–) ou positiva (+):
D
CD

= CD.½.ρ.v2.S

(3.97)

é o coeficiente de resistência; ρ é a massa volúmica; v é a velocidade; S é a área

de referência ou área frontal].

O balanço de forças na dinâmica longitudinal, para um veículo em equilíbrio, em
situação de aceleração:

F + wT + R + D = 0

(3.98)

Para que o veículo possa acelerar, é necessário que o balanço de forças seja
positivo, ou seja, o Atrito ou força motora seja maior em módulo do que a soma das
forças resistentes (de sinal negativo, contrárias ao movimento).
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Figura 3.17.2

3.17.2 DINÂMICA LATERAL (Y)

*Atrito lateral nas rodas:
F = FLt + FRt

(3.99)

*Peso tangencial lateral:
wT = m.g (sinθ)

(3.100)

*Centrífuga tangencial lateral:
CT = m.v2r -1(cosθ)

(3.101)

*Resistência aerodinâmica lateral (Lateral Drag):
D

= CD.½.ρv2.S

(3.102)

Finalmente, o balanço de forças na dinâmica lateral, para um veículo em
equilíbrio (aqui neste exemplo a curvar para a esquerda com relevé favorável):

F + w T + CT + D = 0

(3.103)
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3.17.3 DINÂMICA VERTICAL (Z)

3.17.3.1 DINÂMICA VERTICAL vs θ longitudinal (Z_X)

*Sustentação normal ao plano:
(3.104)

N = NF+NR

A repartição das forças normais por eixo depende da posição longitudinal do CM.
Se as restantes forças normais ao plano forem nulas fica:
N=–wN

(3.105)

*Sustentação aerodinâmica (Lift) :
L = CL.½.ρv2.S

(3.106)

em que CL é o coeficiente de sustentação; (½.ρv2) é pressão dinâmica; S é a área
referência.

*Centrífuga normal (lomba) :
Presente numa situação em que exista uma lomba (convexidade) na estrada sendo
esta percorrida com velocidade:
CN = m.v2r -1

(3.107)

*Peso normal em θ longitudinal:
wN = m.g (cosθ)

(3.108)

Finalmente, o balanço das forças na dinâmica vertical, para veículo em equilíbrio:

N + L + CN + WN = 0

(3.109)
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3.17.3.2 DINÂMICA VERTICAL vs θ lateral (Z_Y)

*Sustentação normal ao plano:
N = NLt + NRt

(3.110)

Tal como na dinâmica longitudinal, a repartição das forças normais por lado é
também dependente da posição lateral do CM.

*Centrífuga normal resultante:
CN = m.v2r -1 (sinθ)

(3.111)

Esta é a componente normal resultante da Centrífuga lateral originada durante a
curva devido à aceleração radial.

*Peso normal em θ lateral:
WN = m.g (cosθ)

(3.112)

Finalmente o balanço de forças na dinâmica vertical, para veículo em equilíbrio:

N + CN + WN = 0

(3.113)
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Notas:
•

Os diagramas exemplificativos expostos atrás mostram, para cada plano,
apenas duas dimensões, pelo que nos casos em que as forças atuam nas
quatro rodas (ex. do atrito, rolamento e forças normais) está pressuposta a
soma, em pares (por eixo ou por lado), das forças individuais por roda;

•

As forças que estão representadas a cor vermelho são forças de sinal
negativo (–) em relação à situação dinâmica exemplificada;

•

Consoante o sistema de tração, a força de atrito F pode ser apenas frontal
(FWD), apenas traseira (RWD) ou integral (AWD);

•

O Peso é sempre constante (w=mg); o Peso normal é constante se o declive
for constante; para θ=0, então wN=w;

•

As forças de sustentação são a reação do solo às forças verticais negativas;
o Peso normal é igual, em módulo, à soma das forças de sustentação que
caso não existam outras forças normais, wN = N F + N R ; para manter a
relação de equilíbrio no plano vertical, a força normal de sustentação N varia
em dependência da soma de todas as restantes forças normais;

•

A força normal de sustentação aerodinâmica final (L) é positiva para a
generalidade dos automóveis, e aumenta na dependência quadrática da
velocidade; se um automóvel atingisse uma velocidade tal, a partir da qual
L>|wN|,

perderia o contacto com o solo, em que N=0; L pode ser negativa, em

automóveis construídos para o efeito ou equipados com dispositivos
aerodinâmicos específicos, tais como alguns veículos de competição: os
carros de Fórmula 1, p.ex., atingem valores negativos de L , em módulo,
maiores em módulo ao próprio Peso;
•

A reação Centrífuga normal (CN), no plano vertical vs longitudinal, é positiva
se o veículo circula sobre uma convexidade (uma lomba) e negativa sobre
uma concavidade; no plano vertical vs lateral, CN é a componente normal
Centrífuga lateral e tem sinal negativo se o relevé é favorável à curva.
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Figura 3.17.3

Exercício 3.17.1

Para uma lomba duma estrada, qual a velocidade máxima de forma a que o
veículo não perca o contacto com a estrada?
Negligenciando a força de sustentação aerodinâmica que atua sobre o veículo em
movimento, a solução está na relação de equilíbrio, de forma a que a força
Centrífuga normal (CN) ao plano da estrada seja igual ao Peso normal (wN):

v2
m = mg cos
r
v2
= g cos 
r

(3.114)

(3.115)

Ou seja, em ângulo de inclinação nulo (0º) a relação cinemática fica:

v2
=g
r

(3.91)

Donde a aceleração radial em cima da lomba é igual à aceleração gravítica.
Pelo que a velocidade do veículo tem de ser:

v  gr

(3.116)

Na verdade, quando a aceleração centrípeta equivale à aceleração gravítica, a
força de sustentação no plano, N, é nula, pois:

N = wN − C N

(3.117)
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Exercício 3.17.2

Para curvas com e sem inclinação, quais as velocidades máximas de forma a
que o veículo as possa descrever com segurança sem derrapar?

1 – Para uma curva sem inclinação, a solução é simples, pois só há um plano a
considerar, sendo que a força de atrito (lateral) é igual à Centrífuga, ou seja:

N = mv2r −1

(3.118)

Se a Centrífuga necessária para descrever a curva, para uma dada velocidade, for
maior que o Atrito disponível, o veículo desliza para o exterior da curva.
Sendo N=mg:

mg = mv2r −1

g = v 2 r −1
v = gr

(3.119)

(3.120)
(3.121)

2 – Para uma curva com inclinação, a solução está na relação, de forma a que:
No plano lateral (YY): o atrito lateral (F) + o Peso tangencial lateral (wT) seja igual à
Centrífuga tangencial lateral (CT);
No plano vertical (ZZ): o Peso normal (wN) + a Centrífuga normal resultante (CN) seja
igual à força de sustentação normal (N).

Figura 3.17.4
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Ou seja, um sistema de duas equações:

N + mgsen = mv2 r −1 cos 

(3.122)

N = mg cos + mv2r −1sen

(3.123)

porque, para calcular o atrito (N.μ), é preciso saber o valor de N que depende da
componente Centrífuga normal CN.
Resolvendo para v, fica:

v = gr

Exercício 3.17.3

sen +  cos 
cos  − sen

(3.124)

E qual a condição para que o veículo possa curvar sem necessidade de
recorrer ao atrito, numa curva com inclinação?
A solução para o problema reside no equilíbrio entre a Centrífuga e o Peso
tangenciais, ou seja CT = wT:

mv2r −1 (cos  ) = mg(sen )

tan  =

v2
rg

(3.126)

v2
rg

(3.127)

(3.125)

Resolvendo para θ fica:

 = tan −1
Ou resolvendo para v:

v = r  g  tan 

(3.128)
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Exercício 3.17.4

Um automóvel circula por uma estrada. Aproxima-se de uma curva com 200
metros de raio. O coeficiente de atrito é de 0,5 porque o pavimento está
molhado. Calcular a velocidade máxima a que ele pode descrever a curva
com segurança para os casos seguintes:
a) a curva não tem inclinação
b) a curva tem uma inclinação de 15º favorável

Para uma curva sem inclinação:

v = gr 
v = 9,8  0,50  200 

v = 31,3m.s −1
R: a velocidade é de 31,3m.s-1 ou 112,7km/h. Acima desta velocidade o veículo
começa a derrapar para o lado exterior da curva.
Para uma inclinação de 15º:

v = gr

sen +  cos 

cos  − sen

v = 9,8  200 

sen15 + 0,5  cos 15

cos 15 − 0,5  sen15

v = 41,7m.s −1
R: a velocidade é de 41,7m.s-1 ou 150,1km/h. A inclinação deu-lhe uma força adicional
favorável à descrição da curva, ou seja, para o lado interior da curva.
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Exercício 3.17.5

Um automóvel de 1 tonelada de massa descreve uma curva de 50m de raio à
velocidade de 80km/h.
a) Calcular o valor da força centrípeta que os pneus do automóvel têm de suportar
para que ele consiga manter a trajetória.
b) Calcular o coef. atrito para que o veículo suporte a força lateral.

Derivando a 2ª Lei de Newton, a força lateral (centrípeta) é:

F =m

v2
r

F = 1000kg 

(22,22m.s −1 )2
50m

F = 1000kg  9,876ms−2
Dá 1 tonelada vezes uma aceleração centrípeta a ≈ 1g.

F = 9876kg.ms−2
R: A força é de 9876kg.ms-2 ou 9876N.
O coeficiente de atrito é fácil de calcular:

v = gr
v2
=
gr

=

(22,22ms−1 )2
9,8ms− 2  50m

  1,0  a
Nota: sobressai que o valor da aceleração é sempre idêntico ao valor de μ.
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Exercício 3.17.6

Qual a velocidade máxima a que um automóvel de 1.000 kg consegue circular
sem se despistar na secção do "Carrossel" da pista de Nürburgringnordschleife, uma curva fechada de 61m de diâmetro e inclinação lateral de
28%?

Considere-se que o atrito máximo entre os pneus do automóvel e a

pista, em condição estática, é de 9.806N

Figura 3.17.5
(adaptada)

O coeficiente de atrito é igual ao atrito a dividir pelo Peso. 9.806 N = 1.000 kgf, sendo
o Peso igual à força com que a Terra atrai a massa de 1.000 kg ou seja 1.000 kgf,
1.000 kgf / 1.000 kgf = 1,0

Agora ao raio da curva, que é igual a 1/2 diâmetro ou seja 30,5 m
Finalmente o ângulo, 28% = 28/100 = 0,28
Para se saber o ângulo em graus basta aplicar a função inversa trigonométrica da
tangente: tg-1 (0,28) = 15,64º
Agora já dispomos de todos os elementos para aplicar na equação do equilíbrio
lateral com inclinação, a qual equilibra o Atrito e o Peso tangencial com a Centrífuga tangencial.

105

Copyright © 2018 Pedro Oliveira & Ciência Rodoviária. Todos os direitos reservados. Esta cópia eletrónica é disponibilizada gratuita. Para uso pessoal apenas. Ver www.facebook.com/cienciarodoviaria

Questão: Para que serve a inclinação lateral numa curva?
A - Para aumentar o atrito e assim permitir curvar com mais segurança, para a
mesma velocidade?
B - Para reduzir a Centrífuga e aumentar o atrito, para a mesma velocidade?
C - Para aumentar a Centrífuga e o atrito equilibrando-os?
D - Para aumentar a força centrípeta e assim curvar melhor a qualquer velocidade?
E - Para que o Peso tangencial à inclinação diminua a força centrípeta gerada em
qualquer gama de velocidades?
F - Para aumentar a força normal de sustentação no piso independentemente da
velocidade de circulação?
G - Para curvar mais depressa, pelo aumento da força normal de sustentação e do
atrito?
H - Para aumentar o coeficiente de atrito?
I - Para aumentar a aceleração centrípeta?
J - Para reduzir a dependência do atrito no balanço de forças?
K - Nenhuma das opções anteriores?
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3.18 )

ESTABILIDADE DE UM VEÍCULO EM CURVA

A análise à estabilidade permite aferir da capacidade de um veículo para curvar
sem tombar. A tendência para tombar deve-se ao torque resultante do centro de
massa em torno do fulcro, a roda do lado exterior da curva.

Figura 3.18.1

No exemplo dum veículo a curvar para a esquerda, considerem-se os torques
relativos a O (lado direito inferior do veículo), os momentos das forças Peso,
Centrífuga (C) e sustentação (N1). A condição de equilíbrio dá-se quando a soma
dos torques é igual a zero:
(3.129)

Cyc + N1t + Wxc = 0

Sendo t a distância entre as rodas, explicite-se N1 na equação:

N1 =

mg  xc − m
t

v2
 yc
r

(3.130)

À medida que aumenta a velocidade v do veículo, aumenta a Centrífuga e diminui a
sustentação em N1 até que N1=0. A partir daqui, um incremento de v faz com que o
veículo descole e comece a tombar. Resolvendo a equação para N1=0, a condição
para que o veículo comece a tombar é:

v2
x
=g c
r
yc

(3.131)
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3.19 )

ATRITO

O atrito é uma força de resistência, contrária ao sentido do deslocamento de
um veículo ou de uma superfície. Para haver atrito, dois materiais ou duas
superfícies de contacto têm, obrigatoriamente, de coexistir fisicamente. Um veículo
sobre uma via está sujeito à força de atrito que se desenvolve entre a área de
contacto dos pneus e a superfície da via.
O mecanismo do atrito entre o pneu e a estrada resulta de dois fenómenos:
•

a deformação viscoelástica cíclica do pneu (ou histerese),
devido à existência de sulcos e poros na macro-textura da
superfície do piso, é o principal mecanismo físico do atrito;

•

Figura 3.19.1

as interações moleculares de adesão (ou forças de van
der Waals), que se desenvolvem entre as moléculas de
materiais diferentes na micro-textura da superfície e são
efetivas em condições de ausência de água.

Figura 3.19.2

Figura 3.19.3

A faixa de comprimento ou distância entre 2 picos ou depressões:

Micro-textura: λ < 0,5mm
Macro-textura: 0,5mm ≤ λ < 50mm
A maioria das superfícies, à escala microscópica, mesmo as polidas, são bastante
porosas e/ou rugosas (v. Figs. 3.19.3/4). A área real de contacto entre as duas
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superfícies é formada pelos vértices e arestas dos materiais em contacto. A área
real de contacto difere da área aparente (área propriamente dita visível a olho nú).

Figura 3.19.4

Quando a pressão – ou força por unidade de área – aumenta, a área real de
contacto aumenta pela deformação elástica e/ou plástica dos constituintes das
superfícies de contacto. No caso do pneu de um automóvel, perante um aumento
da pressão, a borracha que forma o piso do pneu é deformada adaptando-se mais
às irregularidades do piso e, com isso, aumentando o atrito estático (Fs).

Figura 3.19.5

Este fenómeno, da deformação e preenchimento dos sulcos ou irregularidades do
piso (macro-textura) pela borracha, justifica um princípio muito importante do atrito:
O atrito é independente da área aparente da superfície de contacto
Isto, porque a pressão (P) é igual à força normal de sustentação (N) dividida pela
área (S). Para a mesma força normal, a pressão é menor para uma área maior, e
maior para uma área menor:

P=

N
S

(3.132)

Dito de outra forma, a força normal é igual à pressão vezes a área.
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Como se viu atrás, a força normal é igual, em módulo, ao Peso, ou seja: N=mg. Se
a superfície estiver inclinada, a força normal é igual ao Peso normal, ou seja, a
componente normal do Peso, ou seja: N=mg×cosθ.
O princípio fundamental do atrito diz que o atrito é proporcional à força
normal aplicada.

Figura 3.19.6

Dividindo F por N, chegamos a uma relação designada por coeficiente de atrito:

F
=
N

(3.133)

O atrito máximo disponível é, pois, igual a μ vezes N:

F = N

(3.134)

Consoante o estado de movimento relativo entre as duas superfícies, o atrito
pode ser classificado em atrito estático e em atrito cinético.
O Atrito estático (Fs) é aquele que existe entre duas superfícies sem movimento
relativo, como seja entre a borracha do pneu do automóvel e o piso da via em que
ele se encontra. Excepto em situação de derrapagem, não há movimento relativo
entre as duas superfícies, esteja o veículo parado ou em andamento. O que
importa é o movimento relativo e não a deslocação do veículo ou das superfícies
de contacto.
O Atrito cinético (Fk) existe quando as superfícies de contacto têm, entre elas,
movimento relativo. Ao diferencial de velocidade chama-se derrapagem.

Fs  s  N (3.135)

Fk  k  N (3.136)
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Um princípio importante a reter é o de que para a generalidade das condições de
atrito, o atrito cinético é sempre menor ou igual ao atrito estático ( Fk

 Fs ).

Isto explica a ineficiência dos arranques e das travagens com derrapagem, e a
eficiência dos sistemas de travagem anti-boqueio, ABS, e dos sistemas de controlo
de tração, TCS, em relação a veículos desprovidos destes sistemas.

Questão: Então qual se agarra melhor à estrada: um automóvel equipado
com pneus largos ou o mesmo automóvel equipado com pneus estreitos?
Apesar do atrito ser independente da área aparente da superfície de contacto, a
resposta a esta questão depende do tipo de piso e da sua contaminação. Com
efeito, para pisos pavimentados, secos, de μ elevado, os pneus largos podem ter
vantagem em algumas situações. Isto é assim porque, para uma força normal
constante, quando a superfície de contacto é maior o atrito útil (aquele que é
efetivamente aproveitável) tende a ser maior e a manter-se por mais tempo.
A razão surge porque, para a mesma força normal N, uma pressão menor
sobrecarrega menos o pneu, reduzindo a carga e, por consequência, o stress e,
por sua vez, também a temperatura (Figura 3.19.8). É preciso perceber que um
sobreaquecimento leva à modificação temporária do composto da borracha e à
redução de μ, para além do desgaste ser maior. A taxa de variação do atrito com N
não é constante (v. Fig. 3.19.7), degradando-se a partir de um dado estágio, com o
aumento da pressão. Tende a haver, ainda, um maior número de interações
moleculares de adesão entre a borracha e o pavimento, para áreas maiores.

Figura 3.19.7

Figura 3.19.8
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Os pavimentos, contudo, não são superfícies perfeitas, pelo que, perante a
existência de contaminações, a sobreposição de borracha sobre um elemento de
detrito indesejável (uma pedra, por exemplo) representa, para uma área total
maior, uma percentagem maior de área útil e uma percentagem menor de área
inútil. Um pneu de menores dimensões que assente parcialmente sobre um detrito
instável do piso transfere mais quantidade de força inútil ao detrito.
Apesar das vantagens das superfícies de contacto maiores a seco, já para pisos
escorregadios e contaminados (μ reduzido), uma área maior de contacto pode
resultar numa tendência maior para a derrapagem e para o aquaplaning.
Em suma, uma área maior tem vantagens:
•

maior resistência ao sobreaquecimento (+área → –pressão → –stress →
–temperatura);

•

favorece as interações moleculares de adesão entre as moléculas da
borracha e as moléculas do pavimento;

•

menos influência (percentual) dos detritos no pavimento.

Uma área maior tem também desvantagens:
•

menor penetração no solo, algo crítico em pisos contaminados;

•

maior tendência para o aquaplaning.

A área de contacto efetiva de um pneu depende:
•

da largura do pneu (+largura → +área);

•

do diâmetro do pneu (+diâmetro → +área);

•

do perfil do pneu, em % da largura (–% → +área);

•

da pressão de enchimento do pneu (–pressão → +área).

Um aumento da pressão provoca um aumento da temperatura. Como se viu atrás,
um aumento da pressão pode ser devido à redução da área de contacto para a
mesma força normal, ou a um aumento dessa força, proporcional ao aumento do
Peso total do veículo ou até à transferência de Peso em aceleração ou em
desaceleração.
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3.19.1 ATRITO EM PISO CONTAMINADO
Em superfícies contaminadas, ou seja na presença indesejada de materiais à
superfície, o valor de atrito é sempre inferior ao que é obtido com as mesmas
superfícies em estado limpo ou descontaminado. Na situação do piso molhado –
porventura a contaminação encontrada com mais frequência na estrada – com
circulação a baixa velocidade, o atrito é cerca de 20% a 30% inferior, e o mecanismo
físico desse fenómeno não tem relação com a hidrodinâmica ou aquaplaning.
O fenómeno do atrito em piso molhado está relacionado com as irregularidades da
macro-textura do pavimento. A água fica presa nos vales das “cadeias montanhosas” da macro-textura, impedindo a penetração da borracha nos “vales”
inundados. Esta “inundação” e consequente compressão da borracha do pneu em
contacto suaviza a textura do pavimento, reduzindo assim o principal fator contribuidor para o atrito: as deformações viscoelásticas.

Figura 3.19.9

Em termos da estrutura do pavimento, uma macro-textura aberta permite uma
drenagem ótima da área de contacto do pneu-pavimento.
Coeficientes de atrito (μ) de referência:
borracha
borracha
borracha
borracha
borracha
borracha
borracha
borracha

–
–
–
–
–
–
–
–

betão seco:
asfalto seco:
betão molhado:
asfalto molhado:
gravilha / terra:
neve / relva molhada:
asfalto com óleo:
gelo / aquaplaning:

μs≈1,0
μs≈0,9
μs≈0,6
μs≈0,5
μs≈0,35
μs≈0,2
μs≈0,15
μs≈0,1

μk≈0,8
μk≈0,7
μk≈0,4
μk≈0,35
μk≈0,25
μk≈0,15
μk≈0,1
μk<0,1
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3.19.2 AQUAPLANING (HIDROPLANAGEM)
O fenómeno do aquaplaning surge na interação do pneu com velocidade sobre
superfícies cobertas de água em que a inércia do fluido desempenha um papel
essencial, impedindo o seu escoamento eficiente pelos sulcos do pneu.
“Aquaplaning dinâmico” (hidrodinâmica)
Quando um pneu contacta – seja a rodar ou a deslizar –
com uma área do piso coberta por uma película de fluido
estacionária, ou inundação, com velocidade, desenvolveFigura 3.19.10
(FT-IMT)

se uma pressão de estagnação na interação pneu-fluido
em toda a largura do pneu. A pressão dinâmica de água aumenta com o quadrado
da velocidade. Este fenómeno hidrodinâmico não acontece em baixa velocidade.
A velocidade de aquaplaning é aquela em que esta pressão é igual à pressão
desenvolvida entre o pneu e o piso em condições estáticas. Acima desta
velocidade, o pneu descola e passa a deslizar sobre a película de água com um
coeficiente de atrito igual ou próximo de zero. O fenómeno resulta da combinação
de três fatores principais: a profundidade da área inundada, a velocidade da
deslocação e o desenho/altura do piso do pneu. Por causa da inércia do fluido, é
necessária uma certa velocidade relativa para que o aquaplaning dinâmico ocorra.
“Aquaplaning viscoso”
O aquaplaning viscoso é outra forma de aquaplaning. Surge na presença duma
fina película de contaminação resistente à “perfuração” até ao nível do pavimento
pela superfície do pneu, resultando no deslizamento mesmo a baixa velocidade.

Figura 3.19.11
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“Aquaplaning sobre borracha revertida”
Esta última forma de aquaplaning resulta do deslizamento do pneu sobre a
borracha do próprio pneu, derretida em resultado do atrito dinâmico prolongado
entre pneu e piso.
Em suma, e de uma forma geral, o aquaplaning resulta de situações em que o
nível do fluido contaminante se eleva sobre a cadeia montanhosa formada por
irregularidades da macro-textura, cobrindo-a por completo. Isto surge em conjunto
com uma incapacidade do escoamento de fluido através de sulcos existentes no
piso do pneu, devido à altura e à inércia do próprio fluido. Esta incapacidade
momentânea de escoamento leva à patinagem do pneu sobre a película de fluido,
sendo o coeficiente de atrito cinético μk , nessa situação, nulo.
A aferição do valor de μ pode ser realizada por experimentação em laboratório com
recurso a um dinamómetro ou ao ar-livre no pavimento. Como se disse, μ obtém-se
na relação entre o atrito máximo (como força tangencial de sentido oposto à força
do deslocamento) e o Peso ou a força normal (N).
Já se viu que o atrito depende da força normal mas é independente da área
aparente de contacto. Isto porque se a área aumenta, a pressão diminui em
proporção para a mesma força normal. É, pois, a força normal que influi única e
diretamente na quantidade de atrito.
O aquaplaning – qualquer um dos tipos – é ainda especialmente perigoso pelo
facto de poder causar uma derrapagem com peão em veículos com tração traseira
que circulem em situação de aceleração ou mesmo a velocidade constante com
transmissão de torque às rodas. Uma vez perdido o atrito, a derrapagem por via da
força na roda pode levar a uma instabilidade com perda súbita do controlo por
parte do condutor, nomeadamente se acontecer de forma assimétrica, isto é, na(s)
roda(s) motrizes de um só lado do veículo.
Outro dos perigos da hidrodinâmica surge em situação de embate da(s) roda(s) do
veículo numa poça de água a uma velocidade elevada, de forma assimétrica (v.
Fig. 3.19.12). Ao embater contra a água dá-se uma elevação drástica da pressão
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de estagnação do fluido comprimido contra a área de contacto das rodas do lado
do veículo em contacto com o fluido, devido à inércia. Essa força de pressão é
transmitida em sentido inverso, por reação, contra a superfície da roda – não
esquecer a 3ª Lei de Newton! – sendo uma força de resistência que origina um
torque em torno do CG e, no limite, um “peão” descontrolado com eventual
despiste com colisão.

Figura 3.19.12

No caso ilustrado, a força F que atua perpendicularmente ao braço do momento (r),
para formar o torque F×r, é proporcional à variação da quantidade de movimento do
veículo no tempo, ou seja, à taxa de desaceleração provocada pela força de
resistência da água:

F=

p
= ma
t

(3.3)

3.19.3 VARIAÇÃO DO ATRITO COM A VELOCIDADE
Outro dos fenómenos do atrito é a sua variação em relação à velocidade. Com
efeito, µ tende a diminuir com o aumento de v (Fig. 3.19.13). Em testes efetuados
sobre superfícies porosas, ambos os queficientes estático e cinético diminuem com
o aumento da velocidade. Em condições de existência de água ou humidade, essa
variação é ainda mais acentuada devido à dificuldade de escoamento de água na
área de contacto do pneu com o piso, podendo levar à hidroplanagem já analisada
no capítulo anterior.
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Figura 3.19.13

3.19.4 CINEMÁTICA DA RODA
A cinemática da roda é bastante interessante. Uma roda a rodar sobre uma
superfície tem duas componentes: translação + rotação, de acordo com o que foi
exposto inicialmente no capítulo 1.8 e a Figura 1.8.1.
Imagine-se, então, uma roda a girar com a força de um torque e sem derrapar. Se
não existe derrapagem na presença do torque é porque a área de contacto
temporária da roda em relação ao piso aderiu à superfície. Isto significa que o
movimento de translação é proporcional e acompanha o movimento de rotação, e a
roda desloca-se sobre a superfície e não derrapa. Já se, numa situação de
aceleração brusca, por exemplo, a componente de translação não acompanhar o
movimento de rotação, maior, nesta última situação, a roda derrapa.
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3.20 )

OS PNEUMÁTICOS

Os pneus são órgãos fundamentais do veículo, pois a segurança deste depende
diretamente daqueles. As suas funções básicas são:
•

Suportar

o

Peso

do

veículo

em

condições estáticas e cinéticas;
•

Transmitir forças propulsoras (atrito)
das rodas dos eixos motores para

Figura 3.20.1
Variação da
pressão na
área de
contacto.
Foto de:
Goodyear corp.

iniciar ou manter o movimento do
veículo, e transmitir forças de travagem
das rodas para reduzir ou deter a
marcha do veículo;
•

Desenvolver forças laterais em curva (atrito), de forma a permitir a mudança
de direção do veículo e a suportar forças laterais ao veículo tais como a
Centrífuga, o vento lateral e o Peso tangencial lateral.

A área de contacto do pneu com o piso designa-se por pegada do pneu. A sua
forma é definida basicamente pelo desenho do pneu. A dimensão da área de
contacto aumenta com o aumento do Peso que o pneu efetivamente suporta e
diminui com o aumento da pressão de enchimento.
Num pneu montado numa roda sem inclinação de sopé ou “camber”, a zona onde
a pressão é maior é a zona central, ou seja, onde a força normal ( N) está mais
concentrada (Fig. 3.20.1).
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3.20.1 FORÇAS NO PNEU
As forças sentidas no pneu são distribuídas de acordo com
as forças normais e as tensões que se fazem sentir na
área de contacto com o solo. As forças de pressão
diferem, pois, longitudinal e lateralmente ao longo dessa
área. Num pneu em movimento, forma-se uma pressão
maior na zona frontal da área de contacto, devido à

Figura 3.20.2

deformação viscoelástica da borracha (Fig. 3.20.2).

3.20.2 RESISTÊNCIA DE ROLAMENTO
Quando um pneu rola sobre uma superfície aderindo a ela forma-se uma força de
resistência contrária ao sentido do movimento para além do atrito. Essa força surge
devido à deformação visco-elástica da zona anterior da área de contacto que
provoca uma ligeira deslocação da pressão vertical para a frente e uma
consequente alteração do centro geométrico dessa força vertical que passa a não
coincidir com o centro geométrico giratório da roda, provocando uma resistência
rotativa. Essa resistência chama-se resistência de rolamento. A resistência de
rolamento é igual ao coeficiente de rolamento vezes a força normal:
Rrol = ƒr × N

(3.96)

Questão: Quais são os pneus mais aderentes no molhado, os pneus mais
largos ou os mais estreitos?
A resposta a esta questão poderá não ser tão evidente assim. Depende…
Se considerarem pneus “slick” (Fig. 3.20.3), lisos, portanto,
sem sulcos (os espaços entre as bandas de rolamento ou
blocos do piso), ou então pneus em que os sulcos sejam
particularmente estreitos e reduzidos, o pneu mais estreito
será sempre tendencialmente mais aderente devido ao

Figura 3.20.3
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facto de proporcionar uma pressão de contacto maior por via da menor área de
contacto, e daí resistindo mais ao descolamento (aquaplaning) que surge em
virtude do aumento da pressão dinâmica em contacto com a água da estrada.
Já se for um pneu com piso favorável (Figs. 3.20.4), com sulcos amplos, o pneu
mais largo poderá permitir um escoamento mais eficiente do que o pneu mais
estreito com sulcos igualmente mais estreitos, e daí no fim poder ser mais aderente
e eficaz a prevenir o aquaplaning. Depende do desenho do piso.

Figura 3.20.4

Os pneus para a neve (Fig. 3.20.5) ou para a terra/gravilha são ainda mais radicais
do ponto de vista do seu piso. Exigem pisos com desenho aberto, tendencialmente
com múltiplos “blocos” independentes de forma a permitirem a maior penetração
possível no solo (pela pressão) e uma tração superior (pelo desenho dos cortes,
tendencialmente transversais à direção da rotação).

Figura 3.20.5
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O atrito, enquanto força resistente que se desenvolve entre as superfícies do pneu
e a do solo, e a força de tração proveniente do motor e aplicada na presença do
atrito. É esta combinação que permite ao veículo acelerar.

3.20.3 DEFORMAÇÃO ELÁSTICA – TRAÇÃO
Um

dos

efeitos

das

forças

de

grande

magnitude é a deformação (Fig. 3.20.6) dos
pneus durante a aceleração. Pelas enormes
forças envolvidas, um dragster “Top Fuel” é
provavelmente o exemplo de automóvel que

atrito

melhor ilustra o fenómeno do atrito. O imenso

Figura 3.20.6

torque do motor, transmitido às rodas, obriga-as a girar. Todavia, a resistência
gerada pelo atrito faz com que os pneus sejam submetidos a forças superiores à
sua resistência elástica, torcendo e deformando-os temporariamente. Este
fenómeno pode ser observado com recurso a câmeras de alta velocidade.
Um dragster pode conseguir acelerar dos 0-60mph (96km/h) em apenas 0,45s, que se
pode traduzir numa aceleração linear que chega a atingir quase 6g no arranque (o
equivalente à aceleração absoluta dum carro de Fórmula 1 com máxima
downforce, ou seja em travagem e em curva com velocidade).
Para ser capaz de se propulsionar, apenas por via do atrito entre os pneus e o
solo, a seis vezes a aceleração da gravidade, é necessário que o coeficiente de
atrito seja de seis unidades (μ=6). A força a que cada pneu de tração é submetido,
durante um arranque a fundo, pode ser calculada sabendo-se que a massa do
conjunto ronda os 1.000kg:
F=1/2×m×a
F=1/2×1000kg×6×9,806ms-2
F=1/2×58.836kg.ms-2
F=29.418N=3.000kgf
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3.21 )

FORÇA NA RODA E MECÂNICA DA TRAVAGEM

A travagem é o mecanismo através do qual o veículo realiza trabalho no sentido
contrário ao sentido do deslocamento. É precisamente o inverso da aceleração. A
força das pastilhas comprimidas contra a extremidade do disco de travão resulta
num torque contrário ao movimento do disco que está ligado ao cubo da roda e
que gira na mesma rotação desta:

 = F r

(3.50)

Finalmente, esse torque é mecanicamente convertido em força na área de contacto
da roda com o piso, pelo mecanismo inverso. A força na roda ao nível do pneu é
igual ao torque resultante a dividir pelo raio da roda, pelo que quanto menor for a
roda maior será a força aplicada ao nível do piso e assim a travagem e a
aceleração:

F=


r

(3.94)

Como se disse, durante uma travagem os travões do veículo realizam trabalho,
convertendo a energia mecânica do veículo – a soma da energia cinética e da
energia potencial contidas – em energia térmica.
Para se realize trabalho, tem de haver atrito cinético entre as pastilhas de travão
comprimidas (pelo fluido comprimido nas bombas de travão) contra o disco (no
caso dos travões de disco).
É devido ao atrito cinético que o conjunto disco/pastilhas aquece.
Os travões têm uma temperatura ideal de funcionamento, situação em que a sua
eficiência é ótima. A temperaturas baixas, o material das pastilhas não permite um
coeficiente de atrito ótimo entre estas e os disco; a temperaturas muito elevadas de
sobreaquecimento, o coeficiente de atrito também baixa. Isto, para a maioria dos
conjuntos disco/pastilhas, nomeadamente sistemas convecionais de discos de aço.
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Para determinados sistemas de alta performance, de discos de material cerâmicografite ou de carbono, a elevação de temperatura deixa de ser uma preocupação,
pois a resistência destes materiais à temperatura é muito elevada. Como foi
mostrado atrás, a velocidade é sempre um fator quadrático para os cálculos da
energia. A quantidade de energia cinética dissipada e convertida em energia
térmica devido ao trabalho do atrito, nos discos de travão, aumenta, assim, com
quadrado da velocidade.
A velocidades elevadas, a quantidade de energia que é necessário dissipar é tal
que os travões tendem a sobreaquecer e a ficar incandescentes (Fig. 3.21.1) e,
como resultado, a perder eficiência e capacidade de travagem devido às alterações
ao nível molecular dos materiais envolvidos no atrito.

Figura 3.21.1
Teste de stress em banco
de ensaioa aos travões de
composto cerâmico.
Foto de: Porsche AG

123

Copyright © 2018 Pedro Oliveira & Ciência Rodoviária. Todos os direitos reservados. Esta cópia eletrónica é disponibilizada gratuita. Para uso pessoal apenas. Ver www.facebook.com/cienciarodoviaria

3.22 )

ACELERAÇÃO E TRAVAGEM

Em termos cinemáticos, 1g de aceleração significa uma adição (ou subtração) de
velocidade à taxa de 9,80665m.s-2.
Em termos dinâmicos, 1g significa que a força necessária para acelerar a
massa é igual ao Peso do veículo.
A derivação da 2ª Lei de Newton, conforme demonstrado atrás, resulta em:

F = ma

(3.1)

Para a=1g, fica então:

F = mg

(3.136)

em que mg define o Peso (w):

F =w

(3.137)

Reciprocamente, decompondo F e W fica:

ma = mg

(3.138)

Dividindo ambos os termos por m, verifica-se que efetivamente:

a=g

(3.139)

Relativamente ao atrito, para um coeficiente μ=1, o valor da aceleração
máxima possível por via do atrito é igual a 1g.
Em termos genéricos, a força (F) que é possível exercer efetivamente no piso é
igual ou menor ao atrito máximo disponível ( Fmax ), ou seja:

F  Fmax

(3.140)
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Pela 2ª Lei de Newton, F=ma e logo:
ma  N

(3.141)

Se não houver outras forças normais, N é igual em módulo ao Peso normal:
ma    mg cos 

a    g cos 

(3.142)
(3.143)

Para μ=1 e θ=0º resulta:
ag

(3.144)

Logo, para qualquer que seja o coeficiente de atrito, a aceleração máxima efetiva
possível por via do atrito resulta:

a max =   g cos 

(3.145)

Sendo g a constante gravítica g=1 , obtém-se a acelereção máxima que, em g, é
igual ao coeficiente de atrito vezes o ângulo de inclinação, ou seja:

amax =   cos 

(3.146)

No plano não-inclinado fica apenas:

a max = 

(3.147)

A aceleração máxima por via do atrito é igual ao coeficiente de atrito
disponível.

3.22.1 EFICIÊNCIA
Com a demonstração feita atrás, pode achar-se uma relação que permite aferir a
eficiência de aceleração η, de uma forma geral, que é a relação entre a força de
aceleração F e o atrito máximo Fmax disponível (atrito de referência), ou seja:
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F
ma
a
=
=
Fmax   mg cos    g cos 

=

a
 100%
  g cos 

(3.148)

(3.149)

Se a=μ.g.cosθ, o quociente é igual a 1, ou seja, a eficiência (η) é de 100%.
Completando a equação que determina a aceleração máxima por via do atrito,

amax =   g cos  

(3.150)

Aplicando o fator de eficiência, a equação do atrito fica então completa:

m  a =   mg cos   

(3.151)

F =   mg  cos 

(3.152)

Nota: para a aceleração positiva use-se a notação ηa , e ηb para a travagem.
Se se quiser ter em conta o fator Peso tangencial (wT), que não apenas a força do
atrito (F), na determinação do valor máximo de aceleração, as equações são um
pouco mais complexas. Para aceleração positiva e em declive descendente, ou
seja, em que o Peso tangencial e o atrito coincidem, derive-se a 2ª Lei de Newton
para chegar à expressão final da aceleração:

a=

F
m

a=

F + WT
m

(3.153)

(3.154)

Sendo o atrito F =   mg  cos  b e o Peso tangencial WT = mg  sen :

a=

(  .mg. cos  .b ) + (mg.sen )
m

a = g (. cos  .b + sen )

(3.155)

(3.156)
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Para as diversas combinações de aceleração positiva ou negativa e de declive
ascendente ou descendente, basta alterar em conformidade os sinais ( +/–) dos
termos da equação, ou seja do Peso tangencial e do atrito.

Exercício 3.22.1

Para a=-1g, calcule-se a distância de travagem necessária para parar um
veículo desde os 100km/h:
Aplicando Torricelli na forma mais simples, vem:

02 − (27,78m / s)2 − 771,728m2 .s −2
d=
=
= 39,34m
2  (−9,806m / s 2 )
− 19,612m.s − 2
Partindo dos 100km/h (27,78m/s), para uma aceleração de -1g, o veículo percorre
39,34m. 1g

absoluto é um valor de aceleração alto para um veículo de estrada.

A Continental teve um projeto de investigação que visava obter uma travagem a
partir dos 100km/h em apenas 30m, com um VW Golf (o “30-Meter Car”), um valor
muito difícil de atingir com veículos de produção, ou seria:

30m =

02 − (27,78m.s −1 )2

2a

a = −12,86m.s − 2 =

− 12,86m.s −2
 g = −1,31g
9,806m.s − 2

Uma travagem desde 100km/h em 30m pressupõe uma aceleração média de -1,3g,
pelo que, como se viu acima, μ tem de ser pelo menos igual a 1,3.
Os veículos mais eficazes de produção, de estrada, conseguem valores de
travagem próximos dos 32m (equivalente a -1,2g), onde se incluem automóveis de
baixo Peso e com pneus especialmente macios e motor em posição central ou
traseira.
Para se obterem valores de travagem acima de 1g é necessário recurso a
borrachas especialmente macias e/ou a efeito aerodinâmico de “downforce”,
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normalmente obtido a grandes velocidades, que aumente o valor da força normal
N,

uma vez que o atrito Fs depende diretamente de N.

No caso de N depender não apenas do Peso mas também de outras forças
normais negativas, nomeadamente FL e C, Sustentação aerodinâmica (negativa) e
Centrífuga (negativa) numa depressão da via, o valor da aceleração disponível
(longitudinal e lateral) tem de ser calculado tendo em conta estas forças que não
apenas o Peso.
Pela 2ª Lei de Newton:

a=

F
m

(3.153)

Como F é igual ou menor ao atrito disponível (F ≤ μN), e a depende de F, vem:

a

N
m

(3.157)

Completando ainda mais a equação, com os demais fatores aqui já abordados, e
que contribuem para o valor final da aceleração, a qual não depende apenas do
atrito mas também do Peso tangencial (influência do declive da via) e dos
principais fatores de resistência, tem então de se adicionar:
Peso tangencial: wT=mg.sinθ ;
Resistência aerodinâmica: FD=CD.1/2.ρ.v2.S ;
Resistência de rolamento: R=ƒr.N
E ainda as forças referidas inicialmente, que fazem variar N:
Sustentação aerodinâmica: FL=CL.1/2.ρ.v2.S ;
Centrífuga (plano vertical): FC=m.v2/r
Sendo:
N=wN+FL+FC ;
wN=mg.cosθ ;
Fs=μs.N
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Donde resulta a seguinte equação:

a

(  s + f )  (mg cos  + CL

1 2
v2
1
v S + m ) + mgsen + CD v 2 S
2
r
2
m

(3.158)

É claro que a equação é demasiado complexa e só indica a aceleração num
instante de tempo. Há inclusivamente fatores que variam com a velocidade e em
dependência quadrática, pelo que não é possível calcular desta forma a magnitude
da aceleração para todo o tempo ou duração da aceleração.
Com isto pretendeu-se, apenas, mostrar que há muitos fatores dinâmicos
interligados que fazem variar a aceleração. Os modelos são sempre bastante
complexos e permitem quantificar e calcular o movimento com assinalável
precisão. Os computadores, através do seu processo iterativo, de cálculo de
grande velocidade, são ferramentas muito úteis na simulação do movimento de
sistemas dinâmicos.

3.22.2 FORÇA VS ACELERAÇÃO
A inércia da massa, ou massa inercial, é o principal fator de resistência em
aceleração. Quanto maior for a massa a acelerar, maior terá de ser a força a
exercer, para o mesmo valor de aceleração.
Através da derivação da 2ª Lei de Newton, consegue-se calcular o valor da
aceleração, se se souber a quantidade de massa e a quantidade de força motriz.
Esta forma de cálculo torna-se fácil de aplicar a sistemas de transporte cujo órgão
motriz desenvolve uma força linear, sem quebras (reatores a jato) e até constante
(foguetes). Exemplo:
Qual a aceleração máxima dum avião comercial “Boeing 777” à descolagem?
Peso (vazio) = 148 tons
Peso (max.) = 347 tons
Força (max.) = 2× 510kN = 104 tons

Figura 3.22.1
Boeing 777-200LR
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Para uma aceleração máxima teórica em vazio (em g):

a=

F

m

a=

104000kg f

0,7g

148000kg

 g = 0,7 g

equivale, por exemplo, à aceleração máxima que um Porsche com 700 Nm de

torque consegue obter a uma velocidade de 80km/h. No avião, essa taxa mantémse durante muito mais tempo, uma vez que o output das turbinas em termos de
empuxo aumenta com a pressão dinâmica que aumenta em dependência
quadrática da velocidade do ar, não obstante a resistência aerodinâmica, a qual
tende a diminuir a taxa de aceleração do avião, e que também aumenta
quadraticamente com (v). A pressão dinâmica (q) é dada por:

1
q = v 2
2

(3.159)

Já em configuração com carga máxima à descolagem, a aceleração máxima
teórica possível é de apenas 0,3g. A diferença deve-se ao aumento da massa
inercial.
Em suma, em comparação com um avião movido por força de turbina (motor a
jato), um automóvel a pistões tem um espetro de aceleração menos linear e menos
constante. Menos linear porque, contrariamente à força ininterrupta da turbina, a
força motriz do automóvel tem pequenas interrupções originadas nas mudanças de
relação de caixa que sucedem durante o tempo de aceleração. Menos constante
porque, por um lado, o valor de binário máximo não se verifica em toda a gama de
rotações que o motor consegue atingir, e antes tende a diminuir a partir de
determinada velocidade angular ou rotação; por outro lado, porque é mais afetado
negativamente pela força de resistência aerodinâmica do que no caso duma
turbina cuja maior velocidade do ar de admissão faz aumentar o empuxo total
produzido. Ou seja, um automóvel convencional perde mais rapidamente a sua
capacidade de acelerar do que um veículo movido a jato (v. Fig. 3.22.2).
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O motor é o órgão mecânico onde a
energia é convertida em trabalho permitindo assim a aplicação de força de
locomoção. Produz torque (ou binário)
pela ação concertada dos pistões cuja
força, no momento de expansão, faz girar
o veio de manivelas as quais têm um
determinado raio. A combinação desse

Figura 3.22.2

binário (força × raio) é multiplicado na
transmissão, i.e. na caixa de velocidades e no diferencial, e transmitido às rodas.
Nas rodas – as quais têm, também elas, um determinado raio – o binário é, pelo
processo inverso, convertido em força, novamente, por sua vez transmitida sob a
forma de tração ao piso. Este, finalmente, por reação na presença do atrito, e de
acordo com a 3ª Lei de Newton do movimento, cria resistência propulsionando o
veículo em sentido oposto.

Figura 3.22.3

Figura 3.22.4

(autor desconhecido,
adaptado)

(autor desconhecido,
adaptado)

Exercício 3.22.2

Para um veículo de 1.670kg de massa cujo motor debite um torque máximo de
700Nm,

calcule-se a aceleração máxima teórica que é possível obter, tendo as

rodas motrizes de dimensão (305/30R19) e tendo a transmissão as seguintes
características:

1ª relação de caixa:
3ª relação de caixa:
5ª relação de caixa:
7ª relação de caixa:

3,91:1
1,58:1
0,94:1
0,62:1

2ª relação de caixa:
4ª relação de caixa:
6ª relação de caixa:
Relação final:

2,29:1
1,18:1
0,79:1
3,44:1
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R: A aceleração máxima é, naturalmente, obtida na 1ª relação de caixa, situação
em que a força transmitida às rodas é maior.
3,91:1

de relação de caixa significa que a roda dentada da caixa ligada ao eixo

motriz (que gira com a mesma velocidade angular que o veio do motor) tem de
completar 3,91 rotações para fazer girar a roda do eixo da transmissão em uma
volta completa, ou seja, esta última tem 3,91 vezes o perímetro e, por conseguinte,
o raio da primeira; dito de outra forma, o torque é multiplicado em 3,91 vezes nesta
fase da transmissão.
3,44:1

é a relação final existente no diferencial mecânico.

1 – Torque nas rodas:
700 Nm = 71,38kgm
71,38kgm  3,91 3,44 = 960,09kgm

2 – Força de tração (no piso):
Uma roda com as dimensões 305/30ZR19 tem de raio:
19” = 482mm = ø

jante

305mm × 30% = 91,5mm =

perfil pneu

raio do pneu = 482mm /2 + 91,5mm = 333mm = 0,33m
Logo, a força no pneu será igual a:

960,09kgm
= 2883kg f
0,33m
3 – Aceleração máxima (teórica):

a=

F 2883kg f
=
 g = 1,73g
m 1670kg

132

Copyright © 2018 Pedro Oliveira & Ciência Rodoviária. Todos os direitos reservados. Esta cópia eletrónica é disponibilizada gratuita. Para uso pessoal apenas. Ver www.facebook.com/cienciarodoviaria

Ou seja, na 1ª relação de caixa, a quantidade de torque máxima é capaz de
propulsionar a massa do veículo de 1,6 tons com uma aceleração momentânea de
1,73g

(teóricos).

Na realidade, para um veículo com pneus normais, tal valor de aceleração não é
possível devido à limitação do coeficiente de atrito, rondando assim valores reais
da ordem de 1g a 1,2g máximos. Estes valores de aceleração são apenas possíveis
momentaneamente no arranque, altura em que a aceleração é maior, na faixa
ótima de torque – que, para motores de combustão e ao contrário dos motores
elétricos, corresponde a uma gama de rotações relativamente estreita – e em
condições de piso ideais.
No arranque, em aceleração máxima, se a quantidade de torque transmitido às
rodas – e, por conseguinte, a quantidade de força transmitida ao piso, não for
controlada – as rodas entram em condição de atrito cinético. Dito em linguagem
corrente: as rodas derrapam. Como foi visto, o coeficiente de atrito cinético é
sempre inferior ao estático, pelo que a forma de garantir um nível de eficiência
máximo é através do dispositivo auxiliar de controlo de tração.
Se o automóvel tiver tração às quatro rodas e uma gestão ótima do controlo de
tração, a eficiência da aceleração será, pois, de 100% e, logo, como se disse, esta
estará limitada ao coeficiente de atrito µ disponível. Se o coeficiente for igual a 1,2
então o valor máximo de aceleração rondará os 1,2g, como ficou demonstrado
atrás.

3.22.3 ATRITO LATERAL (MOVIMENTO CIRCULAR)
Para que um veículo com uma determinada massa m e com velocidade v possa
mudar de direção, ou seja descrever uma trajetória circular de raio r, tem de se lhe
aplicar uma força. Essa força é obtida lateralmente através do atrito formado na
área de contacto entre as superfícies do piso e do pneu.
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É sabido, tal como visto atrás, que, em movimento circular, a força centrípeta é a
força que impele uma massa em direção ao centro de curvatura da trajetória, que é
igual à massa vezes a aceleração centrípeta.
Se não houver outra força que puxe o veículo para o centro da curvatura na
trajetória, o atrito será igual em módulo, direção e sentido à força centrípeta.
Opostamente, a Centrífuga – gerada como reação de equilíbrio à força centrípeta –
puxa a massa do veículo no sentido oposto. Para alguém que circule no veículo, ou
seja um referencial não-inercial, sentirá a sua massa a ser impelida para o exterior
da curvatura, por causa desta força de reação.
Como se sabe, as forças Centrípeta e Centrífuga são iguais em módulo e em
direção mas desenvolvem-se em sentido opostos. Para que o veículo descreva a
trajetória circular, tem, pois, de haver uma relação de equilíbrio entre os módulos
da Centrífuga e do atrito que atua como força centrípeta, ou seja:

m

v2
=   mg
r

v2
= g
r

(3.160)

(3.161)

Daqui resulta que a aceleração centrípeta é igual ao coeficiente de atrito.

3.22.4 CÁLCULO DA DISTÂNCIA DE TRAVAGEM
O cálculo da distância de travagem, a partir de uma determinada velocidade inicial
até à imobilização, ou até à velocidade final, depende do valor da aceleração
(negativa), como se viu atrás.
Tal como também ficou demonstrado, a aceleração depende maioritariamente do
atrito disponível, nomeadamente do coeficiente de atrito. Todavia, e sem embargo
a este fator fundamental, outros fatores há que podem fazer variar o valor da
aceleração, ou seja, a eficiência de travagem. Entre eles:
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Fatores cinemáticos:
•

declive/desenho da via

Fatores dinâmicos:
•

massa do veículo

•

localização do CG / transferência de Peso

•

força de sustentação aerodinâmica

•

força de resistência aerodinâmica

•

força de resistência de rolamento

•

potência do sistema de travagem

Foi visto que, a partir de velocidades mais elevadas, nota-se uma diferença maior
entre os valores da distância de travagem em veículos equipados com sistemas de
travagem diferentes, isto é: em que os mais eficientes na dissipação térmica e mais
resistentes ao sobreaquecimento, conseguem registar distâncias de travagem
menores do que os veículos menos bem equipados.
A massa do veículo é um fator que interfere negativamente na distância de
travagem, por causa do aumento da energia cinética e por causa do maior stress e
sobreaquecimento da borracha em contacto com o piso. A localização do CG e a
transferência de Peso e/ou da massa num veículo também influi: uma configuração
que proporcione uma maior transferência de Peso provoca uma sobrecarga no eixo
dianteiro, reduzindo a eficiência do sistema global de travagem. Suspensões com
um curso menor e uma localização do CG deslocada para trás são fatores
importantes para a obtenção de travagens melhores.
As fórmulas clássicas utilizadas para calcular a distância de travagem são
puramente cinemáticas, ou seja, não têm em conta a massa do veículo nem a
transferência de Peso como fatores de stress, nem sequer a força de resistência
aerodinâmica que, a velocidades elevadas pode ser bastante considerável.
Partem, ainda, do princípio de que a eficiência do sistema de travagem é sempre
máxima, ou seja, que não é influenciada em prejuízo da sua eficiência pela energia
cinética que aumenta com o quadrado da velocidade.
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Até aqui utilizou-se, para a generalidade dos cálculos, a forma mais corrente da eq.
de Torricelli (que se aplica tanto para aceleração como para travagem).

v f −vi
2a
2

d=

2

(1.23)

Esta equação não tem em conta o fator declive da via. Mas este pode ser
equacionado com eficácia para situações em que é diferente de zero. A gravidade
tem influência não apenas na força normal de sustentação N, que é igual em
módulo ao Peso normal (mg×cosθ) que influencia o atrito, mas também no Peso
tangencial (mg×sinθ). Tal como visto atrás, as componentes de força em declive
(descendente e ascendente), neste caso em travagem ou aceleração negativa:

Figura 3.22.5

Figura 3.22.6

O atrito:

F =   mg  cos  b

(3.162)

O Peso tangencial:

WT = mg  sen

(3.100)

Para equacionar a aceleração em declive, basta juntar às componentes de força o
atrito e o Peso tangencial, de sentidos opostos e coincidentes consoante o veículo
se encontra a descer ou a subir, respetivamente.
Da 2ª Lei de Newton:

a=

F
m

(3.153)
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Juntando-se as componentes de F, resulta:
•

para a descida (em travagem):

a=

mg  sen −   mg  cos  b
m

a = g (sen −  cos b )
•

(3.163)

(3.164)

para a subida (em travagem):

a=

− mg  sen −   mg  cos  b
m

a = g (−sen −  cos b )

(3.165)

(3.166)

Obtendo-se, assim, as dependências da aceleração, é possível substituir, na
equação de Torricelli, o valor da aceleração em gs para obter a equação
cinemática da distância. Assim resultam as equações finais para o cálculo da
distância de travagem.
Em plano não-inclinado (declive nulo):

v f −vi
d=
− 2 g. .b
2

2

(3.167)

Em descida (declive negativo):

v f −vi
d=
2 g ( sen −  . cos  .b )
2

2

(3.168)

Em subida (declive positivo):

v f −vi
d=
2 g (− sen −  . cos  .b )
2

2

(3.169)

Notas: os valores de θ na equação são sempre valores absolutos (positivos). Entre
declives ascendentes e descendentes o que muda é o sinal do seno do θ.
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3.22.5 ATRITO EM ACELERAÇÃO NULA
Em situações em que a velocidade é constante ou nula, tal como resulta em
deslizamentos sobre vias de declive constante ou em imobilizações, por exemplo,
ou seja em que a aceleração é igual a zero, a força de atrito é igual ao Peso
tangencial, ou seja:

  mg  cos = mg  sen

(3.170)

Dividindo-se ambos os membros da equação por mg, vem:

  cos  = sen

(3.171)

Resolvendo a equação para μ, resulta:

sen
cos 

(3.172)

 = tan 

(3.173)

=

Esta condição aplica-se igualmente ao coeficiente de atrito mínimo necessário para
que um veículo consiga subir uma rampa com um dado ângulo de declive, sem
derrapar, ou seja:

  tan 

(3.174)

Figura 3.22.7

Supondo que a eficiência da tração é máxima (veículo 4×4 p.ex.), a inclinação
máxima que um veículo consegue subir com um coeficiente de atrito igual a 1,0 é
de 45º, pois tan 45º=1.

138

Copyright © 2018 Pedro Oliveira & Ciência Rodoviária. Todos os direitos reservados. Esta cópia eletrónica é disponibilizada gratuita. Para uso pessoal apenas. Ver www.facebook.com/cienciarodoviaria

Exercício 3.22.3

Um veículo realiza uma travagem a fundo de máxima eficiência, a partir de
50km/h,

numa via com declive de 8%, em que μ=1,0. d=?

50km/h=13,89ms-1; tan-18%=4,57º (tan4,57º=0,08=8%); g=9,806ms-2; ηb=1

Se para um declive positivo de 8% (θ=4,57º):
02 − 13,892
d=
= 9,1m
2  9,806  (−sen(4,57) − 1,0  cos(4,57)) 1,0

Se para um plano (tan=0%  θ=0º):

d=

02 − 13,892
= 9,8m
− 2  9,806 1,0 1,0

Se para um declive negativo de 8% (θ=4,57º):

d=

02 − 13,892
= 10,7m
2  9,806  (sen(4,57) − 1,0  cos( 4,57)) 1,0

Questão: Considere-se um carro (massa = 1.000kg) só com o condutor a bordo
(massa = 75kg) que efetua uma travagem a fundo à velocidade de 100km/h e
que para numa determinada distância. Se o mesmo teste de travagem for
realizado com 5 passageiros dentro do carro (300kg de massa adicionais)
como varia a distância de travagem? Mantém-se? Aumenta? Diminui?
De acordo com a lei fundamental do atrito, a força necessária para vencer o atrito é
pro-porcional à força normal ou, na inexistência de outras forças e para plano não
inclinado, ao Peso. Ou seja, em princípio a distância não varia com o aumento da
massa, na travagem. Dito de outra forma, o coeficiente de atrito mantém-se, logo a
desaceleração máxima mantém-se e assim também a distância de travagem.
Contudo, o princípio supra enunciado nem sempre funciona a 100%. Pode variar
consoante a magnitude da variação da massa e da velocidade envolvidos. Para
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uma velocidade de 100km/h e +30% de massa apenas, o resultado será praticamente
igual, isto para um veículo moderno com travões eficientes. Todavia, se a
velocidade aumentar, se a carga adicional for maior ou se a contaminação do piso
também for diferente aí os resultados poderão ser diferentes. Por exemplo, um
automóvel de Fórmula 1 consegue melhores tempos por volta com um tanque
quase vazio do que com um tanque cheio (equivalente ao Peso de dois
passageiros).
A massa é um fator desfavorável na travagem, porque obriga a uma força de atrito
maior. E qual é a implicação na travagem? O que resulta é que uma força de atrito
maior obriga a temperaturas dos órgãos envolvidos na travagem mais elevadas,
nomeadamente os pneus e os travões. Se os pneus entrarem em stress devido a
uma sobrecarga, deixarão de produzir o mesmo atrito e o coeficiente reduz; se os
travões sobreaquecerem perderão eficiência, e a distância de travagem aumentará
inevitavelmente.
Todavia, no exemplo dado, 30% de massa adicional não deverá ser suficiente para,
a uma velocidade relativamente baixa, fazer com que os pneus entrem em
condição de “stress” nem com que os travões sobreaqueçam e percam eficiência.
A questão de fundo é saber se o aumento de N, para a mesma velocidade,
influencia a borracha dos pneus e os travões retirando-lhes eficiência. No caso de
um F1, que circula sempre no limite e com margens muito reduzidas, alguns
quilogramas fazem diferença.
Os automóveis de hoje em dia têm os pneus mais largos e travões mais potentes e
eficientes, em média, do que os automóveis comparáveis do antigamente, pelo que
conseguem lidar com margens bastante maiores. A capacidade de travagem
depende globalmente da aderência dos pneus e da eficiência dos travões. Não
havendo redução do coeficiente de atrito nem perda de eficiência dos conversores
de energia, a desaceleração é igual e, por conseguinte, a distância de travagem
resulta também igual.
Posto isto, podemos retirar algumas ilações sobre o atrito:
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1ª – o atrito é independente da área aparente da superfície de contacto;
2ª – o atrito é proporcional à força normal aplicada;
3ª – a distância de travagem depende do coeficiente de atrito e independe da
massa;
4ª – a desaceleração máxima possível de obter por via do atrito é igual ao
coeficiente de atrito disponível;
5ª – uma sobrecarga nos órgãos de travagem, pelo aumento do stress e da
temperatura,

pode

levar

à

degradação

do

coeficiente

de

atrito

e,

consequentemente, ao aumento da distância de travagem (os fatores podem
ser o declive da via, a massa ou a velocidade);
6ª ‒ Quanto maior for a transferência de peso entre o eixo traseiro e o eixo
dianteiro, durante uma travagem, maior a sobrecarga neste último e,
tendencialmente, maior a distância de travagem.

3.22.6 FÓRMULA SIMPLIFICADA DA DISTÂNCIA DE TRAVAGEM
A fórmula convencionalmente utilizada pela American Association of State Highway
and Transportation Officials (AAHSTO) é um pouco menos precisa, mas mais
simplificada. As relações trigonométricas específicas das equações anteriores são
genericamente substituídas pela tangente (tan θ), o que dá uma precisão relativa
para ângulos de inclinação pequenos. Para travagens em descida fica:

vi − v f
2

d=

2

2 g ( f − G)

(3.175)

Nota: em subidas, G (“Grade”, declive) tem sinal positivo; ƒ é o coef. atrito (μ),

G = tan  =

y
x

(3.176)



tan  =

sin 
cos 

(3.177)
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O declive corresponde à tangente do ângulo (tan θ), num sistema de ângulos ao
centro, e é dado pela divisão da altura (y) pelo comprimento (x), ou seja, 1% de
declive significa que em cada 100m na horizontal, o veículo desce 1m, ou seja:
tan  =

y
1
=
= 0,01 = 1%
x 100

Para saber o ângulo que tem um declive de 0,01 (p. ex.), basta aplicar a função
inversa trigonométrica da tangente (tan-1) que indica o ângulo ao centro cujo arco
tem uma tangente y/x

 = tan −1
 = tan −1

Exercício 3.22.4

y
x

(3.178)

1
= tan −1 0,01 = 0,57º
100

Então um ângulo reto (90º) equivale a um declive de que % ?
R: Um ângulo de 90º tem uma tangente que tende para +∞

Exercício 3.22.5

Figura 3.22.8

Um declive de 100% equivale a que ângulo?
R: Um declive de 100% equivale ao ângulo de 45º
 = tan −1

100
= 45º 
100

tan 45º = 1 = 100%

Exercício 3.22.6

Negligenciando a força de resistência aerodinâmica, se o coeficiente de atrito
for igual a zero e se o declive for nulo, de que distância precisará o veículo
para parar?
R: ∞
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Exercício 3.22.7

Um veículo de 1500kg de massa circula por uma via com um ângulo de
inclinação igual a 10º descendente a uma velocidade de 20m.s-1. O coeficiente
de atrito estático é de 0,75. Determinar a força de atrito.
O atrito máximo é igual ao coeficiente de atrito (μ) vezes a força normal (N) que é
igual em módulo ao Peso normal, a componente do Peso normal ao plano, ou seja:

Fs = s  mg  cos  b
Fs = 0,75  1500kg f  cos 10º1,0 = 1107,91kg f

Em newtons, fica:
Fs = 1107,91kg f 

Exercício 3.22.8

Determinar a distância de travagem até à imobilização.
d=

Exercício 3.22.9

9,806 N
= 10864,17 N
kg f

02 − 202
− 400
=
= 36m
2  9,806  ( sen10º −0,75  cos 10º ) 19,612  (0,174 − 0,75  0,985)

Calcular a força de atrito necessária para manter o veículo a uma veloc.
constante.
O atrito terá de ser igual ao Peso tangencial (wT), ou seja:
F = 1500kg f  sen10º = 260,47kg f = 2554 N

Exercício 3.22.10

Negligenciando os atritos, calcular o valor da aceleração que se obteria se o
veículo perdesse os travões.
A solução está em encontrar a componente tangencial da aceleração, que é igual à
aceleração vezes o seno do âgulo de inclinação, ou seja:

a = g  sin 10º = 9,806m.s −2  0,174 = 1,7m.s −2
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Exercício 3.22.11

Nas condições da questão anterior, calcular a distância percorrida, partindo
de uma velocidade inicial de 50km/h, para um tempo de aceleração t=20s.
50km/h=13,89m.s-1 ; vi=13,89m.s-1 ; vf=?

v f = vi + a  t
v f = 13,89m.s −1 + 1,7m.s −2  20s = 47,89m.s −1

Sabendo o valor de vf é fácil calcular a distância percorrida:
d=

47,892 − 13,892
= 617,8m
2 1,7

Tal como foi aludido, o valor da aceleração – aqui aplicado à determinação da
distância de travagem – não inclui as componentes de resistência aerodinâmica e
de rolamento. As forças aerodinâmicas – tanto a sustentação, que faz variar N,
bem como a resistência – variam com o quadrado da velocidade. A velocidades
elevadas as forças aerodinâmicas têm influência considerável no valor da
aceleração e, por consequência, na distância de travagem.
Por outro lado, outros fatores há ainda que não são considerados como sejam a
influência da massa como fator de stress nos pneus onde se inclui a transferência
de Peso, ou até a eficiência dos travões. Em relação a este último fator, as
equações anteriores aplicam-se a situações de máxima eficiência dos travões, ou
seja, em que o atrito disponível é aproveitado de forma ótima por todas as rodas do
veículo que não apenas pelas rodas do eixo dianteiro. A força de travagem de cada
roda individualmente depende da força normal N que, por sua vez, depende da
transferência de Peso.
Em conclusão, para obter o valor da aceleração com a máxima precisão, torna-se
necessário fazer uso de um programa informático com um modelo dinâmico que
tenha em conta todos os fatores influentes e as respetivas dependências através
de equações. Um computador, por via do seu processo iterativo, permite obter
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facilmente a solução através de cálculos dinâmicos sucessivos com todas as
dependências das componentes dinâmicas.

3.22.7 DISTÂNCIA DE TRAVAGEM vs ENERGIA DISSIPADA
Através de um balanço da energia, é possível chegar-se à distância de travagem.
A quantidade de energia inicial tem de ser igual à quantidade de energia dissipada,
ou:

Einicial − Edissipada = 0

(3.179)

A energia dissipada por atrito, durante o trabalho, é igual ao atrito vezes a distância
de travagem:
1 2
mv −   mg  d travagem = 0
2

(3.180)

A massa m anula-se na equação, e fica:

d travagem =

v2
2  g

(3.181)

3.22.8 RASTOS DE TRAVAGEM
Os rastos de travagem são as marcas deixadas no piso pelo veículo durante a
realização de uma manobra de travagem. Podem ser de vários tipos.
•

Quanto à sua continuidade: podem ser contínuos ou descontínuos,
consoante o veículo está ou não equipado com ABS;

•

Quanto à sua natureza: podem ser formados por borracha queimada dos
pneus (variando entre o preto e o cinza-claro conforme o coeficiente de
atrito e a pressão exercida no piso) ou por matéria constituinte do piso, tal
como terra, água, neve ou gelo.
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Os rastos mais comuns são resíduos de borracha sobreaquecida e fundida
deixados sobre a via, resultantes da ação intensa do atrito entre os pneus do
veículo e a superfície da via. O sobreaquecimento do composto da borracha é
provocado com muita eficiência por ação do atrito cinético, tanto em aceleração
positiva (tração) como negativa (p.ex. durante travagem a fundo).
Em veículos equipados com ABS (anti-lock braking system), a observação dos
rastos de travagem é deveras menos evidente, uma vez que o sistema visa a
eliminação máxima possível do bloqueio permanente de rotação das rodas. É
frequente encontrar rastos de travagem intermitentes ou descontínuos deixados
por veículos equipados com ABS, nomeadamente nos primeiros instantes em que
os travões são acionados e as rodas derrapam momentaneamente deixando
marcas. Isto é resultado da ação “on/off” sequencial deste tipo de sistema auxiliar
de travagem.
A análise aos rastos de travagem é importante na medida em que a existência
destes permite descortinar a velocidade por aproximação a que o veículo seguia no
momento do início da travagem. Para tal, é necessário conhecer as três variáveis
fundamentais: o comprimento (médio) dos rastos ou distância de travagem, a
velocidade final e o coeficiente de atrito de referência.
O processo de aferição da velocidade é o processo inverso que se utiliza para
obter a distância, uma vez que as equações são as mesmas, resolvendo-se para v
em vez de para d. Deve contudo ter-se em atenção alguns pontos relevantes:
A velocidade a aferir é sempre a velocidade inicial mínima de circulação do
veículo imediatamente antes da travagem/bloqueio das rodas. Isto deve-se
sobretudo a duas razões: primeiro, porque se está a negligenciar dois fatores de
resistência relativamente importantes já referidos; segundo, porque há uma faixa
inicial desde que os travões começam a produzir o torque de travagem até ao
bloqueio permanente das rodas, que corresponde a um comprimento de troço de
via, frequentemente impercetível a olho nú, ou a um rasto cinzento e pouco
evidente e cujo comprimento é inversamente proporcional à eficiência da travagem.
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Isto significa que um rasto de travagem nem sempre corresponde à distância de
travagem total.
Em piso seco e em bom estado (μ alto), um mesmo comprimento de rasto, para um
veículo mais pesado (um veículo tipo “SUV”, “pickup”, ou “jeep”, p. ex.), tende a
significar uma velocidade relativamente mais baixa do que para um veículo mais
leve, por causa da influência da massa como fator de stress adicional para pneus e
travões (a menos que estes sejam sobredimensionados), incluindo a transferência
de Peso (suspensão e altura do CM).
O comprimento considerado dos rastos medidos no piso deve ser sempre o
comprimento médio, ou seja, 4 rastos com comprimentos diferentes devem ser
medidos individualmente, somados e divididos por 4 para achar a média dos
comprimentos. Se o sistema de travagem for minimamente eficaz serão produzidos
4 rastos; se for ineficaz (se as rodas traseiras não bloquearem numa travagem a
fundo num carro sem ABS), serão produzidos apenas 2 ou 3.
Quando os rastos estão sobrepostos – em que não se consegue diferenciar com
precisão os rastos individuais formados pelas rodas de cada lado – situação que
surge com a sobreposição dos rastos traseiros sobre os dianteiros, devem medirse os comprimentos totais, de cada lado, subtrair-se-lhes o comprimento de 1
distância-entre-eixos por cada lado, somar as distâncias resultantes e dividir-se por
dois para achar o comprimento médio dos rastos.
Se apenas forem encontrados 2 rastos, 1 por lado, deve calcular-se a média
aritmética do seu comprimento, devendo ainda ter-se em conta uma possível
redução da eficiência de travagem (ηb), devido ao bloqueio incompleto das rodas
(acontece com alguma frequência, durante a travagem, bloquearem apenas as
rodas do eixo dianteiro).
No caso de ser apenas um único rasto, é o comprimento desse rasto que serve
como referência à distância de travagem.
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3.22.9 EFICIÊNCIA DA TRAVAGEM E EFICÁCIA DO SISTEMA DE TRAVAGEM

Lato sensu, eficiência está relacionada com quantidade, e eficácia com a
qualidade. Dito isto, um veículo pode estar equipado com travões muito potentes e
capazes de converter ou dissipar grandes quantidades de energia cinética sem
sobreaquecer, mas, por uma hipotética tendência para o bloqueio das rodas, os
mesmos podem resultar pouco eficazes. Isto acontece quando, por exemplo, o
coeficiente de atrito é reduzido. Nessas condições de atrito reduzido, a eficiência
poderá ser 100% mas a eficácia dos travões ser muito baixa. Isto era
particularmente assim nos veículos que não dispunham da ABS.
Atrás viu-se que a eficiência da travagem, dada pelo coeficiente ηb, é a relação
entre a força de travagem efetiva na massa do veículo e o atrito máximo
disponível, sendo que, se a=μ.g.cosθ, então a eficiência da travagem é de 100%,
tanto para travagem com derrapagem (menos eficaz) como para travagem sem
derrapagem (mais eficaz).
Em derrapagem a eficiência da travagem é sempre de 100%, embora a eficácia seja
reduzida por causa da redução de μ. o μk máximo é sempre inferior ao μs, para a
maior parte das condições, exceção para a terra/gravilha e para a neve
“poudreuse” por causa da barreira dinâmica de detritos agregados que é
formada à frente da área de contacto, durante a derrapagem, e que cria uma
resistência eficiente. Podem obter-se diferenciais de aceleração de 0,2g absolutos
(ou

maiores) com eficiências de travagem idênticas.

3.22.10 AFERIÇÃO DA EFICIÊNCIA
Sem a realização de um teste dinâmico ao sistema de travagem é difícil aferir a
eficácia do sistema de travagem do veículo, até porque não se sabe ao certo a
quantidade de força de travagem (atrito) usada pelas rodas que não deixaram rasto
em veículos sem ABS. Contudo, se o veículo travar apenas com o eixo dianteiro e
se, durante a travagem, a quantidade resultante de Peso à frente – tendo em conta
a transferência de Peso em desaceleração – for de, p.ex., 80%, isso significa que a
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eficiência da travagem não poderá ser superior a 0,8 ou 80% e, por conseguinte, há
pelo menos 20% de Peso no eixo traseiro que não resulta em atrito eficiente.
Outro aspeto importante é o de que o limite final do rasto de travagem, ou o seu
comprimento, nem sempre corresponde à imobilização total do veículo; pode
indicar, antes, o ponto de colisão com um obstáculo, pelo que devem ser tidos
sempre em consideração os danos físicos resultantes no veículo e/ou no
obstáculo. Quando, no fim do, há um desvio abrupto do mesmo para um dos lados,
isso significa que o veículo colidiu com um obstáculo que o fez alterar a trajetória
durante a travagem para aquela direção.
É relevante frisar, ainda, que, em análise aos rastos de travagem contínuos, o
coeficiente μ de referência é o coeficiente cinético e não o estático, uma vez que os
rastos de travagem são produzidos em situação de derrapagem. Conforme foi dito,
o coeficiente de atrito cinético (μk) é frequentemente 20-30% inferior ao estático.
Para pisos planos, de declive negligenciável, as velocidades ficam então:

vi = d  2 g   b + v f

2

(3.182)

v f = d  (−2 g )   b + vi

2

(3.183)

Para vias com declive não negligenciável, aplicam-se as equações com as
derivações apresentadas atrás para declives, resolvendo as mesmas para v.

Exercício 3.22.12

Uma situação de colisão entre um desportivo
e um Renault Clio. Supondo que o primeiro
circulava, antes de travar, à velocidade de
140km/h,

calcule-se a velocidade da colisão,

para um comprimento de rastos de travagem
às quatro rodas igual a 50m (μk=0,9).
Figura 3.22.9
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v f = 50  2  (−9,8)  0,9  1,0 + 392

v f = 25,3m.s −1 = 91km / h

Figura 3.22.10

Exercício 3.22.13

Pelos danos resultantes duma colisão entre dois veículos, tendo em conta a
massa e resistências das estruturas, calcula-se que a velocidade, no
momento da colisão, do veículo desgovernado, é 60km/h. Distinguem-se
marcas de travagem sobrepostas de ambos os lados que, após medição,
resultam em 25m e 27m de comprimento cada. A distância-entre-eixos é 2,7m.
Qual a velocidade inicial antes da travagem?
(1.) Primeiro, acha-se a média dos rastos:
25m − 2,7 m + 27 m − 2,7 m
= 23,3m
2

(2.) Segundo, acha-se o coeficiente de atrito cinético. Há duas formas possíveis
de aferir: ou se mede diretamente no local com um aparelho com um dinamómetro,
ou através duma experiência com veículo idêntico no pavimento local. P.ex., sendo
a eficiência (ηb) de 100% e o declive negligenciável, para um veículo a deslocar-se a
100km/h (27,78m.s-1):

02 − 27,782
d=
= 50m
− 2  9,8   1

=

02 − 27,782
= 0,79
− 2  9,8 1 50
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Ou seja, um veículo a deslocar-se a uma velocidade de 100km/h precisa de 50m
para se imobilizar, o que resulta num coef. de atrito cinético (μk) de 0,79.
(3.) Terceiro, calcula-se a velocidade inicial:
vi = 23,3  2  9,8  0,79  1,0 + 16,7 2 = 25,27ms−1

R: A velocidade inicial do veículo é de 25,27m.s-1 ou 91km/h.

Exercício 3.22.14

Um carro pesa 2t e tem o CG posicionado a 30cm de altura, 1,25m do eixo
dianteiro, a 0,75m do eixo traseiro. Determine-se a aceleração máxima que o
veículo pode ter em piso plano, se o seu coeficiente de atrito é de 0,25 e se o
veículo tem tração traseira.
(1.) Primeiro, calcule-se a quantidade relativa de Peso que incide sobre o eixo de
tração traseiro, estático, que é o fator de eficiência da aceleração:
1,25m
= 0,625 = a
2m

Logo, a aceleração máxima teórica, antes do efeito da transferência de Peso para
o eixo traseiro que surgirá em virtude da aceleração positiva, é:

a =   g a
a = 0,25  9,806  0,625 = 1,532m.s −2

(2.) Calcule-se a quantidade relativa de Peso transferido para o eixo traseiro, que
vai influenciar a eficiência de aceleração:

Trf =

g  H cg
WB

1,532m.s-2=0,156g

Trf =

0,156  0,3m
= 0,023
2m
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(3.) Junte-se as duas componentes, para o eixo traseiro, para saber ηa final:
0,625 + 0,023 = 0,648 = a

(4.) Calcule-se a aceleração resultante:
a = 0,25  9,806  0,648 = 1,59m.s −2

Nota: não é necessário equacionar a massa, uma vez que as equações
necessárias para calcular a aceleração são cinemáticas.

Exercício 3.22.15

Determine-se o valor da aceleração e do coeficiente de atrito estático de
forma a que o motociclista consiga fazer um “cavalo” com a moto. O
conjunto pesa 200kg e o CM do sistema está posicionado, em relação ao eixo
traseiro, em x=0,65m e y=0,71m para uma distância-entre-eixos de 1,5m.
(1.) Ache-se a distribuição relativa de Peso pelos eixos. Mais uma vez não é
necessário equacionar a massa, mas a sua distribuição relativa.

NF =

LR 0,65m
=
= 0,433
WB 1,5m

NR =

LF 0,85m
=
= 0,567
WB 1,5m

(2.) Para o eixo dianteiro descolar, NF tem de ser igual a 0, ou seja, tem de haver
uma transferência da frente para trás em valor igual a 0,433. Da equação de
transferência de Peso longitudinal:

Trf =

g  H cg
WB

0,433 =

g  0,71m
1,5m

g = 0,91
a = 0,91g × 9,806ms-2/g = 8,95ms-2
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A aceleração necessária para realizar o cavalo é de 0,91g ou 8,95m.s-2, que
corresponde exatamente ao valor do atrito, ou seja:

=

a 8,95ms−2
=
= 0,91
g 9,81ms−2

3.22.11 DISTÂNCIA DE PARAGEM
Compreende-se a distância de paragem de um veículo como sendo o espaço físico
necessário para imobilizá-lo, desde o momento da perceção da necessidade de
paragem, por parte do condutor, até à imobilização do veículo. A distância de
paragem compreende:
•

a distância de reação do condutor, distância percorrida durante o tempo
necessário para desencadear a reação psicomotora – com ou sem automatismo – de travar do condutor, composta por uma série de fases sequenciais: a identificação do obstáculo ou situação, a perceção do perigo, a
análise da situação, a decisão e a reação propriamente dita do condutor; ou
seja, desde o momento em que o condutor identifica até ao momento em
que age sobre o sistema de travagem do veículo;

•

a distância de resposta mecânica, distância percorrida durante o tempo
que leva o sistema mecânico de travagem do veículo a fazer efeito, desde a
atuação mecânica inicial do condutor sobre o pedal do travão;

•

a distância de travagem, distância percorrida durante a travagem efetiva
do veículo, que depende de vários fatores de vários níveis:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

velocidade (fator cinemático, quadrático);
quantidade de atrito (coef. de atrito e força normal);
energia cinética (velocidade × massa);
eficiência do sistema de travagem (dissipação da energia);
declive da via (Peso tangencial);
eficácia dos pneus (área de contacto, resistência ao stress);
suspensão e CG (transferência longitudinal de Peso);
aerodinâmica e rolamento (fatores de resistência);
ação do condutor sobre o veículo (forma de travar).
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A fórmula para calcular a distância de paragem não é mais do que a soma das três
distâncias que influem na imobilização do veículo, ou sejam:

dist paragem = dist reacção + dist resp.mecânica + dist travagem

(3.184)

Para uma desaceleração constante, resulta:

1
d stop = v(tr + tm + tb )
2

(3.185)

Sendo tb=v.a-1, vem:

d stop = v  tr + v  tm +

v2
2a

(3.186)

em que tr é o tempo de reação, tm o tempo de resposta mecânica e tb o tempo de
travagem.
Convencionalmente, entende-se que o tempo médio de reação dos condutores é
de 1s. Este tempo, contudo, é demasiado longo ou, dito de outra forma,
corresponde a uma distância excessiva para muitas situações dinâmicas, perante
um determinado perigo.
É importante que o tempo de reação possa baixar da unidade para as décimas, de
forma a possibilitar uma condução mais segura. Para tal, são necessários bons
reflexos, uma estrutura psicomotora favorável, o que é inversamente proporcional à
idade do condutor. Importantes, ainda, são os automatismos de reação, contudo só
possíveis com treino e experiência adquirida. A atenção durante a condução e a
prática de condução defensiva são condições básicas e fundamentais para a
manutenção da segurança na via pública.
Veja-se o que sucede num veículo a circular a 50km/h…
A 50km/h (13,9m.s-1) o condutor de um veículo tem necessidade de fazer uma
travagem de emergência, devido à presença súbita e inesperada de um peão que
se atravessa à sua frente a 24m. Em piso seco e muito aderente, para μ=1,0 e uma
desaceleração máxima, respetiva, de –1g o veículo necessitará de um espaço de
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9,84m

para se imobilizar. Em piso escorregadio, por exemplo para um μ=0,5, poderá

precisar do dobro da distância.
Negligenciando o tempo de resposta mecânica (tm), se o condutor levar 1s a reagir,
o automóvel só começará a realizar trabalho de travagem depois de 13,9m que
corresponde à distância de reação. Somando a distância de reação à distância de
travagem, resulta um total de 23,74m, ou seja o condutor do veículo terá evitado o
peão por escassos 26cm. Se o tempo de resposta mecânica do veículo rondar
0,020s,

a distância total será precisamente de 24m, ou seja a distância desde o

momento em que o condutor é avistado até à imobilização. Nos sistemas de
travagem de ar-comprimido dos pesados o tm ronda uns consideráveis 0,100s.
Na situação de piso molhado, o condutor mediano não teria conseguido parar a
tempo de evitar o acidente – mesmo com o melhor sistema ABS do mercado – com
consequente traumatismo para o peão, que é o elemento mais fraco aqui.

Exercício 3.22.16

De quanto tempo de reação precisará o condutor para parar nas mesmas
condições, para v=60km/h (16,6m.s-1)?
1
24m = 16,6m.s −1 (tr + 0,02s + 1,7 s )
2
tr = 0,57s

R: ele precisará de um pouco mais de meio segundo para reagir, o que é um
tempo de reação bom para um condutor atento e de pouca idade, porém
impossível para situações em que haja qualquer tipo de distração ou para
condutores de idade mais avançada ou com inferior capacidade de reflexos.
Agora, se, em vez de 50km/h o automóvel circular ao dobro da velocidade, a 100km/h
(27,78m.s-1), a distância de travagem em piso seco passa de 9,84m para 39,34m. Ou
seja, verifica-se uma condição muito importante em Cinemática:
Numa travagem em que o módulo da aceleração seja constante, quando a
velocidade duplica, a distância quadriplica.
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A equação de Torricelli mostra perfeitamente (sem necessidade de equacionar a
massa, as forças ou a energia, que são tratadas em Dinâmica):
02 − (27,778m.s −1 )2
= 39,34m
2  (−9,806m.s − 2 )

Somando à distância de travagem a 100km/h a distância de reação e a distância de
resposta mecânica, a distância total é... demasiado longa, ou seja, não há tempo
para parar em segurança perante um obstáculo que surja em proximidade do
veículo. Quanto maior a velocidade, menor é a margem de segurança para parar o
veículo, ou desviá-lo de qualquer obstáculo que se oponha ao seu deslocamento.
A tabela seguinte apresenta as diversas distâncias teóricas conforme as
velocidades de circulação numa via plana e com piso ideal em que μ=1.
Convenciona um tempo de reação médio de 1s, e um tempo de resposta mecânica
de 0,018s. A tabela não tem em conta a perda de eficiência de travagem pelo
sobreaquecimento que aumenta no quadrado da velocidade. Não tem ainda em
conta o fator aerodinâmico que tem também dependência quadrática da
velocidade, nem a redução da perceção humana do perigo a grandes distâncias.

velocidade

energia(1,2ton) distreaç.(t=1s)

distmec.(t=0,02s) disttravagem(-1g) distparagem

50km/h

115.900 J

13,89m

0,28m

9,84m

24,00m

80km/h

296.296 J

22,22m

0,44m

25,17m

47,83m

90km/h

375.000 J

25,00m

0,50m

31,87m

57,37m

100km/h

463.700 J

27,78m

0,56m

39,34m

67,68m

120km/h

665.300 J

33,33m

0,67m

56,65m

90,65m

130km/h

782.400 J

36,11m

0,72m

66,49m

103,32m

150km/h

1.043.300 J

41,67m

0,83m

88,52m

131,02m

De acordo como o exposto atrás, não espanta que, dos 50km/h para os 100km/h,
apesar de a velocidade ter aumentado para o dobro (2x), a energia e a distância de
travagem tenham quadriplicado (4x). A distância de paragem triplicou (3x) por
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causa das distâncias de reação e de resposta mecânica que aumentaram com
fator de apenas 2x.
Na realidade, para velocidades elevadas, mesmo com coeficientes de atrito altos, a
maior parte dos sistemas de travagem convencionais deixam de conseguir garantir
uma aceleração sustentada de –1g, por causa do sobreaquecimento. Um carro de
Fórmula 1, po rexemplo, só consegue realizar travagens de 4g negativos a alta
velocidade, com downforce portanto. A velocidades até 120km/h a distância de
paragem – tendo em conta a reação de 1s e piso seco – situa-se abaixo dos 100m
mas apenas em teoria para condições ideais. Em condições mais “realitas” a
distância de paragem a 120km/h rondará os 115m.
A grandes distâncias, o tempo de reação pode ser enorme, por causa da falta de
perceção. A visão humana tem dificuldade em perceber diferenças de velocidade a
grandes distâncias, e mais ainda em relação à aceleração. Identificar a distância
de segurança é, pois, também por si só, uma tarefa difícil.

Exercício 3.22.17

O que é a distância de segurança em relação a um veículo precedente?
A distância de segurança corresponde ao espaço físico necessário para
imobilizar o veículo sem colidir com outros veículos precedentes ou qualquer
obstáculo físico à sua frente. Esta definição corresponde à distância de
segurança absoluta e corresponde, efetivamente, à distância de paragem. Então
fica por responder a pergunta seguinte…

Exercício 3.22.18

Circular a 120km/h à noite na autoestrada de médios é seguro? E circular de
dia com duas marcas de segurança?
A 120km/h a distância de paragem é cerca de 104m (μ=0,8 e tempo reação de 1s) e a
distância de reação é superior a 33m. Os médios iluminam até 30m conforme
regulamento. Se surgir um obstáculo a 30m, um condutor médio nem terá sequer
tempo para reagir, quanto mais para parar em segurança.
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Em relação às marcas, cada marca de segurança “M21” na autoestrada está
posicionada a 40m da seguinte. Assim, 2 marcas consistentes representam uma
distância de 80m que é suficiente como distância de segurança apenas para
velocidades até 100km/h (correspondente a 80m de distância de paragem para
condições normais).

Exercício 3.22.19

Qual dos dois veículos consegue travar num espaço menor: um “Porsche
Carrera GT” a 150km/h ou um “Golf” a 120km/h?
A 120km/h a distância de travagem de referência para μ=1 é de 57m. A 150km/h a
mesma é de 89m. As energias também são diferentes: ≈600kJ no Golf e ≈1,2MJ no
Porsche de 1,4 ton. Ou seja, para não perder capacidade de travagem dentro dos
limites ditados pela Cinemática – que relacionam diretamente o coeficiente de atrito
com a aceleração e impõem a velocidade como o fator quadrático por excelência –
os travões do bólide têm de conseguir dissipar mais 100% de energia em relação ao
pequeno utilitário, para um incremento de apenas mais 25% da velocidade. O
aumento da energia é sensivelmente o quádruplo do aumento da velocidade.
Considere-se que o Porsche consegue dissipar toda a energia com eficiência,
porque tem travões de dimensões generosas e de material cerâmico que evita
qualquer sobreaquecimento a estas velocidades. Mesmo que o ABS de última
geração não lhe retirasse capacidade de travagem em relação ao máximo teórico
permitido pelo atrito, o Porsche, com mais de 600CV, continuaria a precisar de 89m
para parar.
Admita-se ainda que o Golf não consegue aproveitar o máximo do atrito
fisicamente disponível, devido ao sobreaquecimento dos seus travões – de discos
de aço simples e bombas de travão de dois pistões – e dos pneus estreitos que
igualmente entram em stress com alguma facilidade em carga, juntamente com
suspensões macias que adornam a carroçaria e sobrecarregam o eixo dianteiro.
Ou seja, na travagem em velocidade, o atrito útil máximo acaba por ser reduzido.
Mesmo que se considere μ=0,85 o pequeno utilitário de baixo custo consegue travar
em 67m. Ok... mas o ABS deste é ainda menos eficaz, intervindo demasiado cedo
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em piso seco, numa travagem a fundo. Admita-se que o mesmo lhe retira 5% da
capacidade máxima da travagem efetiva. Com tudo isto em seu desfavor, o
“automóvel do povo” feito para andar devagar consegue garantir, ainda assim, uma
paragem em 70m.
Contas feitas, 89m-70m=19m. O “Golf” vence o Porsche por 19m. Ou seja, para
quem pensava que a resposta seria imediata no sentido em que o Porsche,
“obviamente” com os seus travões sofisticados e pneus especiais, daria facilmente
“um bigode” ao VW, o que é certo é que seria o pequeno utilitário a mostrar que as
leis da Física são iguais para todos os corpos. O resultado acabou por ser
favorável a um veículo muito inferior do ponto de vista tecnológico mas, contudo,
colocado no teste a uma velocidade inferior. A verdade é que a capacidade dos
travões em dissipar energia não é fator fundamental a estas velocidades.

Figura 3.22.11

Exercício 3.22.20

De que quantidade de atrito precisaria o Porsche para igualar o Golf?

0m2 − (41,7m) 2
70m =
2a
a = −12,42ms−2

g=

− 12,42ms−2
 g = −1,27 g
9,806ms− 2

R: o Porsche precisaria de manter uma aceleração de –1,27g que significa um
μ≥1,27,

o que não é possível com pneus de fábrica normais para o dia-a-dia. Há,

contudo, pneus mais macios, legais para circular na via pública que permitem
valores de μ elevados embora dificilmente atinjam aquele valor de μ em piso
convencional.
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A velocidade é um fator quadrático, independentemente da massa e da energia.
Ou seja, e tal como foi dito, um pequeno aumento de velocidade corresponde a um
grande aumento da distância – de travagem e, por conseguinte, de paragem – e
também da energia a converter e a dissipar. É claro que em veículos com sistemas
de travagem ultra-eficientes como o Porsche Carrera GT o problema do acréscimo
de energia cinética não se torna uma questão muito importante, pelo menos a
estas velocidades.
O Porsche, tal como o VW, está limitado pelo atrito disponível resultante da
interação do pneu com o piso. A limitação do atrito, um pouco inferior no caso do
VW, é o fator que impede, aqui, o Porsche de vencer o comparativo, e não a
eficiência dos travões. A Cinemática não se engana ☺
A velocidade tem ainda outras implicações, em caso de acidente. É que como a
energia aumenta como fator quadrático, também os potenciais danos materiais e
humanos aumentam muito. Ou seja, um pequno aumento de v equivale a um
grande aumento de energia e um ainda maior aumento do risco de lesões graves
no organismo.

Exercício 3.22.21

A que velocidade um veículo automóvel embaterá num peão que se aproxime
a 24m à sua frente numa via com um coeficiente μ=1,0 , se este não puder
desviar-se da trajetória daquele e se a velocidade de circulação inicial for,
não 50km/h, mas 60km/h?
A 60km/h a soma das distâncias de reação e de resposta mecânica é de 17m, ou
seja, o veículo fica apenas com 7m para travar, o que não é possível dada a
limitação do coeficiente de atrito que só permite 1g de desaceleração. Aplicando a
equação da distância:
v f − (16,667 m.s −1 ) 2
2

2  (−9,806m.s −2 )

= 7m

v f = 11,85m.s −1 = 42,66km / h
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Questão: Qual o argumento válido que melhor justifica a razão por que o
automóvel citadino necessita de uma distância de travagem menor, a 100km/h,
do que um carro desportivo precisa a 125km/h?
a) Porque o Porsche a 125km/h desloca-se a uma velocidade 25% maior e por
isso tem mais 50% de energia cinética para dissipar e, sendo a velocidade
um fator quadrático na variação da energia cinética, os travões do Porsche
não são em mais de 50% mais potentes?
b) Porque o Porsche parte duma velocidade 25% maior e assim começa a
percorrer uma distância maior por unidade de tempo o que faz aumentar em
cerca de 50% a distância de travagem em relação ao Mini para o mesmo
coeficiente de atrito por causa da dependência quadrática da velocidade
enquanto fator cinemático?
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3.23 )

AERODINÂMICA

A aerodinâmica é a força gerada pelo vento ou ar em movimento. É originada na
interação entre a massa de fluido e a superfície do corpo ou do veículo nele
imerso, com escoamento.
A aerodinâmica no design automóvel tem uma importância significativa, não
apenas em projetos de veículos concebidos para alcançarem velocidades muito
elevadas, mas também para permitir reduzir o consumo de energia e as emissões
(argumentos de ordem económica e ecológica). Na competição desportiva
automóvel, o estudo aerodinâmico é fundamental porquanto uma boa relação entre
resistência e sustentação permite andar mais rápido em pista com o menor
consumo possível, e assim vencer corridas.
Os carros de Fórmula 1 conseguem curvar com acelerações radiais de até 6 vezes
o valor da gravidade, valor obtido apenas a velocidades muito elevadas,
maioritariamente pela ação adicional da força do ar que permite incrementar a
força normal (N) de sustentação no solo aumentando também proporcionalmente o
atrito, uma vez que os pneus – mesmo os de competição – em contacto com o piso
por si só não permitem coeficientes de atrito muito elevados. Coeficientes de μ=2 já
são altos mesmo para pneus de competição e apenas possíveis a temperaturas
acima dos 90ºC com borrachas muito macias e de desgaste rápido. Por outro lado,
uma configuração de baixa resistência permite ao veículo andar mais depressa
para a mesma potência, porque o ar oferece uma resistência muito considerável.
A força aerodinâmica tem na velocidade um fator quadrático, ou seja, a um
pequeno aumento de velocidade corresponde um grande aumento da força.
Podem identificar-se, genericamente, duas componentes dinâmicas maiores, ou
vetores, resultantes do escoamento de ar por um perfil:
•

A Força de resistência (D), ou “Drag”, que é uma força no sentido do
escoamento, contrária, portanto, ao sentido do deslocamento do veículo;
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•

A Força de sustentação (L), ou “Lift”, que atua perpendicularmente à
direção do escoamento inicial e do deslocamento do veículo.

Figura 3.23.1
Resistência:
representação
das forças
resultantes do
escoamento.

A força de resistência aerodinâmica total, ou Total Drag, resulta da soma de alguns
fenómenos:
• do atrito do fluido na superfície do perfil da carroçaria do veículo (também
chamado de “resistência de atrito” ou skin drag);
• da colisão das partículas de fluido diretamente na forma do perfil, e da
esteira de turbulência a partir da parte mais posterior do perfil, também
chamada de “resistência de pressão” ou form drag);
• da orientação dos vetores dinâmicos da sustentação produzida, ou Lift,
normais à superfície do perfil, mas com uma componente para trás (também
chamado de “resistência induzida” ou induced drag).
A soma das primeiras duas componentes ‒ a do atrito e a da pressão ‒ da
resistência é chamada de “resistência parasita” ou parasite drag.
Será mais fácil de entender a componente da
resistência induzida se se imaginar um perfil
Figura
3.23.2
Vetores de
força —
Resistência
induzida

alar ‒ imagine-se uma asa de um avião ‒ num
escoamento

com

os

vetores

de

força

aerodinâmica normais ao extradorso (à parte de
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cima). Nota-se que, pelo desenho e inclinação do perfil, a maior parte desses
vetores, perpendiculares à sua superfície, têm uma componente de orientação
para jusante exceto os da região mais anterior que “apontam” para a frente.
Ora, é precisamente do somatório das componentes horizontais da sustentação
que resulta a força chamada força de resistência induzida (induzida pela existência
de força de sustentação).
Para qualquer vetor de força F é possível achar-se facilmente as componentes
vertical e horizontal, da sustentação e da resistência respetivamente:
•

componente da sustentação (Lift) = F × seno (α)

•

componente da resistência (Drag) = F × coseno (α)

Quanto maior for o ângulo de ataque do perfil, maior será o coseno (α) em relação
ao escoamento, e, por conseguinte, também maior será a resistência induzida.

Figura 3.23.3
Resistência Total
ou combinação
das componentes
da Força de
resistência

No gráfico da Figura 3.23.3 pode observar-se a combinação das componentes de
força de resistência aerodinâmica, em cuja interseção das curvas da “resistência
parasita” (parasite drag) e da “resistência induzida” (induced drag) resultam no
ponto de menor resistência total. A Airbus chama a este ponto de “green dot
speed”, a velocidade em que a relação Sustentação (L) / Resistência (D) é maior e
que permite, por exemplo, ao avião planar mais ou consumir menos combustível.
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3.23.1 A PRODUÇÃO DA SUSTENTAÇÃO
O mecanismo da produção de força de sustentação aerodinâmica consiste
basicamente na aceleração normal ou radial do fluido, no extradorso (zona
superior do perfil) e no intradorso (zona inferior). A sustentação forma-se porque o
fluido é obrigado a mudar de direção, isto é, a defletir.
Ou seja, para que se produza sustentação, a direção inicial do escoamento tem
de ser alterada. Essa aceleração produz, respetivamente, forças na direção radial.
A força que é responsável pela sustentação é gerada pela reação Centrífuga que
atua no perfil por inércia do fluido defletido e é uma reação de equilíbrio radial à
força centrípeta que atua no fluido. O fluido escoa junto ao perfil aderindo ao
mesmo, devido a uma propriedade dos fluidos que é a viscosidade. Essa força de
adesão ocorre entre moléculas diferentes, nas interações entre as moléculas do
fluido e as do perfil. Sem adesão não ocorre a produção de forças radiais, como
acontece quando um perfil entra em perda (ou stall) pela separação.

Figura 3.23.4

Poderíamos, assim em síntese, definir a sustentação, numa frase percetível:
A Força de sustentação aerodinâmica é igual à reação Centrífuga, gerada
pela inércia perante a aceleração radial do volume de fluido escoado, quando
em adesão em torno de um perfil.
Observe-se a imagem do Mercedes no túnel de vento (Fig. 3.23.5). É possível ver
a interação do fluido com o perfil, através da identificação das curvaturas do
escoamento, pelas linhas de fumo.
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Figura 3.23.5
Foto de:
Mercedes AG
(adaptada)

Conforme explicado, no extradorso pelo seu formato maioritariamente convexo, o
escoamento de ar de massa específica ρ, viscoso, adere à superfície da carroçaria
e é assim obrigado a defletir originando uma aceleração radial (v2r-1). Nessa zona, a
Centrífuga resultante (ρv2r-1) de cada unidade de volume de fluido defletido puxa o
dorso do veículo para fora (para cima neste exemplo) sendo uma força de
sustentação aerodinâmica que reduz N por consequência e o atrito no pneu. Nas
zonas côncavas o processo é contrário.
As concavidades que se formam no escoamento como a situada na transição entre
o capot e o para-brisas, ou entre o óculo traseiro e o porta-bagagem ou o spoiler
final, origina uma produção de força maioritariamente para baixo. A convexidade
formada pelos extratores de ar localizados no final da parte inferior traseira do
carro produz downforce aumentando N.
Se a força é para cima, é uma upforce e tem sentido positivo (sustentação). É ela
que permite, por exemplo, aos aviões se sustentarem no ar. Se a força é para
baixo designa-se por downforce e é uma força negativa. O sentido de referência da
Centrífuga é sempre para o exterior da curvatura geométrica do escoamento
formada durante a deflexão.
Contrariamente à aviação, nos automóveis a força de sustentação positiva é
prejudicial porque reduz o atrito, como se disse.
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3.23.2 “EFEITO DE SOLO”
Os automóveis de Fórmula 1, de finais dos anos 70 e inícios de 80, chegaram a ter
longas saias laterais com a parte inferior em curvatura convexa, como asa
invertida, no que ficou designado de “efeito de solo”, desde o Lotus “78” de 1977
ao Ferrari “126C2” de 1982 (Fig. 3.23.6)
O objetivo era a criação de uma deflexão do ar e a
geração de Centrífuga em direção ao solo. A força
negativa resultante permitia aos veículos curvarem
a velocidades acima das que o atrito com o piso e a
influência aerodinâmica das asas convencionais
Figura 3.23.6

possibilitava.

Como

tal,

as

velocidades

de

passagem em curva aumentaram significativamente.
Depois dos acidentes fatais como o do canadiano Gilles Villeneuve em 1982, o
ground effect foi proibido, perdendo-se o interesse pelas saias laterais longas,
mantendo-se contudo as asas normais à frente e atrás.
Nos veículos de estrada convencionais, a força de sustentação aerodinâmica
resultante é positiva. Isto surge porquanto, pelo seu design, o somatório das forças
positivas é maior em módulo ao das forças negativas.

3.23.3 O MECANISMO FÍSICO vs A DESCRIÇÃO MATEMÁTICA
O mecanismo físico da sustentação aerodinâmica é um dos fenómenos físicos
mais confundidos e divulgados. A origem das confusões provém da indistinção que
amiúde surge entre o mecanismo físico (a causa) e a descrição matemática
(quantificação) da sustentação.
Uma das explicações mais divulgadas é a atribuição abusiva da relação causaefeito entre a velocidade do escoamento do ar e a pressão estática resultante. Esta
tendência provém da interpretação do estudo do matemático suíço Daniel Bernoulli
sobre o escoamento de água em tubagens apresentado na obra Hydrodynamica
do ano de 1738.
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Figura 3.23.7
Desenho da Hydrodynamica, que
representa uma condição de
escoamento que exprime a
conservação da energia mecânica
com fluidos em tubagens.
Foto de: D. Bernoulli (1738)

que, de facto, apenas pode exprimir a conservação da energia mecânica que,
matematicamente, pode ser definida por:

2

v
p
+ gh + = const
2


(3.187)

a qual equaciona, nos seus termos, a velocidade, a gravidade e a pressão do
fluido. Sendo a massa específica constante, a mesma pode ficar assim:

1 2
v + gh + p = const
2

(3.188)

que indica que a soma da energia cinética com a energia potencial gravítica e a
energia potencial de pressão é uma constante. Aplicada a dois pontos, 1 e 2, de
um fluido, fica:
1
1
v12 + gh1 + p1 = v2 2 + gh2 + p2
2
2

(3.189)

e que pode, ainda, ser reescrita adaptando-a a dois pontos situados à mesma
altura:
p2 − p1 =


2

( v1 − v2 )
2

2

(3.190)
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Esta última equação mostra que a diferença de pressão estática entre dois pontos
de um fluido situados ao mesmo nível é simétrica da diferença de pressão
dinâmica entre eles, ou seja, se p2 < p1 então v2 > v1 . A Figura 3.23.8, que
representa um Tubo de Venturi e é uma aplicação do princípio enunciado, mostra
esta relação.

Figura 3.23.8

A falácia comum reside precisamente na atribuição de uma relação causa-efeito
entre v e p . Estabelece que há sustentação “porque” a maior velocidade do
escoamento no extradorso alar provoca uma redução da pressão, em analogia à
equação supra. Tal presunção é um erro porque: 1) uma equação não é um
mecanismo físico, e por isso não explica as relações de causa-efeito nem a
mecânica do fenómeno físico; 2) o princípio descrito pela equação comummente
atribuída a Bernoulli é válido apenas para condições em que a pressão total é
sempre constante, como surge em tubagens, não para escoamento livre em que,
se a pressão dinâmica aumenta, nada obriga a que a pressão estática diminua pois
a pressão estática é tendencialmente igual à pressão atmosférica envolvente.
A conclusão supra é o mesmo que dizer que, se se aumentar a velocidade de um
escoamento livre (i.e. a pressão dinâmica), nada obriga a que a pressão estática
diminua. O exemplo clássico da demonstração do sopro sobre a folha de papel é
muito elucidativo: se a folha estiver dobrada para baixo (em virtude do peso como
na Fig. 3.23.9), ao soprar-se tangencialmente sobre ela, esta irá elevar-se; todavia,
se a mesma folha se encontrar em repouso sobre uma superfície plana, ou seja
sem curvatura, o sopro já não produz qualquer elevação significante, ainda que
nesta última condição a pressão dinâmica tivesse aumentado com o aumento de v.
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Figura 3.23.9

Para além de tudo isto, o mecanismo físico da sustentação aerodinâmica nem
sequer resulta da redução da pressão estática sobre o extradorso. Pelo contrário,
essa diminuição da pressão é uma consequência da sustentação como reação de
equilíbrio à Centrífuga originária na aceleração normal e que é o principal
mecanismo, considerando um elemento de fluido do escoamento (Fig. 3.23.10), e
cuja relação é descrita matematicamente por:
Centrífuga

2

variação da pressão p
com a distância r ao
centro do escoamento

dp =  v
r
dr

(3.191)

que mostra que a pressão diminui em direção ao centro geométrico do escoamento
c,

sendo ainda essa baixa pressão relativa a causa da aceleração tangencial do ar

(e não o contrário).
Consegue-se aumentar a Centrífuga por unidade de volume, de três formas:
1.) aumentando a velocidade do escoamento (v), que é uma forma especialmente
eficiente dada a dependência quadrática;
2.) aumentando a massa volúmica (ρ) do fluido;
3.) amplificando a "curvatura" do escoamento, seja efectivamente pela redução do
raio r da curvatura do perfil e/ou pelo aumento do ângulo de ataque (α) do perfil
com o escoamento.
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Figura 3.23.10

Se se colocasse a relação causa-consequência nos termos mecanísticos, ficaria:
1º) alteração da direção do escoamento → 2º) aceleração normal → 3º) reação
Centrífuga → 4º) diminuição da pressão estática junto ao extradorso alar → 5º)
aceleração tangencial → 6º) aumento da pressão dinâmica.
A sustentação aerodinâmica de um perfil pode também ser descrita e quantificada
através da quantidade de ar escoado em sentido descendente por unidade de
tempo (downwash) pelo bordo de fuga, a jusante. Apesar desta abordagem ser
descritiva e não mecanística, é muitas vezes confundida com o mecanismo físico,
apresentando-se como uma alternativa à “falácia bernoulliniana” atrás apresentada
e servindo de combustível a dabates incendiados assentes na dicotomia clubística
“Bernoulli versus Newton”.
Nesta vertente, é considerado que, se o ar é defletido pelo perfil com uma
componente descendente é porque existe uma força que o faz alterar em direção e
o puxa para baixo, o que, de acordo com a III Lei de Newton, “obriga” à produção
duma força em sentido contrário, para cima portanto, que é a força de sustentação.
A falácia aqui reside em que esta teoria é descritiva apenas, é uma equivalência e
se posiciona a jusante ou seja nos efeitos e não na produção da sustentação
propriamente dita.
Em suma, as falácias mais comuns da literatura relacionadas com a descrição do
mecanismo da sustentação aerodinâmica podem ser identificadas facilmente, nos
seguintes pontos:
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Falácia I ‒ a baixa pressão ou o diferencial de pressões entre dorsos não é
necessariamente a causa da produção de Sustentação em escoamento livre,
apesar da pressão diminuir quando aquela é produzida;
Falácia II ‒ não é a maior velocidade do escoamento que causa menor pressão
estática no extradorso alar, apesar da velocidade aumentar quando a pressão é
mais baixa a jusante;
Falácia III ‒ o “Princípio de Bernoulli” exprime uma condição que é constante em
sistemas fechados e que não pode ser aplicada ao escoamento livre da mesma
maneira, até porque, em escoamento livre, a pressão estática será sempre igual à
pressão atmosférica envolvente, ou seja, nada garante que a pressão diminua
quando a velocidade aumenta;
Falácia IV ‒ as teorias que vão buscar a III Lei de Newton para explicar o
mecanismo físico da sustentação normalmente confundem a relação causa-efeito,
apontando a componente descendente do ar ‒ chamado downwash ‒ para explicar
o mecanismo, de forma a que o ar ao ser escoado para baixo gera, por reação,
uma força em sentido contrário, como no princípio da ação-reação no exemplo do
foguetão;
Falácia V ‒ uma equação, por ser uma igualdade matemática, não pode ter
relação causal, pois ela apenas descreve um fenómeno e permite quantificá-lo.
Mecanismo (ou Causa) ≠ Equivalência (ou Quantificação) ≠ Efeitos (ou
Consequências)
Com efeito, os mecanismos sustentam-se no contexto das teorias realistas,
aquelas explicativas com base em mecanismos. A confusão com as outras teorias
‒ as que descrevem e prevêem matematicamente os fenómenos – no sentido de
uma aplicação causal é que gera falácias.
Os “positivistas” confundem muitas vezes as equações, a descrição matemática
dos fenómenos, com a sua explicação no sentido causal ou mecanístico, o que é
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sempre muito arriscado mesmo quando uma equação ou descrição quantitativa de
um fenómeno funciona a cem por cento.
Existem teorias que permitem resolver uma série de problemas embora sejam
insatisfatórias do ponto de vista intelectual pois não permitem compreender “os
comos e os porquês” que não apenas calcular o quanto e quando acontecem.
Existe, pois, uma diferença grande entre dizer “há uma relação entre a e b dada
por uma equação” e “b diminui porque a aumenta”, quando a equação apenas
demonstra que a aumenta quando b diminui. O vocábulo “porque” tem uma relação
causal física, enquanto que o “quando” tem apenas uma relação de equivalência,
matemática-descritiva.
Na verdade, a “equação de Bernoulli” não explica mecanismo algum, apenas
estabelece uma relação entre velocidade e pressão ‒ a e b no exemplo,
respetivamente. Tal como na falácia da relação entre a energia cinética e distância
de travagem, em que existe de facto uma relação direta e verificável de variação
quadrática da distância em dependência à velocidade, mas contudo não existe,
para a maior parte dos cenários (pelo menos nos que não há perda de eficiência
na travagem), uma relação causa-efeito física explicável além da Cinemática.
A explicação inicial com base em “Bernoulli”, falaciosa pela tradução mecanística,
não consegue sequer explicar a produção de sustentação em perfis finos e/ou em
perfis sem curvatura no extradorso. E, em boa verdade, a velocidade no extradorso
aumenta, até, em consequência da diminuição de pressão estática, e não o
inverso.
De facto, o problema surge quando se dá a confusão teórica ao tentar incorporar
uma equivalência matemática válida – e que apenas descreve relacional e
quantitativamente um fenómeno – numa demonstração com fim mecanístico. Isto
é, se alguém disser que “o porquê” da sustentação aerodinâmica é a aceleração
tangencial do ar que causa uma baixa pressão “de acordo com Bernoulli”, estará a
ser enganador e a deturpar dois conceitos físicos ao mesmo tempo, embora possa
estar a tentar explicar um fenómeno com os conceitos que a maior parte das
pessoas está mais ou menos familiarizada.
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O mesmo acontece com o abuso da aplicação da III Lei de Newton com sentido
causal que não apenas de equivalência. Com efeito, quanto maior for o caudal
mássico deslocado em sentido descendente, de ar, maior será a sustentação,
como acontece com os aviões e com os helicópteros, embora, ao contrário do
foguetão, aqui se tratar de um efeito, com possibilidade de quantificação, da
sustentação, e não de uma causa.
Não obstante, qualquer destas vertentes, “Bernoulli” ou “Newton”, tem por base
conceitos relativamente acessíveis e com os quais o público está familiarizado.

3.23.4 COEFICIENTES DE SUSTENTAÇÃO E DE RESISTÊNCIA
As fórmulas para se obterem as forças Drag (resistência) e Lift (sustentação) são
dadas por:
D = CD 

1 2
v  S
2

(3.97)

1
L = CL  v 2  S
2

(3.106)

sendo CD e CL os coeficientes aerodinâmicos respetivos — de resistência e de
sustentação — que são valores obtidos por experimentação em laboratório,
normalmente em modelo às escala. ρ representa a massa específica do ar que,
multiplicada por metade do quadrado da velocidade, forma a pressão dinâmica que
é uma medida da energia cinética do escoamento de ar (½ρv2). S é a área de
superfície (área frontal, perpendicular ao escoamento no caso D, e extradorsal,
tangencial ao escoamento no caso L).
A velocidade que interessa considerar é sempre a velocidade relativa do ar, ou
vento relativo, que é a soma da velocidade do veículo mais o vento que pode ser
contra ou favorável no sentido do deslocamento.
O aumento das forças aerodinâmicas é obtido quando se permite: 1) um aumento
da velocidade, especialmente eficiente dada a dependência quadrática de v ; ou 2)
um aumento da massa específica do ar (volumes de ar mais denso, compatíveis
com baixa altitude, frio e baixos níveis de humidade); ou 3) um aumento dos
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binários CL×S e CD×S os quais pressupõem configurações físicas diferentes dos
perfis em termos de design.
O coeficiente de sustentação varia com o aumento do ângulo de ataque (v. Figura
3.23.11) até ao limite a partir do qual não é possível acelerar mais o escoamento
porque este tende a descolar do extradorso quebrando a cadeia de forças de
adesão e de coesão entre as moléculas do fluido e do perfil. A camada mais à
superfície, designada por camada-limite, descola e o escoamento torna-se
extremamente turbulento por entre zonas de vácuo. Quando isto acontece, diz-se
que o perfil “entrou em perda”.
O fenómeno da turbulência implica um aumento da resistência aerodinâmica. Tal
como na aeronáutica, também no design automóvel é importante garantir que a
forma do perfil funciona sem produzir turbulência excessiva e com o mínimo de
descontinuidades que possam levar a descolamentos precoces do vento relativo
junto ao perfil do veículo. Estas ocorrem sobretudo na secção posterior do veículo
criando a tal esteira de turbulência responsável pela maior parte da resistência.

Figura 3.23.11

Nos automóveis, à exceção do Aerocar da década de 50, a sustentação é
prejudicial à segurança, conforme foi dito. A forma prática, pós-fabrico, de reduzir a
sustentação aerodinâmica positiva, indesejável num automóvel, é através da
colocação de apêndices aerodinâmicos, ou spoilers, que defletem favoravelmente
o ar para cima de forma a criar força vertical negativa, ou seja para baixo, todavia à
custa de uma força de resistência acrescida (ex.: os carros de F1 têm um CX ≈ 1,0
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por causa dos apêndices aerodinâmicos, muito alto especialmente se comparado
com os cerca de 0,6 dum carro pesado de TIR).
Os coeficientes CD e CL são designações de CX e CZ, respetivamente, por causa das
direções em que atuam, ou seja: o Drag atua longitudinalmente no eixo dos XX, ou
plano horizontal, e o Lift atua no eixo dos ZZ, ou plano vertical. O coeficiente de
resistência também se designa CW, do alemão “widerstandsbeiwert”.
O CX permite aferir a eficiência da forma aerodinâmica. Para a mesma potência de
motor, um CX mais baixo permite a obtenção de velocidades mais altas e consumos
mais baixos. Isto é muito evidente a velocidades elevadas, por causa do fator
quadrático v. Sem embargo, a força de resistência é obtida em CX×S multiplicado
ainda pela pressão dinâmica. Isto significa que, independentemente da velocidade,
para que a força de resistência seja reduzida não basta que o coeficiente seja
pequeno, a área de referência tem de ser igualmente pequena.
Com efeito, veículos com CX baixo possam ser mais resistentes ao ar do que outros
com o coeficiente alto mas com uma área inferior. Um automóvel citadino da
atualidade tem aproximadamente um Cx de 0,3. Por comparação, a forma
aerodinâmica ideal de uma gota de água em queda tem um CX ≈ 0,04.
Desenhos de muito baixa resistência pressupõem superfícies traseiras compridas e
suaves, para evitar a esteira final cuja resistência é proporcionalmente grande em
relação à forma aerodinâmica global do conjunto. Atualmente, os veículos de
produção modernos de baixa resistência aerodinâmica têm um CX entre 0,20 e 0,30.

FIAT Turbina (protótipo 1954):
Aptera Motors 2e (protótipo 2010):
GM EV1 (protótipo 1996):
LOREMO (protótipo 2010):
Tesla model 3 (2017):
Mercedes CLA 180 BlueEf. (2013):
Toyota Prius (2009):
BMW Série 3 F30 (2012):
Toyota Aygo (2014):

0,14
0,15
0,19
0,20
0,21
0,22
0,25
0,26
0,29
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Exercício 3.23.1

Um automóvel aproxima-se de uma curva sem declive em condições de forte
vento lateral. O vento sopra para o lado exterior da curva. Calcule-se a
velocidade máxima de segurança de circulação, para estas condições:
r =400m; μs=0,75; CD=0,9; S=5m2; v=13,9m.s-1; ρ=1,225kg/m3; w=1200kg

A condição de equilíbrio é a tal que o atrito estático (Fs) seja igual à Centrífuga (C)
mais a força do vento (D):
Fs = C + D
Figura 3.23.12

(1.) A força de atrito (Fs):

Fs = mg.
Fs = 1200kg f  0,75 = 900kg f = 8825kg.m.s −2

(2.) A força do vento lateral (D):

1
D = CD     v 2  S
2
D = 0,9 

1
 1,225kg.m −3  (13,9m.s −1 ) 2  5m 2 = 533kg.m.s −2
2

(3.) Resta calcular a Centrífuga máxima, uma vez calculadas as duas forças opostas, para
que o veículo não se despiste, i.e.:

C = Fs − D
C = 8825kg.m.s −2 − 533kg.m.s −2 = 8292kg.m.s −2

C = m

v=

v2
r

8292kg.m.s −2
 400m = 52,6m.s −1 = 189km / h
1200kg
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Questão: Como se chama o efeito descrito por Colin Chapman, fundador da
Lotus, na segunda metade dos Anos 70? E como funciona?

“Well for years of course we've been concerned with the effect that air has when it flows over
the car and we've been trying our best to stop it flow under the car. What we're really trying to
do is to promote air flow under the car in order to be able to contour the underside of the car
[v. Fig. 3.23.13] so that it provides a negative lift (downforce or grip). In other words the air
passing under the car helps to hold it on the road. It holds the car down, it improves the grip of
the tyres on the road, it improves the stability of the car, it improves the safety of the car.”
Colin Chapman

Figura 3.23.13
Perfil bojudo ou asa invertida
por baixo das saias laterais do
Williams FW07, de forma a
poder proporcionar o que
ficou chamado por “efeito de
solo”.
Foto de: Remi Humbert
http://www.gurneyflap.com/
(adaptada)
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3.24 )

CINEMÁTICA APLICADA A UM VEÍCULO

3.24.1 COMPONENTES
As componentes cinemáticas de um veículo que importa analisar aqui são a
componente translacional e a componente rotacional.
Componente translacional: No movimento com translação, todos os pontos
imaginários do veículo se movem em trajetórias paralelas. A velocidade é igual em
qualquer ponto.
Componente rotacional: No movimento com rotação em torno de um eixo que
passa (mas também pode não passar) pelo centro, a velocidade de um ponto do
sólido é proporcional ao raio da circunferência que descreve, de direção tangente à
circunferência.
A componente translacional está presente em movimento retilíneo (se a trajetória
do veículo descreve uma linha reta, v. Fig 3.24.1) assim como em movimento
circular (se descreve uma linha curva, v. Fig. 3.24.2). Compreende, pois, a deslocação de um veículo de um ponto para outro numa dada trajetória.
movimento
retilíneo

Figura 3.24.1

movimento
circular

Figura 3.24.2

A componente rotacional pode também ser considerada em movimento retilíneo se
houver derrapagem com rotação (ex. de um “peão”) enquanto descreve uma
trajetória retilínea. Surge, por vezes, em situação de baixo coeficiente de atrito,
quando as rodas traseiras perdem atrito e entram em derrapagem mais intensa do
que as dianteiras.
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Sem embargo, em movimento circular a componente rotacional está sempre
presente, mesmo na ausência de derrapagem. Quando um veículo descreve uma
curva, para além da translação de “A” para “B”, o veículo realiza também uma
rotação em torno do eixo vertical, ou guinada, mudando de direção suave e
continuamente de acordo com a sua posição na trajetória circular.
É precisamente devido à mudança de direção que, na existência de atrito e de
força lateral (centrípeta), o veículo consegue curvar, i.e., acelerar em direção ao
centro.

3.24.2 EIXOS DE ROTAÇÃO E DE TRANSLAÇÃO EM MOVIMENTO CIRCULAR
Assim, o movimento circular comporta as duas componentes: a translacional, bem
como a rotacional. A exceção é aquela em que pode haver apenas uma
translacional (ex. do carrinho de supermercado). A outra exceção é quando não há
qualquer deslocação, mas apenas movimento rotacional (se o veículo realizar
“peão” sem que o seu centro de rotação se desloque do mesmo ponto).
Vejam-se os centros de rotação e respetivos eixos, tanto para movimento
translacional como para movimento rotacional. Note-se que, para o movimento
rotacional, o CR desloca-se longitudinalmente consoante a existência de influência
direcional do eixo traseiro.

TRANSLAÇÃO

Figura 3.24.3

180

Copyright © 2018 Pedro Oliveira & Ciência Rodoviária. Todos os direitos reservados. Esta cópia eletrónica é disponibilizada gratuita. Para uso pessoal apenas. Ver www.facebook.com/cienciarodoviaria

Figura 3.24.4

A taxa de guinada, ou “yaw rate”, teórica, que é a taxa de rotação do veículo em
torno do seu eixo vertical de rotação, durante uma curva, é dada pela equação:
YR =

V  tan(  )
WB

(3.192)

em que V é a velocidade; WB a distância-entre-eixos e δ o ângulo da direção, no
modelo mais simples (v. Fig. 3.24.5).

Figura 3.24.5

3.24.3 GEOMETRIA DE DIREÇÃO “ACKERMANN”
A geometria da direção “Ackermann” (v. Fig. 3.24.3, atrás) é um sistema inventado
por Rudolph Ackermann, em inícios do Séc. XIX para carruagens a cavalo. Esta
solução permite que, durante uma viragem, ambas as rodas do eixo direcional – a
roda exterior e a roda interior – convirjam para o mesmo ponto ou centro de
translação (O), evitando assim derrapagem desnecessária no eixo.
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Assim, o ângulo (δi) que a roda interior do eixo direcional, dianteiro, forma com as
do eixo estático, traseiro, é sempre maior do que o da roda exterior (δo). A
diferença angular (α) formada pelas rodas direcionais designa-se por “ângulo de
Ackerman”.
Este princípio traduz-se, na prática, numa maior rotação da roda exterior em
relação à roda interior, durante uma curva, devido aos diferentes comprimentos
dos arcos de curva, pelo que existem dispositivos mecânicos diferenciais para
impedir que as rodas motrizes derrapem desnecessariamente.
Os ângulos de direção podem ser calculados através das relações seguintes, de
acordo com o modelo da Fig. 3.24.3 atrás:

tan  i =

WB
(3.193)
R

tan  o =

WB
R +T

(3.194)
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3.25 )

A DERRAPAGEM

Diz-se que há derrapagem quando há atrito cinético, ou seja, quando há
movimento relativo, ou deslizamento, entre a área de contacto do(s) pneu(s) e a
superfície sobre a qual o veículo se encontra ou circula.
A derrapagem tanto pode surgir em movimento retilíneo, bem como em movimento
circular, acelerado ou retardado ou até mesmo uniforme.
Quando o coeficiente de atrito é baixo, a derrapagem surge com relativa facilidade;
já se o coeficiente for alto, a resistência à derrapagem é maior, sendo, pois,
necessário mais força para a desencadear.
O atrito é proporcional à força normal de sustentação no solo que, na ausência de
outras forças normais e para plano não-inclinado, equivale ao Peso (m.g) se μ=1.
Como foi visto atrás, a força máxima (m.a) que se pode exercer nos pneus antes da
derrapagem é igual ao atrito estático, ou seja:

m  a  s  mg

(3.142)

Ora, a condição de derrapagem verifica-se quando a força aplicada – ao nível do
plano do deslocamento – é maior do que o atrito estático disponível. Nos termos
cinemáticos já analisados:

a  s  g

(3.143)

Isto significa que, no limite da derrapagem, a aceleração máxima é ditada pelo
coeficiente de atrito estático. De acordo com o que foi abordado, salvo condições
especiais, o coeficiente de atrito cinético é sempre inferior ao coeficiente de atrito
estático. É por causa disto que as distâncias de aceleração e de travagem são
maiores se efetuadas em derrapagem.
Existe derrapagem em movimento retilíneo bem como em movimento circular,
tanto longitudinal como lateralmente.
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3.25.1 DERRAPAGEM EM MOVIMENTO RETILÍNEO

A derrapagem em movimento retilíneo é desencadeada normalmente pela ação de
um torque sobre a(s) roda(s). Existe durante uma aceleração ou durante uma
travagem. Isto surge no plano da dinâmica longitudinal.
Em aceleração, quando a força motriz aplicada no pneu – transmitida desde o
motor pelo sistema de transmissão até às rodas – é superior ao atrito estático
máximo disponível entre o pneu e o piso, dá-se um deslizamento da roda, e o
veículo entra em condição de atrito cinético. Isto significa que há um aumento do
movimento de rotação da roda que não é acompanhado por um aumento
proporcional do movimento de translação da roda. O mesmo sucede, por processo
inverso, durante uma travagem. Pode ainda surgir derrapagem quando a força de
resistência ao rolamento é superior ao atrito disponível, como surge na condição
especial aquaplaning.
Ainda considerando o movimento retilíneo, a derrapagem pode surgir e
desenvolver-se lateralmente devido à ação da força do vento lateral ou da
inclinação ou declive da via.

3.25.2 A DERRAPAGEM EM MOVIMENTO CIRCULAR
A derrapagem também surge em movimento circular – seja acelerado, retardado
ou uniforme – quando um veículo se aproxima e excede o limite de aderência em
algum ou em ambos os eixos em que a Centrífuga é maior, em módulo, ao atrito
que atua contrariamente como força centrípeta, disponível nas rodas.

Figura 3.25.1
Ângulo de deriva do
pneu por via do atrito
em curva.
Foto de: Gillespie (1992)
(adaptada)
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Quando um veículo descreve uma curva, os seus pneus têm de suportar
lateralmente a Centrífuga gerada. Devido à elasticidade do pneu, por um lado, e
aos coeficientes de atrito, por outro, é formado um ângulo de derrapagem (deriva)
na área de contacto com o piso, que corresponde à diferença entre a direção da
área de contacto (correspondente à direção da deslocação) e a direção física da
roda (a direção para onde ela aponta propriamente dita).

3.25.3 ÂNGULOS DE DERIVA
É a diferença angular nas rodas, entre os dois eixos, que dita a subviragem e a
sobreviragem (Fig. 3.25.2). Numa volta normal, neutra, os ângulos de derrapagem
das rodas dianteiras têm sensivelmente a mesma amplitude que os das rodas do
eixo traseiro. Assim, se os ângulos do eixo dianteiro forem maiores, obter-se-á
subviragem; se forem menores, será a sobreviragem o resultado.

Figura 3.25.2

3.25.4 CORREÇÃO E CONTROLO DA DERRAPAGEM
Quando um veículo entra em sobreviragem por desaceleração longitudinal, a
derrapagem das rodas do eixo traseiro (deriva) em torção é agravada se não
houver correção por parte do condutor e/ou dos sistemas de controlo automático.
Se não houver correção, a velocidade angular da torção aumenta, provocando um
aumento do momentum angular (que é igual à velocidade angular vezes o
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momento de inércia), por sua vez provocando um agravamento da deriva, podendo
mesmo passar do ponto de não-retorno, situação em que o veículo descreverá
uma rotação descontrolada sobre o seu eixo vertical frontal (efeito comummente
designado por “peão”).
O controlo da deriva de traseira é feito através da contra-brecagem, voltando o
volante para o lado da deriva e assim obrigando a frente a contrariar a torção. Em
veículos de tração dianteira, para além da contra-brecagem pode recorrer-se
também ao acelerador em simultâneo e com muito eficiência, para cortar a
transferência de Peso e, assim, evitar um agravamento do momentum angular.
Nos veículos de tração traseira, para além da contra-brecagem, usa-se o pedal da
embraiagem de forma a impedir que a força do motor transmitida às rodas possa
agravar a deriva da traseira.
Por razões de eficácia e de segurança, o controlo da derrapagem deve, contudo,
ser sempre o último recurso, pelo que o princípio da condução defensiva com
vista à prevenção da derrapagem é sempre primordial, na condução normal, no
ensino da condução e até mesmo em competição. Os “powerslides” praticados por
pilotos das revistas e canais de televisão. São manobras de puro “show-off”, pouco
eficientes e pouco ecológicas, porque, como se viu atrás, o atrito cinético é mais
baixo do que o estático.
Curva-se sempre mais rápido, em maior segurança e com menor desgaste se
não houver derrapagem.

subviragem

sobreviragem

Figura 3.25.3

Figura 3.25.4
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3.25.5 DERRAPAGEM vs CENTRO DE MASSA
Em relação à posição do CM enquanto fator de derrapagem, veja-se que, quando
um veículo entra em derrapagem, uma de três situações diferentes podem estar a
ocorrer:
•

Subviragem, nos casos em que a % de massa sobre o eixo dianteiro é
maior do que a % que incide sobre o eixo traseiro;

•

Sobreviragem, nos casos em que a % de massa sobre o eixo traseiro é
maior do que a % de massa suportada pelo eixo dianteiro;

•

Derrapagem neutra, nos casos em que a distribuição de massa é igual
entre ambos os eixos, desenvolvendo-se progressiva às quatro rodas. É a
situação mais segura e que acontece normalmente em veículos equilibrados
e que têm o CM posicionado a meio entre os dois eixos.

3.25.6 DERRAPAGEM vs EIXO MOTRIZ
A derrapagem pode suceder também pela aplicação de uma força motriz ou de
travagem de módulo maior do que o atrito disponível para o eixo em questão, e/ou
nos limites da aderência. Conforme o eixo motriz, ou de aplicação da força de
travagem, for dianteiro ou traseiro, diferentes tipos de derrapagem sucedem:
•

Subviragem, em veículos de tração dianteira ou quando a força de
travagem responsável pela derrapagem é aplicada maioritária ou totalmente
à frente;

•

Sobreviragem, em veículos de tração traseira ou quando a força de
travagem é aplicada maioritária ou totalmente atrás;

•

Derrapagem neutra às 4 rodas, em veículos de tração integral ou quando a
força de travagem é distribuída com equidade. A derrapagem é progressiva,
o veículo alarga a trajetória mantendo, contudo, o controlo direcional.
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3.25.7 O CÍRCULO DE ADERÊNCIA
O círculo de aderência é uma representação que pretende mostrar, para o atrito
máximo disponível, a quantidade de atrito que está a ser utilizada num instante de
tempo, mostrando a relação entre os vetores nas direções longitudinal e lateral do
plano horizontal (Fig. 3.25.5)

Figura 3.25.5

Figura 3.25.6

Figura 3.26.2

A seta a vermelho (c) é o vetor que indica o atrito efetivo, que está a ser utilizado
num dado instante, e pode ser calculado pela relação postulada no Teorema de
Pitágoras (Fig. 3.25.6), ou seja c2=a2+b2. Na figura, pode ver-se que, para um μ
máximo teórico de 1,0 , a soma dos quadrados das magnitudes dos vetores a
lateral e b longitudinal tem de ser igual à do vetor c que é a hipotenusa do triângulo
formado pelos vetores.
O círculo de aderência explica por que, se se acelerar ou travar, ainda que
suavemente, durante uma curva realizada no limite do atrito, as rodas entram
facilmente em derrapagem. É por isso, e para evitar instabilidade longitudinal que
surge com a transferência de Peso entre eixos, que se deve travar e acelerar antes
e após, respetivamente, e não durante as curvas.
Ora, para circular no nível máximo de atrito disponível são possíveis inúmeras
combinações dentro do círculo de aderência. O veículo que se encontrar mais
próximo do limite do círculo e durante mais tempo é o automóvel mais rápido em
qualquer percurso. O atrito corresponde à aceleração, conforme se viu atrás, pelo
que também pode ser apresentado em unidades de aceleração (g).
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3.25.8 AUMENTAR A ADERÊNCIA
Existe uma série de parâmetros e configurações mecânicas diferentes que
permitem obter níveis de aderência e de aceleração diferentes para a mesma
potência e força no solo. Os principais são:
•

Quantidade de massa (quanto menor for a quantidade de massa
transportada menor será a inércia e as forças e torques resultantes das
acelerações);

•

Altura e posição do CM (quanto menor for a altura do CM menor a
transferência de peso entre eixos ou rodas);

•

Curso e dureza da suspensão (quanto menor for o curso, menor será o
adorno do chassis e da carroçaria e assim menor será a transferência de
peso; e quanto menor for a dureza maior será a tração, tendencialmente, por
causa da maior absorção das vibrações originárias na aplicação de força
motora sobre as irregularidades do piso);

•

Pneus (quanto maior a área de contacto e mais macios maior a aderência);

•

Inclinação das rodas (dependendo da situação, um ângulo de sopé pode
aumentar a aderência em curva, e o contrário em linha reta);

•

Sustentação aerodinâmica (quanto maior for a downforce maior será a
força normal e o atrito);

•

Tipo de transmissão (quanto maior for o número de rodas tratoras e mais
eficiente for o sistema de transmissão maior será a tração);

•

Tipo de travões (quanto mais eficientes e eficaz for o sistema de travões
maior será a potência da desaceleração).
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3.25.8.1 ADERÊNCIA LINEAR
A transmissão e os travões são fatores que condicionam e potenciam a aceleração
linear, a tração e a travagem, respetivamente. A melhor configuração para a tração
será um CM avançado e tração às quatro rodas, uma vez que uma concentração
maior de peso à frente evita mais a perda de tração à frente que surge por transferência de peso para o eixo traseiro durante a aceleração do que uma concentração de peso mais recuada. Como exemplo, o “Nissan GTR”.
Já a melhor configuração para a travagem será um CM recuado, para evitar a perda
de atrito no eixo traseiro devido à transferência de peso para a frente que surge na
travagem. Para exemplo, o “Porsche 911”.

3.25.8.2 ADERÊNCIA EM CURVA: O ÂNGULO DE SOPÉ
Para além dos fatores enunciados atrás e que influenciam a aderência em curva
como sejam a massa e a posição do CM, a suspensão, a aerodinâmica e os pneus,
existe ainda um outro fator importante que é o ângulo de sopé ou camber. Esta
inclinação, quando negativa (v. Fig. 3.25.7), proporciona maior aderência em curva.
Ao curvar, a parte exterior da área de contacto dos pneus sujeitos a pressões
maiores devido à transferência de peso lateral tende a deformar-se e a produzir
reduções de área útil, ao mesmo tempo que a sua parte interior tende a levantar e
a perder o contacto. A adição de uma inclinação vertical em ângulo de sopé
negativo nas rodas compensa esta tendência nefasta que afeta a eficiência.

Figura 3.25.7
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3.25.9 DIFERENÇA DE FORÇAS ENTRE EIXOS
No exemplo do carrinho de supermercado (Fig. 3.25.8), nota-se que, em modelos
de apenas 2 rodas multidirecionais no eixo dianteiro, quando se empurra o carrinho
para a frente obtém-se uma subviragem que se deve à ausência de força lateral ao
nível do eixo dianteiro. Contrariamente, ao ser puxado para trás, a resposta
dinâmica deste é uma sobreviragem por ausência de força lateral das rodas do
eixo procedente na deslocação.
Se as 4 rodas forem multidirecionais, ou seja, se estiverem soltas e não fixas
paralelamente numa mesma direção, qualquer aplicação de força resultará em
torque e numa rotação física tendencialmente em torno do CM do carrinho, se não
existirem outras forças de resistência, com uma velocidade angular que varia
consoante a intensidade da força e o seu ponto de aplicação. Neste caso, o
modelo tenderá a girar qualquer que seja o sentido e direção da força aplicada, por
causa da ausência de força lateral.
Um veículo de 4 rodas multidirecionais livres tem ainda a
particularidade de conseguir realizar trajetórias translacionais (movimento de translação) em todas as direções,
sem componentes de movimento rotacional e sem derrapar.
As suas rodas, individualmente, podem descrever rotações
coordenadas em torno de um eixo vertical. Isto não é

Figura 3.25.8

possível em veículos com rodas “presas”.

3.25.10 SOBREVIRAGEM EM DESACELERAÇÃO
Numa situação de desaceleração, parte do Peso que assenta sobre o eixo traseiro
do veículo é, tal como foi visto atrás, transferido para o eixo dianteiro, pelo fenómeno da transferência de Peso. Surge que, como o Peso no eixo traseiro diminui,
também a força de sustentação N diminui na mesma proporção e assim o atrito ao
nível do eixo traseiro. Todavia, a distribuição da massa continua a ser a mesma.
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Isto é o mesmo que dizer que a Centrífuga ou a força sentida no plano horizontal,
lateral à trajetória, não diminui, pelo que o atrito ou Força Centrípeta deixa de ser
suficiente para manter a aderência, ou seja, para manter a traseira “colada” ao
solo, o que leva a uma derrapagem do eixo traseiro ou sobreviragem.
Este fenómeno surge facilmente em veículos de tração dianteira, quando realizam
uma curva em situação de desaceleração, com travagem por via do efeito do
“travão-motor” ou seja libertando o acelerador numa relação de caixa com força
e/ou numa rotação alta, ou então numa travagem em veículos sem sistema de
travagem anti-bloqueio (ABS).
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3.26 )

BICICLOS

Apesar de as forças serem as mesmas, o comportamento em curva do veículo de
duas rodas em linha é substancialmente diferente do de o veículo de quatro rodas,
aliás diferente de qualquer veículo que tenha eixo(s) com rodas opostas.
Ao contrário do quadriciclo, um veículo de duas rodas em linha sofre de
instabilidade lateral, ou seja, tende a inclinar-se para os lados e a cair a menos que
seja equilibrado por alguma força externa. Em rigor, a estabilidade estática é
negativa, uma vez que pela ação da gravidade tende a afastar-se cada vez mais
do estado de equilíbrio inicial.
Apesar de não ser visualmente notório, em rigor um biciclo não consegue manter
constante o movimento retilíneo, isto é, não circula completamente em linha reta.
Uma vez em movimento, as suas rodas têm de fazer correções direcionais
sucessivas, traçando vetores com direções diferentes para se equilibrar. Conduzir
com um guiador fixo é, pois, tarefa praticamente impossível, pois a instabilidade
gerada num veículo de duas rodas em linha leva o mesmo a tombar para um dos
lados, a menos que o condutor faça compensações constantes de equilíbrio,
inclinando o seu corpo de um lado para o outro modificando assim a posição do
seu centro de massa lateralmente em equilíbrio de torques.
Para compreender o papel das correções direcionais torna-se necessário perceber,
primeiro, o mecanismo do equilíbrio lateral num veículo de duas rodas em linha. Se
não considerarmos os casos em que há derrapagem, todos os veículos munidos
de rodas direcionais mudam de direção precisamente pela ação diretora daquelas.
Normalmente, as rodas direcionais estão posicionadas no eixo da frente.
A alteração da direção das rodas – as quais giram em dependência da posição do
volante e que, por conseguinte, não são livres – cria uma resistência lateral ao
nível do pneu na zona de contacto com o piso, forçando o veículo a seguir na
direção traçada pelas rodas (na direção da rotação). Isto é válido para condições
em que o coeficiente de atrito disponível é favorável e equivalente à aceleração
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normal (v2r-1). Todavia, ao contrário dos veículos de quatro rodas, os biciclos não
podem iniciar uma mudança de direção dessa forma simples, pois cairiam para o
lado exterior da curva devido à falta de apoio lateral para fazer face à inércia
(Centrífuga), uma vez que só têm uma roda por eixo para se equilibrarem
lateralmente. A forma de equilibrar com a falta de apoio é mover CM do conjunto
motociclo+condutor lateralmente para o lado interior da curva (Fig. 3.26.1).
A alteração de posição do CM é realizada com especial eficácia através da
inclinação lateral do motociclo, além da deslocação do corpo do condutor o mais
para fora possível da moto. Com efeito, a forma eficiente de inclinar é realizar um
procedimento designado por contrabrecagem. Consiste em voltar o guiador (e,
portanto, a roda) para o lado oposto ao qual se pretende inclinar a moto.
O princípio é o mesmo que explica por
Figura 3.26.1
Posição do
condutor
descentrada,
deslocando o
seu CM para o
interior da curva
para ajudar a
inclinar a moto e
a equilibrar a
Centrífuga.
Foto: Gold&Goose

que os veículos de duas rodas não
mantêm a mesma trajetória retilínea
mas antes realizam pequenas alterações corretivas de trajetória: ao voltar
a roda para um lado, com velocidade,
a mesma gera uma força centrípeta

(em direção ao centro geométrico da trajetória circular) que a faz iniciar a trajetória
curvilínea; como não tem apoio, e devido à inércia é criada ao mesmo tempo uma
reação resistente na mesma intensidade mas em direção oposta designada por
Centrífuga (para o lado exterior da trajetória circular). Conforme já explicado atrás,
a Centrífuga é a pseudo-força que impede a moto de curvar como um carro de 4
rodas.
Assim se percebe que só pelo deslocamento lateral do CM, para o lado interior da
curva, realizado essencialmente através da inclinação do motociclo, é possível
curvar sem cair. A relação entre as forças presentes numa curva é apresentada na
Figura 3.26.2.
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Ao inclinar a moto para o lado da curva, o que o condutor está a precipitar é o
equilíbrio entre as componentes tangenciais da Centrífuga e do Peso exercidas
no CM.
O equilíbrio entre a Centrífuga ( mv 2 r −1 ) e o Peso ( mg ) é assim obtido quando os
módulos das suas componentes tangenciais (Fig. 3.26.3) se equivalem, ou seja:

mv2 r −1 (cos  ) = mg(sin  )

(3.125)

Sendo sin θ / cos θ = tan θ,

tan  =

Quando esta

condição

se

v2
rg

verifica, o

(3.126)

biciclo

descreve a curva em equilíbrio, sem tombar para
nenhum dos lados. Se, experimentalmente, um
copo cheio de água fosse colocado em cima da
tampa do depósito de combustível do motociclo, o
mesmo poderia curvar sem entornar uma gota de
líquido. Pode ainda resolver-se a equação em

Figura 3.26.2

ordem a v para se achar a velocidade:

v = r  g  tan 

(3.128)

Para retomar a posição vertical bastará exercer-se
força no guiador no sentido da curva, o que faz
iniciar o processo inverso, fazendo com que a
Figura 3.26.3
Condição base
para o
equilíbrio em
duas rodas.

Centrífuga seja maior do que o Peso, e a moto volta
a erguer-se para a vertical.

Sem embargo ao princípio da inclinação para manter o equilíbrio lateral com a
Centrífuga, que é o principal mecanismo físico, o equilíbrio em biciclos pode ser
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conseguido de outras formas, em particular nas bicicletas que são conjuntos
relativamente leves, através de:
1. a alteração lateral constante da posição dos pontos de apoio do modelo com
o piso, para equilibrar a alteração momentânea da posição lateral do CM,
especialmente eficiente nos casos em que uma bicicleta se desloca a muito
baixa velocidade ou quando circula sobre um tapete rolante em movimento;
2. a alteração de posição lateral do CM, que é na verdade o inverso do
mecanismo anterior, podendo ser obtido com um sistema móvel de
compensação de massa embutido no próprio modelo e/ou através da
inclinação do corpo do condutor;
3. o efeito giroscópico (I) que origina uma resistência à alteração do ângulo do
eixo de rotação ou inclinação lateral, pela conservação da quantidade de
movimento angular, eficiente apenas com velocidade;
4. o efeito giroscópico (II) que origina uma rotação de estabilização do guiador
para o lado da inclinação da bicicleta no caso desta tender a tombar para
um dos lados;
5. o ângulo de avanço do cavilhão (caster), que aumenta a estabilidade
direcional (não em termos de estabilidade lateral do modelo), se aquele for
positivo.

3.26.1 CARROS vs MOTOS
É frequente ouvir-se dizer que as motos aceleram mais do que os carros (em
termos lineares) mas que estes últimos são mais rápidos em curva. Mas este
pressuposto é uma falácia. E porquê?
Em termos de aceleração radial absoluta ou seja a medida que permite aferir o
quão rápido é um veículo a curvar não há qualquer desvantagem nos veículos de 2
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rodas em linha, a menos que seja equacionada alguma downforce. A menor área
de contacto dos pneus das motos é compensada pelo muito mais reduzido Peso.
A aceleração radial depende e é diretamente proporcional ao coeficiente de atrito
disponível. E o coeficiente de atrito depende da dureza da borracha. Borrachas
macias permitem acelerações maiores, ou seja mais velocidade em curva.
Se o atrito for suportado pelos pneus da moto conforme o coeficiente de atrito
disponível, esta descreverá uma curva inclinando-se lateralmente para se equilibrar
com a Centrífuga. A amplitude desse ângulo de inclinação pode ser calculada.
Conforme foi demonstrado atrás, a relação entre o ângulo de inclinação, a
velocidade e o raio da curva é dada pela equação que, resolvendo para θ , fica:

v2
 = tan
rg
−1

(3.127)

Sendo a aceleração centrípeta a=v2/r , pode substituir-se para v2 no numerador da
equação anterior, o que resulta em:

 = tan −1

a
g

(3.195)

Isto significa que, para curvar a 1g lateral, a moto terá de estar inclinada a 45º, ou
seja a 100% porque tan 45º=1 , desde que μ≥1,0 porque a aceleração é igual ao
coeficiente de atrito efetivo conforme já demonstrado.
Pelo processo inverso, pode calcular-se a que aceleração uma moto está a curvar
para um dado ângulo de inclinação resolvendo a equação em ordem a a:

a = tan   g

(3.196)

, o que significa que a aceleração é igual à tangente do ângulo de inclinação.
Por terem apenas uma roda por eixo para se equilibrarem, as motos precisam de
garantir a ausência de derrapagem durante a inclinação lateral. Se uma roda
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derrapar, deixa de haver ponto de apoio e a moto tomba imediatamente para o
lado da inclinação ou para o lado do deslocamento do CM, ou seja para o lado
interior da curva.
Em travagem a direito o processo é idêntico mas apenas um pouco mais estável:
no caso de derrapagem da roda dianteira, a tendência é a de uma queda eminente
haja o mais pequeno desalinhamento do CM com o ponto de apoio (área de
contacto efetiva da roda com o pavimento) que se encontra a deslizar e por
conseguinte em situação dinâmica instável. É por isso que os sistemas de
segurança ativa nomeadamente o ABS são tão mais importantes ainda nas motos
do que são nos automóveis de quatro rodas.
As motos conseguem curvar tão rápido como os carros de quatro rodas, em
condições normais, a menos que se equacione alguma downforce adicional
por via aerodinâmica.
A vantagem dos veículos de 4 rodas reside na maior estabilidade, por via do apoio
adicional, e, por consequência, na capacidade de mudar de direção, de forma
direta e mais eficiente.

Questão: A quantos ‘g’ está a curvar a Yamaha do Valentino quando se
inclina a ângulos ≈ 65º ? ☺

Figura 3.26.4
(adaptada)
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3.27 )

SISTEMAS DE SEGURANÇA ATIVA

Os sistemas de segurança ativa são concebidos para permitirem prevenir ou evitar
os acidentes. Estão incluídos todos os sistemas que atuam durante a condução ou
numa situação de perigo eminente. Podem ser atuados de forma ativa, pelo
condutor, ou de forma automática no próprio veículo.

O sistema de travagem anti-bloqueio (ABS)
Quando, numa travagem, as rodas bloqueiam, o condutor perde momentaneamente o controlo do veículo e deixa de conseguir alterar a sua trajetória, ainda
que rode o volante. E a distância de travagem aumenta consideravelmente na
maior parte das situações. De rodas imobilizadas, o veículo continua o seu
movimento, por inércia, com o vetor velocidade (orientação e magnitude) adquirido
imediatamente antes do evento ocorrer. Conforme o nível de atrito, o veículo perde
velocidade e/ou acaba por se despistar ou por colidir.
O princípio do sistema de travagem anti-bloqueio (ABS, de anti-lock braking
system) foi desenvolvido inicialmente para a aviação e introduzido nos anos 50
pela Dunlop. O princípio sobre o qual assenta é o de que o atrito estático (quando
há aderência do pneu ao piso) é maior do que o atrito cinético que surge durante
uma derrapagem. Isto influi tanto nas distâncias de travagem (sobretudo em piso
pouco aderente) quanto no controlo direcional do veículo.
O

sistema

moderno,

“ABS”,

foi

desenvolvido pela Bosh e introduzido
no mercado pela Mercedes-Benz em
1978. O sistema visava a manutenção
do controlo direcional do veículo ao
Figura 3.27.1
Testes do ABS
no Mercedes
Class S (1978)
Foto de:
Daimler AG

evitar o bloqueio da rotação das rodas
durante a travagem e maximizando
assim o atrito estático efetivo durante
uma travagem.
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O sistema baseia-se num conjunto de sensores de movimento, que transmitem a
uma central eletrónica a informação da velocidade de cada roda. Se uma roda se
imobiliza, o sistema alivia a pressão hidráulica ou força de travagem que está a ser
exercida sobre o travão dessa roda, abrindo uma válvula que permite o refluxo do
fluido que acciona as bombas de travão mais as pastilhas (no caso dos travões de
disco) ou os calços de travão (travões de tambor).
O ABS pode libertar a força de travagem em cada roda até várias vezes por
segundo. Em vez de um bloqueio permanente, as rodas passam a poder bloquear
intermitentemente e apenas durante uma fração ínfima de tempo. Nos sistemas de
última geração, isso acontece mais de 10 vezes por segundo, mantendo as rodas a
girar durante a travagem enquanto vai reduzindo a velocidade do veículo.
O sistema tem ainda a vantagem de reduzir o desgaste dos pneus ao reduzir o
atrito cinético e o consequente aumento da temperatura (pneu queimado).
Na União Europeia o sistema de travagem anti-bloqueio passou a ser obrigatório
em 2009 para a obtenção da homologação CE em veículos de estrada novos de
série, e nos EUA já é obrigatório desde 1998 (foi estabelecido 29 de abril de 2009
como data limite para a transposição da Diretiva 2007/46/CE de 5 de setembro do
Parlamento Europeu, para a legislação dos Estados-membro).

O sistema eletrónico de repartição de travagem (EBD)
O Electronic Brakeforce Distribution (EBD) é um sistema de assistência à travagem, interligado com o ABS. Distribui a força de travagem a cada roda, de forma
independente e de acordo com o nível de aderência disponível em cada uma.
Questão:
Entre as 4 formas de travar, num veículo convencional:
1 – travagem no limite da aderência;
2 – travagem com ABS;
3 – travagem com bloqueio de rodas;
4 – travagem cadenciada.

Figura 3.27.2
Comparação entre modos
diferentes de travar.
www.drivingfast.net
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a) Qual a que permite travar num espaço menor em asfalto seco?
b) E com piso molhado?
c) E se for sobre gravilha solta ou neve acumulada?
d) E qual/quais permite/(m) manter o controlo direcional do veículo?

O Controlo de tração (TRACTION CONTROL)
O sistema de controlo de tração (TC) tem como base a gestão da quantidade de
torque (binário) transmitido às rodas. O princípio de funcionamento é idêntico ao do
sistema de travagem anti-bloqueio ABS, mas, inversamente, aplicado à
tração/aceleração. O sistema deteta a(s) roda(s) que derrapam em virtude do
torque do motor, limitando a sua aplicação consoante a intensidade da
derrapagem.
Este sistema é especialmente eficiente em piso de baixo coeficiente de atrito, em
gelo e piso contaminado, permitindo inclusivamente subir rampas praticamente
impossíveis de transpor sem sistema de controlo de tração.
Em curva, o TC elimina a subviragem devida ao excesso de aceleração, em
veículos de tração dianteira, e elimina a sobreviragem por aceleração em veículos
de tração traseira.

O controlo eletrónico de estabilidade (ESP)
Foi introduzido, na década de 90, um sistema de controlo de estabilidade,
desenvolvido pela Bosh em parceria com a Continental, designado por Electronic
Stability Program (ESP). Composto por um programa que utilizava os sensores e
atributos do ABS, EBD e do TC, para corrigir a trajetória e a derrapagem.
O princípio de funcionamento é baseado em sensores que medem as acelerações
angulares versus a posição do volante. Uma vez detetadas discrepâncias na
dinâmica do veículo com base nas medições, o sistema atua prontamente em cada
roda, travando-a estrategicamente, de forma a induzir ou anular a guinada,
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provocando a desejada rotação (em caso de subviragem) ou recuperando a
desejada estabilidade rotacional (em caso de sobreviragem). Existem diferentes
tipos de soluções de controlo de estabilidade:
*Differential braking (travagem diferencial): utiliza o sistema ABS para aplicar a
travagem diferencial (rodas do lado esquerdo ou rodas do lado direito) para
controlar o momento de guinada ou yaw.
*Steer-by-wire (direção por fios): modifica o ângulo de input introduzido pelo
condutor para controlar/corrigir a direção das rodas.
*Active torque distribution (distribuição de torque ativa): utiliza diferenciais ativos e
tecnologia 4WD para controlar a distribuição de torque para cada roda ou eixo
individualmente, para controlar a tração e o momento de yaw.
*Rear-wheel steering (direção do eixo traseiro): utiliza um eixo traseiro direcional
para auxiliar a definição da trajetória pretendida.

OUTROS SISTEMAS
A tecnologia utilizada nos Audi 80 da “Série B1” (197278), ainda antes da implementação do ABS pela
Mercedes-Benz em 1978, é uma solução relativamente
simples que reside na geometria da suspensão
dianteira em que a excentricidade do pino-mestre*
(também chamada de offset da roda ou “scrub radius”)

Figura 3.27.3
Sistema de
suspensão do
Audi 80.
Foto de:
Audi AG

é negativa.
Esta solução foi implementada pela Audi juntamente com um sistema de travagem
com duplo circuito hidráulico em diagonal.
A vantagem da implementação destes sistemas em conjunto está no aumento da
estabilidade direcional, nomeadamente em travagem com derrapagem assimétrica,
ou em que os coeficientes de atrito entre as rodas e o piso, de cada lado, sejam
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diferentes. Os torques de correção necessários através do volante são cerca de
1/5 em relação a um sistema convencional com excentricidade do pino-mestre
positiva.
Esta solução mecânica não atua como o ABS nem como o ESC. As rodas
mantêm-se bloqueadas e o controlo direcional é perdido. O que acontece é o
aumento significativo da estabilidade em travagem nomeadamente perante uma
assimetria de atritos.
É evidente que qualquer um destes principais sistemas de segurança ativa, por
mais eficientes que sejam, estão sempre limitados ao coeficiente de atrito
disponível.
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3.28 )

SISTEMAS DE SEGURANÇA PASSIVA

Diferentemente daquilo que é chamado de “segurança ativa” – que atua na
condução com vista à prevenção do acidente – a segurança passiva visa
essencialmente a proteção dos ocupantes no caso da ocorrência do acidente. O
veículo e o organismo humano estão sujeitos às mesmas leis da Física. Ambos
sofrem as mesmas forças quando sujeitos às acelerações.
A indústria automóvel tem sofrido, ao longo de décadas, as inovações tecnológicas
no que toca à proteção dos ocupantes: desde os cintos de segurança à estrutura
deformável do veículo, passando por dispositivos atualmente obrigatórios como o
“airbag”. Não sendo responsável direto pela redução da sinistralidade rodoviária, o
aumento da segurança passiva é, contudo, responsável por uma redução
substancial da vitimização que ocorre durante (e após) o acidente, incluindo em
situações de colisão e capotamento.

3.28.1 SISTEMAS PRIMÁRIOS
O cinto de segurança
O cinto de segurança é um sistema de retenção para
o corpo dos ocupantes dum veículo. Ele retém o
corpo em situação de aceleração, impedindo que o
corpo saia da sua posição sobre o assento.
O cinto de segurança faz com que o corpo acelere ou
desacelere juntamente com a massa do veículo, em
qualquer situação: travagem, colisão ou durante uma
curva atuando como força centrípeta no corpo dos
ocupantes. Desta forma, proporciona uma aceleração
ou

desaceleração

relativamen-te

homogénea

e
Figura 3.28.1

progressiva do corpo em caso de colisão frontal ou
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lateral do veículo, em relação a um embate direto e violento do corpo contra uma
superfície sólida do interior da carroçaria (o volante, o para-brisas ou o tablier) que
obrigaria a forças maiores capazes de provocar lesões físicas nos órgãos do corpo
ou a morte. É o mesmo que dizer que o cinto de segurança permite aumentar o
tempo da desaceleração e diminuir proporcionalmente a força, no mesmo impulso.
O cinto de segurança é o principal e o mais importante sistema de segurança
passiva de um veículo, e aquele que mais garantia à integridade física
oferece em caso de colisão. A sua utilização é obrigatória, tanto à frente como
atrás e para todos os passageiros.

O encosto de cabeça
O encosto de cabeça é uma componente fundamental na segurança dos
ocupantes dum veículo. A sua função principal não é dar conforto, mas evitar um
golpe perigoso no pescoço e na região cervical conhecido como o “golpe de
coelho” (Fig. 3.28.2).

Figura 3.28.2
(adaptado)

Tal como o cinto de segurança, o encosto de cabeça é, basicamente, um
dispositivo de retenção. Este dispositivo ergonómico impede que a cabeça do
ocupante sofra uma torção forte e uma “chicotada” violenta em caso de colisão
pela retaguarda. Um veículo, quando é atingido pela retaguarda, sofre uma aceleração momentânea, impelindo os corpos dos seus ocupantes para a frente.
O impulso sofrido durante uma colisão, ou em caso de aceleração intensa, resulta
da força exercida pelas costas do banco no corpo do ocupante. Se a nuca for
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acelerada juntamente com o tronco, não haverá torção na região cervical, e a
aceleração do corpo resultará uniforme.
Pode acontecer que, após uma aceleração causada por colisão traseira, suceda
uma desaceleração causada por colisão frontal ou por travagem (travões
acionados). Isto acontece frequentemente em situações específicas como surge
num choque em cadeia. Esta variação de aceleração brusca, entre aceleração
positiva e aceleração negativa, resulta numa extensão e flexão consecutivas do
pescoço (“chicotada”) e é crítica para a integridade da região cervical, podendo,
pois, causar danos permanentes em músculos, nos ligamentos e nos discos
cervicais. O organismo humano não suporta acelerações muito intensas nem
variações de aceleração grandes.

3.28.2 SISTEMAS DE RETENÇÃO SECUNDÁRIOS (SRS)
O pré-tensor do cinto de segurança
O sistema de pré-tensão é um acréscimo, em termos de segurança passiva, aos
cintos de segurança. Funciona em caso de colisão, reduzindo instantaneamente a
folga formada entre a correia do cinto e o corpo do ocupante. O princípio de ação
da maioria dos pré-tensores, baseia-se num sistema pirotécnico que atua
imediatamente após a colisão, sendo a sua ação determinada pela intensidade do
choque.

O Airbag
O airbag é outro sistema de segurança passiva que atua apenas e após a colisão.
O princípio de funcionamento é o de uma almofada de ar cujo enchimento,
realizado por ação pirotécnica, é efetuado a grande velocidade (aprox. 90ms-1).
É um complemento do cinto de segurança, destinado à proteção da parte superior
do tronco do ocupante, nomeadamente a cabeça. O airbag está posicionado no
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interior do volante do lado do condutor e no interior do tablier do lado do
passageiro, à frente.
Existem, também, cortinas ou airbags laterais destinados a proteger a cabeça dos
ocupantes em caso de colisão lateral, bem como airbags para os lugares
posteriores no veículo. Em nenhuma situação o airbag dispensa o uso (obrigatório)
do cinto de segurança.

A deformação estrutural
Os veículos automóveis modernos possuem uma estrutura – composta pelo
conjunto chassis/carroçaria – que é deformável, por um lado, e resistente, por
outro. Podem distinguir-se dois níveis maiores de proteção passiva dos ocupantes
ao nível da estrutura:
Num primeiro nível, a estrutura é constituída por materiais flexíveis e deformáveis,
por forma a permitir uma dissipação máxima da energia cinética no momento da
colisão e, assim, transmitir menos energia ao interior do habitáculo, aumentando a
probabilidade de sobrevivência dos ocupantes do veículo. Os materiais utilizados
são as ligas leves de alumínio e os polímeros (plásticos).
O segundo nível de proteção, mais interior, é composto por materiais de altaresistência, posicionados em zonas críticas da estrutura, tais como ligas de açoboro que garantem a integridade básica da carroçaria e evitam a penetração de
materiais sólidos para o interior do habitáculo do veículo suscetíveis de causar
ferimentos aos seus ocupantes.
Assim, o objetivo, em termos de segurança passiva, das estruturas de conceção
moderna dos automóveis é garantir o espaço de sobrevivência no habitáculo, e, ao
mesmo tempo, flexão suficiente para uma absorção eficiente da energia cinética
presente em veículos em movimento, no momento da colisão.
Questão: Então, qual é a diferença entre a utilização e a não utilização dos
dispositivos de retenção em caso de colisão?
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Em caso de colisão, a força de resistência responsável pela desaceleração do
corpo do ocupante do veículo é menor quando os dispositivos de retenção são
usados. Sabendo-se que, pela 2ª Lei de Newton, que a força é igual à massa
vezes a aceleração, e sendo a aceleração matematicamente definida pela variação
da velocidade a dividir pela variação do tempo, resulta que, para uma duração
maior, a aceleração é menor. E se a aceleração é menor, a força também é
proporcionalmente menor, ou seja F=m(dv/dt)
Embater contra o tablier do habitáculo provoca mais estragos nos órgãos e tecidos
do corpo humano do que embater contra um cinto ou contra uma almofada de ar
por mais insuflada que ela possa estar. Os estragos são provocados pela força
resistente que obriga o corpo a uma desaceleração. Quanto menor for essa força,
menor será o risco de ferimentos.
Diferentemente do cinto de segurança, o airbag enquanto complemento, e para
além de poder impedir o embate da cabeça contra o volante no caso do condutor,
deve limitar, ainda, o movimento de chicote no pescoço originado pelo primeiro o
qual pode levar a lesões importantes como a whiplash injury na coluna cervical ou
até, mesmo, à morte. Essa limitação da chicotada pode ser explicada pela
limitação da distância de aceleração da cabeça relativa ao tronco, encurtando o
espaço físico através do volume insuflado na trajetória angular da cabeça do
ocupante. É preciso perceber, ainda, que essa resistência do airbag ao movimento
angular da cabeça substitui a resistência da coluna cervical que teria lugar caso o
airbag não atuasse e que elevaria o risco de danos no organismo.
A whiplash injury é um tipo de lesão da coluna cervical (e também por vezes no
cérebro) bastante comum em acidentes de automóvel com colisão pela retaguarda.
A dinâmica da lesão é por extensão ou tração-extensão em simultâneo (Fig.
3.28.2), e a sua gravidade varia com a aceleração (dv/dt) do tórax em relação à
cabeça e, tão ou mais importante, com a respetiva variação da aceleração ( da/dt).
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4 ) A SOCIOLOGIA
4.1 )

A VELOCIDADE E O AUTOMÓVEL

Na História da Civilização Humana, a busca pela velocidade sempre foi um
objectivo e um reflexo do progresso. Está patente na produção de veículos de
estrada: desde o triciclo “Motorwagen” de Karl Benz de finais do século XIX que
mal passava os 16km/h até aos automóveis recentes como o Bugatti, alemão, ou o
Koenigsegg, sueco, ambos capazes de acelerar para além dos 400km/h em
poucos segundos.

4.1.1 ARGUMENTOS BIOLÓGICOS
Nas sociedades animais, a busca da velocidade também sempre tomou um papel
fundamental na luta pela sobrevivência, pois numa corrida entre predador e presa,
o animal mais veloz quase sempre sai vencedor. Um leopardo-caçador pode correr
a mais de 100km/h num sprint, e um falcão-peregrino descer a mais de 300km/h
num voo a pique, ambos com o intuito de poder caçar e assim sobreviver.
Não será uma imprecisão muito grande afirmar que a velocidade está no “código
genético” de uma grande parte dos animais, sobretudo dos que dependem dela
para sobreviver, seja para caçar ou para fugir.
Apesar de o ser-humano ser um animal relativamente pouco rápido em termos
motores, a apetência para a velocidade mantém-se ao nível bioquímico, glandularhormonal. A testosterona “incita” à velocidade e à agressividade; a adrenalina
permite ao organismo reagir com rapidez em situações de velocidade ou de stress;
a dopamina tem um efeito viciante e potencia em certos casos a procura pelas
emoções produzidas pela velocidade.
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4.1.2 O RISCO
É sabido que mais de 90% dos sinistros rodoviários têm origem em fatores
humanos. A generalidade dos estudos indica um intervalo entre 90% e 99%.
(Rumar, 1985). Entre os fatores humanos que representam risco, a velocidade está
entre os mais significativos.
Em relação ao álcool, por exemplo, na sinistralidade, estudos credíveis (ERSO,
2007) nomeadamente dos países nórdicos já demonstraram que entre 24% e 28%
de condutores mortos apresentavam taxas de álcool no sangue (TAS) superiores
ao limite legal. Mas qual a percentagem de veículos envolvidos em sinistros com
mortos que circulavam com excesso de velocidade no momento do sinistro?
A medição da TAS é um processo relativamente fácil e objetivo de aferir in loco ou
nas unidades de saúde. Mas a aferição da velocidade de circulação pré-colisão, ou
pré-despiste, é um processo nem sempre fácil de efetuar. Na maior parte das
vezes requer um estudo de “análise científica do acidente”, quase sempre
realizado por entidades privadas, a pedido, e comporta custos significativos.
Por outro lado, com a introdução e o desenvolvimento do sistema de travagem
anti-bloqueio (ABS), a aferição da velocidade por cálculo com base na observação
dos rastos de travagem ‒ quando existem ‒ deixou de ser tão fácil e acessível,
obrigando à utilização de programas de software especializados.
Estas constatações de facto têm impacto nas estatísticas na medida em que,
efetivamente por falta de estudos, não é possível calcular com a mesma precisão
do que para o caso do excesso de álcool, a percentagem absoluta de veículos em
excesso de velocidade envolvidos em acidentes mortais. Apenas se sabe que é
uma percentagem significativamente elevada, até porque, pelo menos para os
cenários dentro das localidades, no atual estado da arte, quer em termos de
segurança passiva quer em termos de segurança ativa, é difícil morrer se se
cumprirem os limites legais de velocidade.
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A velocidade comporta riscos. Qualquer aumento de velocidade pressupõe um
aumento do risco associado. É sabido que, num sinistro rodoviário, a velocidade,
como fator potenciador da sinistralidade, tem um papel determinante, se não o
mais determinante.
Conforme foi sobejamente analisado, o aumento da velocidade tem um risco
associado maior do que qualquer outro fator pelo facto de ser um fator quadrático
quer em termos Cinemáticos, quer de dissipação da Energia, quer Dinâmicos quer
Biodinâmicos.
Velocidades de circulação mais elevadas equivalem a velocidades de colisão
igualmente mais elevadas e, consequentemente, a consequências funestas ao
nível da integridade física e saúde das pessoas quer estes sejam ocupantes de
veículo ou elementos da via pública externos a ele.
Os fundamentos que explicam a correspondência entre as consequências das
colisões graves e o aumento da velocidade prendem-se com a dissipação da
energia cinética e com as forças geradas em cenários de intensa desaceleração
pela (grande) variação de quantidade de movimento no (curto) intervalo de tempo.
A distância de travagem assim como a distância de reação e a distância de
paragem aumentam com a velocidade. Há, previsivelmente, menos tempo para
reagir a qualquer eventualidade e menor probabilidade de poder evitar um
obstáculo ou de prevenir um despiste, em cenários em que estejam envolvidas
velocidades mais elevadas.
Em coincidência com o aumento do risco, está demonstrado estatisticamente
que velocidades de circulação mais elevadas conduzem ao aumento da
sinistralidade com consequências materiais e humanas ainda mais graves. É
este o fundamento da existência de limites legais de velocidade. (v.Fig. 4.1.1)
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Figura 4.1.1

Segundo Nilsson (1982), o risco de acidentes rodoviários com feridos varia numa
dependência quadrática do aumento da velocidade, e traduz-se na equação 4.1 em
que LO2 é o número de sinistros com feridos após a variação da velocidade, e LO1
o número inicial de sinistros com feridos, v1 a velocidade média antes da alteração
e v2 a velocidade média depois:

v 
LO2 = LO1  2 
 v1 

2

(4.1)

No caso de se aplicar a fórmula aos acidentes com feridos graves ou mortos, o
valor (2) da potência na equação passa a índice (3). E, se se aplicar aos acidentes
com mortos, então aumenta ainda mais, para (4) (Nilsson 2004).
O corpo humano é extremamente vulnerável perante a magnitude das forças
envolvidas. A probabilidade de morte aumenta substancialmente com o aumento
da velocidade. Cerca de 90% dos utilizadores vulneráveis (peão ou condutor de
velocípede) sobrevivem a uma colisão com um automóvel a 40km/h; a 80km/h a
probabilidade de morte é de 60%. A 90km/h é cerca de 80% e a 100km/h é
superior a 90%. De facto é entre os 60km/h e os 90km/h que se dá o maior
aumento da probabilidade de morte, conforme pode ser observado na curva
sigmoidal do gráfico da Fig. 4.1.2. Esta é também a razão por que alguns países
baixaram o limite de velocidade para fora das localidades, de 90km/h para 80km/h.
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Figura 4.1.2

Em colisões entre veículos, além da velocidade, também a massa dos veículos
entra em jogo, no sentido em que os ocupantes do veículo com menor massa
tendem, inversamente, a sofrer ferimentos mais graves devido ao facto de as
acelerações serem mais intensas. A inércia do conjunto entra em equação: se a
massa é menor, a inércia é menor e logo a aceleração é maior, para a mesma
força aplicada. É por esta razão que os Sport Utility Vehicles (SUV) representam
um risco acrescido para os restantes utilizadores da via em relações de massa que
podem ascender a 4 para 1 em relação a um automóvel utilitário/citadino. Da
mesma forma que os pesados de mercadorias representam para todo o restante
trânsito, mais vulnerável portanto, aqui com diferenças substancialmente maiores
de até 50 para 1. Se os veículos tivessem todos a mesma massa, haveria uma
redução significativa das vítimas mortais. Estima-se em aproximadamente -25%
(Berends, 2009).

Figura 4.1.3
Crash test entre uma
berlina Mercedes e um
Smart.
Foto de: IIHS
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Para além da velocidade de circulação ser um fator de risco em termos absolutos,
por vezes também o é em termos relativos no sentido em que uma diferença de
velocidades de circulação entre veículos da mesma via pode mesmo representar
um risco importante ou maior até, ainda que o veículo em causa possa estar a
circular a uma velocidade considerada moderada. Este desfasamento relativo,
entre veículos muito rápidos e muito lentos, origina cenários de risco associado
significativo.
É por isso que é importante aproximar os limites mínimo e máximo o quanto
possível ou separar o trânsito diferente, ou ainda usar bem a via de aceleração
para entrar numa autoestrada. O objetivo é reduzir ao mínimo a diferença de
velocidade, ou Δv. Assim como para a massa, também para a velocidade seria
desejável que os veículos pudessem circular a velocidades o mais próximas
possíveis.

4.1.3 A CULTURA AUTOMÓVEL: OBJETO DE PODER E DE PRAZER
O próprio conceito de automóvel, mais do que um simples bem utilitário para
transporte, é, na verdade, um objeto de veneração e de status social, ligado
intimamente à sexualidade e ao conceito de poder.
Associa-se normalmente o upgrade do automóvel ao aumento do nível de vida e
ao sucesso. As marcas de automóvel conhecem bem e exploram inteligentemente
esses desejos dos consumidores. Os modelos novos são quase sempre mais
potentes do que os anteriores da mesma marca.
O design e o marketing automóvel exaltam normalmente a agressividade e a
sensualidade das linhas de um veículo automóvel, incitando tanto os proprietários
a acelerarem na estrada sob o arquétipo associado do poder (v. Fig. 4.1.4), assim
como seduzirem os potenciais proprietários a comprarem um modelo em ligação à
ideia de sexo e de juventude (v. Fig. 4.1.5). Está bem patente nas imagens de
reclamos publicitários de modelos de automóvel em revistas e em outdoors.
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Figura 4.1.4

Figura 4.1.5

4.1.4 O FLAGELO DA SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA
A sinistralidade rodoviária é um fenómeno civilizacional, fruto da existência e da
circulação em massa de veículos na via pública. Afeta, praticamente, todas as
famílias, direta ou indiretamente, e tem consequências sociais, económicas e, até,
ambientais nefastas. Foi, até, declarado em 2003 pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) como sendo uma “epidemia oculta” a merecer uma atenção séria por
parte dos Governos dos países afetados.
Todos os anos perdem a vida cerca de 1,3 milhões de pessoas no Mundo inteiro
populado por 7,6 mil milhões (2018) numa tendência de crescimento imarcescível.
Preocupante também, do ponto de vista da estatística da sinistralidade, que o
crescimento não seja apenas populacional mas também económico, no sentido em
que mais milhões de pessoas terão à sua disposição, todos os anos, automóvel.
Segundo a OMS, a sinistralidade rodoviária está entre as principais causas de
morte no Mundo, com tendência a subir. Em 2015 era considerada a 9ª causa na
mortalidade, e prevê-se que em 2030 esteja já em 7º lugar.
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As estradas da União Europeia estão entre as mais seguras, com cerca de 50
mortes por 1 milhão de habitantes, um valor significativo em termos absolutos mas
baixo se comparado com a média global de 174 (CE-2016). Entre os Estadosmembros existe, contudo, uma disparidade grande, entre os 27 mortos por milhão
na Suécia e os 99 da Bulgária, com Portugal a posicionar-se no meio com 43 (para
um total anual de 447 mortos), valores do ano de 2016 também.
Em termos de repartição de mortos por tipo de via, na UE, 55% das ocorrências
foram em estrada fora das localidades, 37% em zonas urbanas e apenas 8% em
autoestradas. E quanto à repartição por modo de transporte, as mortes com
automóveis representam 46%, o mesmo valor que os utilizadores vulneráveis
incluindo peões (21%), ciclistas (8%) e motociclistas (14%), todos juntos.
A sinistralidade rodoviária está entre os principais problemas com que as
sociedades têm de lidar anualmente. Afeta praticamente todas as famílias, direta
e/ou indiretamente. Por ano milhares de pessoas são afetadas pela sinistralidade
rodoviária sofrendo, a jusante, os traumas físicos ou psíquicos ou as consequências financeiras e sociais dos sinistros. A sinistralidade rodoviária comporta
custos significativos para todos os agentes económicos: para as famílias, para as
empresas e para o Estado. Representa, em Portugal, anualmente cerca de 1,1%
do PIB.
A sinistralidade é o somatório dos sinistros ocorridos, por unidade de tempo, nas
vias de uma área geográfica específica, de uma divisão administrativa ou de um
país.
É pressuposto que a segurança absoluta não existe. A segurança rodoviária é
condição essencial e prioritária na mobilidade e num mundo em que coexistem
veículos e pessoas. Segurança é um estado em que o risco de criar danos em
pessoas e na propriedade é reduzido e/ou mantido abaixo de um nível aceitável e
a partir do qual passa a ser considerado como inaceitável. A segurança é
intangível e invisível mas os sinistros – sejam eles colisões, capotamentos, com ou
sem responsabilidade – são bem tangíveis e visíveis.
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Só criando as condições para que o nível de risco rodoviário possa ser mitigado
será possível atingir-se o desejável ambiente de segurança rodoviária.
Apesar de muito importantes, todos os esforços são poucos para fazer baixar a
tendência de aumento da sinistralidade rodoviária e do número de vítimas
associado, no paradigma de crescimento populacional e económico de um Mundo
com as suas economias emergentes.
Nas regiões mais ricas e desenvolvidas do Globo como é exemplo a Europa
Ocidental, tem-se conseguido fazer baixar as estatísticas atuando em diversas
frentes, desde a legislação à substituição de produtos tecnologicamente mais
avançados em termos de segurança ativa e passiva. Sem embargo, o padrão da
segurança rodoviária almejado não é ainda possível, sobretudo, por causa dos
fatores humanos e da resistência aos transportes coletivos ou partilhados. Pelo
menos enquanto a condução não for autónoma.
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Tábua de Grandezas, Símbolos e de Unidades
posição no espaço

s (x) (y) (z)

metro

m

comprimento (distância)

d (|Δs|)

metro

m

quilómetro

km

hectómetro

hm

decâmetro

dam

decímetro

dm

centímetro

cm

milímetro

mm

jarda

yd

pé

ft

polegada

in

milha

mi

milha náutica

nm

(SI)

tempo (duração)

t (Δt)

segundo

s

(SI)

velocidade

v

metro/segundo

m.s-1

(SI)

quilómetro/hora

km/h

milha/hora

mph

nó (milha náutica/hora)

kt, kts

radiano/segundo

rad.s-1

grau/segundo

deg/s

metro/segundo2

m.s-2

g

g

metro/segundo3

m.s-3

velocidade angular

aceleração

ω

a

(SI)

(SI)

variação da
aceleração (“jerk” ou “jolt”)

j
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ângulo

área

volume

massa

θ (φ)

A

V

m

radiano

rad

grau de arco

deg (º)

grado

grad

metro quadrado

m2

pé quadrado

sq ft

polegada quadrada

sq in

metro cúbico

m3

pé cúbico

cu ft

polegada cúbica

cu in

quilograma

kg

hectograma

hg

decagrama

dag

grama

g

decigrama

dg

centigrama

cg

miligrama

mg

tonelada

ton

libra

lb

(SI)

(SI)

(SI)

(SI)

massa específica

ρ

quilograma/metro cúbico

kg.m-3

(SI)

Força

F

newton

N

(SI)

quilograma-força

kgf

libra-força

lbf

newton

N

quilograma-força

kgf

libra-força

lbf

onça

oz

newton/segundo

N.s-1

quilograma metro/segundo3

kg.m.s-3

peso

variação da força (“yank”)

w (Fg)

Y

(SI)
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momento de força

M (τ)

newton metro

N.m
2

2

(SI)
2

-2

(momento de torção)

quilograma metro /segundo

kg.m .s

(torque) (binário)

metro quilograma-força

m.kgf

pé libra-força

ft-lbf

newton metro/segundo

N.m.s-1

quilograma metro/segundo3

kg.m2.s-3

variação de torque

(τ’)

momentum (linear)

p

quilograma metro/segundo

kg.ms-1

momentum (angular)

L

newton metro segundo

N.m.s

joule segundo

J.s

quilograma metro2/segundo

kg.m2.s-1

newton segundo

N.s

quilograma metro/segundo

kg.m.s-1

impulso

J (Δp)

(SI)

momento de inércia

I

quilograma metro2

kg.m2

(SI)

trabalho

W (ΔE)

joule

J

(SI)

newton.metro

N.m

pé libra-força

ft-lbf

quilograma-força metro

kgf.m

joule

J

newton.metro

N.m

pé libra-força

ft-lbf

quilograma-força metro

kgf.m

quilowatt-hora

kW.h

watt-hora

W.h

caloria

cal

quilocaloria

kcal

british thermal unit

BTU

Energia

E

(SI)
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temperatura

T

Kelvin

K

Celsius

ºC

Fahrenheit

ºF

(SI)

pressão

p

pascal

Pa (kg.m-1s-2) (SI)

potência

P

watt

W

quilowatt

kW

megawatt

MW

horsepower (mechanical hp)

HP

cavalo-vapor (metric hp)

CV

pé libra-força/minuto

ft-lbf.min-1

quilograma-força metro/s

kgf.m.s-1

british thermal unit/hora

BTU/h

(SI)
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