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FORMAÇÃO TEÓRICA 

 
Nível 1 – Nível Atitudinal – Conhecimentos Básicos de Segurança Rodoviária 

Objetivos Métodos e Recursos 

Compreender a necessidade de condução 

económica e ecológica como forma de 

contribuir para melhoria das condições de 

habitabilidade na terra e diminuição de 

dependência de energias poluentes 
 

Método expositivo  

Método interrogativo 

Método ativo  

Grupos de discussão  
 

 
 
Nível 2 – Nível Estratégico – Planificação e Preparação de Viagens 

Objetivos Métodos e Recursos 

Compreender a necessidade de planificar 

viagens ecológicas  
 

Método expositivo 

Método interrogativo 

Método ativo  

Grupos de discussão
 

 
 
 
 
 

 

 

 

SUGESTÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO 

Síntese informativa:   

 

Temas Transversais:  

 
Tema 5 – Conhecimento das Regras de Trânsito 

Tema 6 – Domínio das Situações de Trânsito  

Tema 7 – Controlo do Veículo 

 

Nível 1 – Nível Atitudinal; Nível 2 – Nível Estratégico; Nível 3 – Nível Tático 

 Conceitos de economia e ecologia na condução  

 Legislação aplicável  

 Fatores que influem na economia da condução e estilos de condução  

 Planeamento e seleção de percursos  

 Momentos de poupança  

 Configuração do veículo, manutenção e boas práticas  

 Monitorização do consumo  

 Desperdício energético e factos sobre consumo 

 

CONDUÇÃO ECONÓMICA E ECOLÓGICA 
FICHA TÉCNICA 

Níveis GDE: 
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Nível 3 – Nível Tático – Regras de Trânsito e Sinais e Comportamento Dinâmico do Veículo 

Objetivos Métodos e Recursos 

Compreender a necessidade de aplicação de 

técnicas para uma condução mais 

equilibrada do ponto de vista energético

 

Método expositivo  

Método interrogativo 

Condução comentada  

Veículo de instrução 
 

 
 

 

FORMAÇÃO PRÁTICA 

 
Nível 3 – Nível Tático – Domínio das Situações de Trânsito 

Objetivos Métodos e Recursos 

Aplicar técnicas de condução mais 
equilibrada do ponto de vista energético

 

Veículo de instrução 
 

 
 
Nível 4 – Nível Operacional – Controlo do Veículo 

Objetivos Métodos e Recursos 

Utilizar a caixa de velocidade tendo em conta 

a necessidade de executar uma condução 

ecológica e económica 
 

Veículo de instrução 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portaria n.º 536/2005, de 22 de Junho 

 

Cap. I, Sec. I., III - 4 

Portaria n.º 536/2005, de 22 de Junho 

 

Cap. II, Sec. II., 3.12 
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ECONOMIA E ECOLOGIA  

A preocupação com a economia na condução de veículos verifica-se em todos os tipos 

de meios de transporte, sobretudo nos que dependem do petróleo como fonte de energia 

para locomoção. 

 

A poluição é um dos principais aspetos dos quais derivam as normas, a legislação e a 

preocupação generalizada com a economia de combustíveis fósseis poluentes. Os 

produtos derivados do petróleo, quando queimados, libertam emissões poluentes que 

influem negativamente no ecossistema do planeta. 

 

Entre as emissões poluentes importantes, está o dióxido de carbono (CO2) que tem um 

contributo importante no fenómeno que é prejudicial para o ecossistema terrestre e que 

ficou conhecido como “efeito de estufa”. Este fenómeno traduz-se numa elevação da 

temperatura média da atmosfera terrestre, pela retenção na atmosfera dos raios solares 

refletidos na superfície terrestre, com as mais variadas implicações que isso comporta 

para os seres-vivos do planeta. 

 

 

CONDUÇÃO ECONÓMICA E ECOLÓGICA 
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O Protocolo de Quioto em 1997, lavrado no seguimento da Toronto Conference on the 

Changing Atmosphere (1988), e a Conferência de Copenhaga sob os auspícios da ONU 

(2009) tentaram estabelecer um calendário para a redução de emissões com efeito de 

estufa, inicialmente por parte dos países desenvolvidos e, nesta última, para todos os 

países do mundo. Foram propostas diversas medidas importantes, entre elas: 

 

 

 

 

 

O conjunto das energias renováveis e não-poluentes não é hoje, ainda, suficiente nem 

sequer está adaptado ao mercado automóvel para uma utilização do tipo autossuficiente 

em larga escala, não obstante alguns passos que foram já dados em direção aos 

veículos elétricos, muito eficientes do ponto de vista energético e não-poluentes. 

 

A economia no consumo dos combustíveis tem, pois, impactos muito importantes na 

sociedade e no mundo, de diversas ordens: um impacto ecológico (no ecossistema), um 

impacto económico e social propriamente dito, como fonte de energia escassa que é, e 

ainda um impacto financeiro, que se traduz na riqueza dos que produzem e lucram com a 

energia versus o empobrecimento progressivo dos que dependem da fonte de energia. 

 

Porque estes são valores maiores, a economia no consumo de combustíveis tem hoje um 

relevo muito acentuado e é a direção a seguir. 

 

LEGISLAÇÃO E NORMAS “EURO 5” E “EURO 6” 

A legislação que vai sendo emitida pelos estados da Europa e de grande parte do mundo 

vai ao encontro das sensibilidades ambientais. Por exemplo, os veículos que emitem 

maior quantidade de emissões de CO2 têm uma carga fiscal mais agravada do que os 

veículos mais “ecológicos”, ou seja, menos poluentes. Mas, não é só o CO2 que influi 

negativamente no ecossistema terrestre. 

 

 

 

 

 Reforma dos setores da energia e dos transportes; 

 Promoção de fontes de energia renováveis; 

 Redução de emissões e captura do CO2. 
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Com o fim de limitar, tanto quanto possível, o impacto ambiental negativo dos veículos 

rodoviários no ambiente e na saúde, o Regulamento “CE 715/2007” do Parlamento 

Europeu, de Junho de 2007, introduziu novos requisitos comuns relativos às emissões de 

veículos a motor. O Regulamento abrange uma gama vasta de emissões poluentes: 

monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx) e partículas. Esse rol de emissões 

inclui as emissões de escape, as emissões por evaporação e as emissões do cárter. 

O óxido de azoto, libertado pelo escape dos automóveis, é responsável pela formação de 

ozono (O3) na troposfera, um gás tóxico suscetível de causar problemas graves à saúde 

pública, nomeadamente problemas respiratórios. Contrariamente ao ozono da 

estratosfera, que protege o planeta das radiações ultravioletas, este gás quando libertado 

a baixa altitude é nefasto ao ser-humano que o inala e é produzido por combinação com 

o oxigénio, na presença de temperaturas elevadas, sobretudo em dias quentes. 

 

O monóxido de carbono é também um gás libertado pelo escape dos automóveis, muito 

venenoso para o organismo humano. Quando inalado, em contacto com a hemoglobina, 

faz o sangue perder a capacidade para transportar oxigénio. Em grandes concentrações, 

o gás mata por asfixia. 

 

Prevê o Regulamento referido que, a partir da entrada em vigor das normas “Euro 5” e 

“Euro 6”, os Estados-Membros devem recusar a homologação, a matrícula, a venda e a 

entrada em circulação dos veículos que não respeitem os limites de emissão. 

 

CONDUÇÃO ECONÓMICA E ECOLÓGICA  

A eficiência energética depende de diversos fatores, desde a eficiência do motor, a 

quantidade total de massa transportada, os coeficientes de resistência aerodinâmica e de 

rolamento (Fator Veículo), até aos fatores externos tais como o declive e as curvas (Fator 

Via) ou o vento e o congestionamento do trânsito (Fator Ambiente).  

 

O estilo de condução (Fator Humano), por parte do condutor do veículo, é outra parte 

fundamental que tem de ser tida em conta na equação final do consumo energético, uma 

vez que o condutor é o principal elemento que mais faz variar o consumo e as emissões 

libertadas. 
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Normalmente, para um mesmo veículo, estes indicadores estão inter-relacionados. 

 

A importância duma condução económica e ecológica é amplificada, ainda, pela sua 

relação íntima com a prática duma condução defensiva, uma vez que os princípios são 

basicamente os mesmos. 

 

FATORES QUE INFLUENCIAM NA ECONOMIA DA CONDUÇÃO  

Para além dos valores de eficiência energética de referência de cada veículo e dos 

fatores externos ao veículo, a prática duma condução económica e ecológica exige a 

observância de certos princípios importantes. 

 

A condução económica e ecológica depende de alguns fatores fundamentais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designa-se como condução económica e ecológica a prática de uma condução que vise a 

deslocação do veículo com recurso à menor quantidade de energia, com o menor desgaste 

mecânico e com o menor impacto ambiental. 

 

 Os níveis de consumo obtidos; 

 Os níveis de emissões (CO2 nomeadamente); 

 O desgaste mecânico. 

 

 Estilo de condução; 

 Escolha do percurso; 

 Momentos de poupança; 

 Configuração do veículo; 

 Manutenção do veículo e boas práticas. 
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ESTILO DE CONDUÇÃO 

 A condução agressiva é o principal fator de ineficiência energética na condução e 

desgaste mecânico. Deve agir-se com suavidade e progressividade na prática da 

condução. Tal como o travão, o acelerador deve ser operado com progressividade e 

não como um “interruptor” de acionamento tipo “on / off”. Usar calçado confortável com 

sola baixa pode ajudar à sensibilidade sobre o pedal. 

 

 Aceleração. Para obter uma aceleração superior, é necessária mais força e, por 

conseguinte, um consumo energético maior. Um veículo consome mais energia a 

acelerar até uma dada velocidade do que a mantê-la (leis da inércia e da dinâmica). A 

força necessária para acelerar uma massa é igual à quantidade da massa vezes a 

intensidade da aceleração. Por outro lado, as acelerações intensas – lineares e 

angulares – desgastam mais as componentes mecânicas do veículo: pneus, 

embraiagem e amortecedores, sobretudo. 

 

 Velocidade. A resistência aerodinâmica, principal fator de resistência, aumenta em 

dependência quadrática do aumento da velocidade. Devem respeitar-se os limites de 

velocidade. Por outro lado, a velocidade deve ser mantida estável por períodos mais 

longos, ou seja, com menores variações possíveis. Usar o “cruise control” em 

autoestrada, nos automóveis equipados com o sistema, é prática que beneficia o 

consumo. 

 

 Travagem. A travagem reduz a energia cinética do veículo. Deve evitar-se travar de 

forma e com frequência excessivas, uma vez que se torna necessária mais energia 

adicional para que o veículo adquira a mesma quantidade de energia que tinha antes 

da travagem. 

 

 Velocidade do motor. Deve manter-se a velocidade do motor o mais baixa possível, 

usando mudanças mais altas que confiram baixa rotação. Deve-se usar o tacómetro 

(“conta-rotações”) para monitorizar a velocidade do motor. 

 

 Distância de segurança. Deve manter-se uma distância maior entre veículos, 

evitando travar forte próximo do veículo da frente, perante o sinal vermelho ou o 

abrandamento do trânsito precedente. A travagem deve ser progressiva e calculada.  
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Se o veículo da frente travar, deve desacelerar-se e não pisar imediatamente o pedal 

do travão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLHA DO PERCURSO  

 Planeamento da rota. É recomendável fazer um planeamento da rota, antes de iniciar 

uma viagem. Um bom planeamento pode ser feito com a ajuda de mapa, 

preferencialmente atualizado em tempo real, com informação sobre obras, 

congestionamentos e outros constrangimentos à circulação. 

 

A utilização de aparelhos GPS no interior do veículo é uma solução moderna eficaz. 

Basicamente, devem evitar-se percursos congestionados ou percursos demasiado 

longos. Devem escolher-se, sempre que possíveis, tempos de saída estratégicos com 

vista a evitar as grandes afluências de tráfego das “horas de ponta”, bem como calcular o 

tempo de viagem e sair, com a antecedência possível, para evitar atrasos e compensar 

eventuais avarias e/ou acidentes. 

Os percursos muito congestionados, nomeadamente em cidade, são os mais ineficientes 

do ponto de vista energético e os que maior desgaste mecânico provocam. Por vezes, é 

preferível optar-se por percursos em cuja distância a percorrer seja marginalmente maior, 

para evitar assim as situações do “pára-arranca” ineficientes. 
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 Declives. Se possível, deve optar-se por circular em vias mais planas e com menos 

declives. Durante uma subida, o motor consome mais energia para vencer o peso 

tangencial necessário para avançar. Na subida, o peso tangencial é a componente do 

peso paralela ao plano, de sentido contrário ao deslocamento. 

 

 
 Energia da descida. Usar a energia favorável da descida (potencial gravítica) para 

poupar combustível. O peso tangencial é uma força que ajuda o veículo a manter a 

velocidade aliviando o trabalho do motor. Se a descida não for muito íngreme, pode 

colocar-se a manete da caixa de velocidades em “ponto-morto” (em veículos com 

caixa manual), deixando o motor a trabalhar ao ralenti sem travar. 

 

 Travagem com o motor. Em situações em que a velocidade tende a aumentar mais 

do que o desejado e/ou permitido, deve engatar-se uma mudança que produza alguma 

força e deixar o efeito “travão motor” limitar e/ou reduzir a velocidade. Os veículos 

modernos como motor a injeção possuem um sistema – “Deceleration Fuel Shutt-off” – 

que corta a alimentação do combustível em situação de não aceleração, possibilitando 

que o veiculo trave com a forma do motor com um consumo instantâneo nulo, porém à 

custa de um consumo total marginalmente superior para um percurso misto de plano 

inclinado e não inclinado. 

 

 Resistência aerodinâmica. Deve manter-se, sempre que possível, as janelas do 

veículo fechadas, para evitar a resistência aerodinâmica adicional causada pela 

turbulência. A turbulência é uma manifestação de resistência aerodinâmica. 

 

 Aparelhos elétricos. Deve reduzir-se a utilização do ar-condicionado e de outros 

equipamentos e sistemas elétricos que consomem quantidades significativas de 

energia produzida pelo motor e pelo alternador. 

 

 Sobreaquecimento. Deve estacionar-se o veículo em zonas menos expostas ao sol 

para evitar sobreaquecimento do habitáculo e a evaporação do combustível. Em 

situações de sobreaquecimento do interior, deve circular-se de janelas abertas, antes 

de ligar o ar-condicionado, para reduzir o consumo excessivo. O excesso de calor 

inicial é dissipado com maior eficiência pelas janelas abertas.  
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 Ralenti. Devem evitar-se períodos de ralenti prolongados no trânsito. Sempre que é 

previsível uma paragem do veículo durante mais de 30 segundos, deve desligar-se o 

motor. O motor a trabalhar com o veículo imobilizado significa um gasto energético 

inútil e ineficiente. Devem calcular-se os tempos da sinalização luminosa. 

 

 Arranque. Deve manter-se uma rotação mais baixa, no arranque a frio, até o motor 

aquecer. Ao arrancar em terrenos planos, isto é, sem declive, ao ligar o motor ainda 

frio, não deve deixar aquecê-lo ao ralenti, durante mais de 30 segundos; se o arranque 

é em subida, deixar o motor aquecer durante um pouco mais tempo, uma vez que a 

frio menos energia convertida no motor está disponível para mover o veículo. 

CONFIGURAÇÃO DO VEÍCULO  

 Número de passageiros. Deve transportar-se um maior número de passageiros por 

cada veículo, para um universo de passageiros a deslocar no mesmo trajeto. 

Transportar um único passageiro num automóvel normal representa um custo 

energético muito elevado, comparado com outros meios de transporte. 

 

 Pneus. Não devem usar-se pneus de medidas superiores às originais para não 

aumentar a resistência que provoca um aumento do consumo. 

 

 Apêndices aerodinâmicos. Devem evitar-se as componentes físicas ou apêndices 

aerodinâmicos, tais como spoilers ou asas, usadas no “tuning” automóvel, porque 

aumenta a resistência aerodinâmica. 

 

 Carga exterior. Evite-se transportar carga exterior. O volume adicional no exterior do 

veículo degrada o coeficiente aerodinâmico com o qual o veículo foi projetado, 

situação que aumenta de forma muito significativa a resistência aerodinâmica. 

 

 Massa. Deve reduzir-se a massa desnecessária para o percurso a efetuar. A massa é 

um fator de resistência, em aceleração sobretudo (inércia), mas também em 

velocidade constante. O aumento da resistência de rolamento é proporcional ao 

aumento do peso. 
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MANUTENÇÃO E BOAS PRÁTICAS 

 Evaporação. Para evitar evaporação despicienda, deve manter-se o tampão do 

reservatório de combustível bem fechado. 

 

 Pneus. Não circular com pressão de ar baixa nos pneus. Uma pressão mais baixa 

aumenta a resistência de rolamento. Deve verificar-se a pressão dos pneus pelo 

menos 1 vez por mês. 

 

 Conservação. Manter um bom estado de conservação do veículo. Uma afinação 

mecânica deficiente aumenta sobremaneira o consumo e as emissões poluentes, pela 

redução da eficiência do motor. O filtro do ar sujo, as velas em mau estado de 

conservação ou um sensor de O2 avariado podem tornar a mistura de combustível 

mais rica e, por conseguinte, tornar o motor ineficiente, aumentando o consumo. 

 

 Óleo. Não usar óleo lubrificante com índice de viscosidade superior à recomendada 

pelo fabricante. Uma viscosidade maior proporciona uma lubrificação menos eficiente, 

aumentando o atrito interno nas peças móveis do motor e o consumo. 

 Combustível. Usar combustível com um índice de octana de referência adequado ao 

veículo. Combustíveis com índices de octana elevados são mais caros e não resultam 

numa maior eficiência em veículos normais de motor com baixa taxa de compressão.  

 Computador de bordo. Em viagens longas, deve usar-se o computador, se 

disponível, para monitorizar os consumos, e o “cruise control” para manter velocidade 

constante, sempre que as condições de tráfego e meteorológicas o permitam. 

 

 Trajetos curtos. Evitar usar o automóvel em trajetos curtos, sobretudo quando é 

possível deslocar-se a pé ou, não o sendo, em transportes públicos coletivos (mais 

eficientes por passageiro), para o mesmo trajeto pretendido. O consumo com o motor 

a frio é consideravelmente maior, o que se ressente mais em distâncias curtas. Não 

trazer o automóvel para o centro das cidades. 
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 Veículos eficientes. Devem preferir-se veículos mais eficientes do ponto de vista 

energético, com valores baixos de consumos e emissões. O ideal é adquirir e operar 

veículos elétricos, ou então veículos com motor de combustão mais eficientes, 

incluindo híbridos (motor de combustão + motor elétrico). 

 

 Veículos sem motor. A deslocação em veículos sem motor, como por exemplo a 

bicicleta, é sempre preferível aos veículos motorizados, especialmente para trajetos 

curtos e planos. Sempre que possível, deve andar-se a pé, uma vez que a atividade 

física não polui o ambiente, reduz a dependência em relação aos combustíveis 

fósseis, e traz grandes benefícios para a saúde. 

 

MONITORIZAÇÃO DO CONSUMO 

Nos veículos equipados com computador de bordo, é possível o condutor aferir com 

facilidade acerca da eficiência económica da condução, nomeadamente através dos 

indicadores de consumo médio e de consumo instantâneo. O consumo médio obtém-se 

dividindo o volume de combustível consumido (em litros) pela distância percorrida (em 

km), normalmente apresentado em unidades de l/100km. O consumo instantâneo é a 

medida do consumo num instante de tempo, ou seja o caudal de consumo no instante. O 

consumo total ou absoluto representa o volume final consumido (em litros), após 

percorrida uma certa distância. 

 

Em veículos não equipados com este tipo de equipamento digital, consegue saber-se o 

valor do consumo médio, dividindo a quantidade de combustível consumido pela 

distância percorrida. 

 

A utilização do tacómetro (“conta-rotações”) para controlar a velocidade do motor, em 

número de rotações por minuto (rpm), pode ajudar a manter o consumo em níveis baixos, 

usando uma gama de rotações baixas, e sem necessariamente superar o regime de 

binário máximo do motor. 
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EFICIÊNCIA EM MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA 

Um automóvel com motor de combustão interna é alimentado pela energia química 

conservada no combustível e funciona num processo de conversão. A combustão é 

conhecida como o processo termodinâmico no qual a energia contida no combustível, em 

presença dum oxidante (ar) e sob grande pressão, é convertida em energia térmica no 

momento da explosão. Por sua vez, essa quantidade de energia térmica é convertida em 

energia cinética (energia do movimento), durante a expansão, quando a explosão força o 

pistão a deslocar-se linearmente no interior do cilindro. 

 

Complementarmente, a força produzida pelo pistão durante o tempo de expansão é 

convertida em torque (binário), na manivela do motor (cambota). Assim, o movimento 

retilíneo de “vaivém” do pistão é transformado em movimento circular do eixo da(s) 

manivela(s). É este movimento circular que, por transmissão às rodas, faz mover o 

veículo. A esta força motriz aplicada sobre o piso chama-se tração. 

 

A eficiência energética traduz a relação entre o volume de energia que entra no sistema 

(input) e o volume de energia que sai (output). Se entrar no motor uma dada quantidade 

de energia e sair pouca, o motor é pouco eficiente. Os motores de combustão interna 

são, regra geral, pouco eficientes, ou seja consomem muita energia para desenvolver 

uma certa quantidade de trabalho. Dentro dos motores de ciclo de 4 tempos, os diesel, de 

ignição por compressão, são mais eficientes do que os motores a gasolina, de ignição por 

faísca. 

O diferencial de eficiência entre tipos de motores deve-se, sobretudo, à taxa de 

compressão volumétrica favorável no ciclo termodinâmico dos diesel (taxas de 15-20:1 

contra apenas 8-12:1 na gasolina) e longo curso do pistão, o que traduz uma compressão 

e expansão superiores, a temperaturas mais elevadas. 

 

Por outro lado, para o mesmo volume de combustível consumido, o diesel é sempre mais 

energético, pelo que a explosão e expansão no diesel são, também por isto, mais 

energéticas do que nos motores a gasolina. A densidade energética do diesel (energia 

por unidade de volume) é maior, de cerca de 10,7kWh/l contra 9,7kWh/l da gasolina. Esta 

densidade energética superior traduz um consumo menor de combustível (em unidades 

de volume) para o mesmo débito energético absoluto, o que permite desenvolver mais 

trabalho e percorrer distâncias maiores com menos volume de combustível. 
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É regra geral os motores diesel desenvolverem valores de torque ou binário (Força x raio) 

maiores do que os de gasolina, por causa da maior força linear dos pistões no tempo de 

expansão e pelo maior raio das manivelas. Por sua vez, os motores a gasolina têm 

manivelas de raio mais curto, sendo, por isso, mais propensos à rotação e a valores de 

potência específica superiores. A potência é o caudal energético, ou seja, a rapidez com 

que o motor consome energia, e é igual à força produzida vezes a velocidade do motor 

(rotação). 

 

O consumo varia na razão direta da potência, ou seja, para o mesmo motor, quanto maior 

for a potência desenvolvida pelo motor maior será o consumo. 

CONSUMO E MEDIDAS 

Para aferir a eficiência dum meio de transporte, não é significativo saber apenas o 

consumo absoluto, isto é, o volume de energia (combustível) total consumido, em litros. É 

necessário relacionar o consumo com a distância percorrida. Uma das medidas usuais 

para o consumo é a relação entre o volume consumido, em litros, e a distância 

percorrida, em quilómetros, ou seja: 

 

 

 

 

 

A unidade resultante é o litro por quilómetro (l/km). Normalmente usa-se, como 

referência, o número de litros de combustível consumidos por cada 100 quilómetros 

percorridos (l/100km), bastando multiplicar por 100 ao valor do consumo obtido na 

fórmula acima apresentada. Os veículos de combustão mais eficientes podem consumir 

entre 3 e 5 litros de combustível aos 100km em condições ideais. Em cidade o valor 

aumenta bastante.  
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A unidade de energia mais usual para os transportes é o quilowatt-hora (kWh), que 

representa a potência (em kW) vezes o tempo (em horas). Ora, para calcular a energia 

total consumida por um automóvel, em unidades de energia, num determinado percurso, 

basta multiplicar o consumo de combustível (em l/km), pela distância percorrida (em km) 

e pela densidade energética (em kWh/l): 

 

 

 

Um exemplo: 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, pode 

calcular-se o consumo energético duma deslocação de 50km: 

 

 

 

Para percorrer 50km, o motor consome 26,75kWh. 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 por perdas de energia térmica, o que resulta 

numa eficiência de apenas 35%. Destes 35% que passam pela transmissão cerca de 5% 

são perdidos em atrito interno. Ou seja, no final, apenas 30% da energia inicial é usada 

para realizar trabalho a mover o veículo. O resto é perdido. Por isto se afirma que os 

veículos com motor de combustão interna são ineficientes. 

 

Uma boa medida do custo energético dum meio de transporte resulta da divisão da 

energia consumida (kWh) pela distância percorrida pelos passageiros transportados 

(ou pkm), ou seja: 

 

 

 

 

 

 

energia = consumo (l/km) x distância (km) x densidade (kWh/l)  
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Uma boa medida do custo energético dum meio de transporte resulta da divisão da 

energia consumida (kWh) pela distância percorrida pelos passageiros transportados 

(ou pkm), ou seja: 

 

 

 

 

 

Daqui resulta que transportar mais passageiros num mesmo veículo, para o mesmo 

percurso, tem um custo energético menor do que transportar os mesmos passageiros em 

veículos independentes. 

Uma outra medida, usada para aferir a eficiência dum veículo de combustão e o seu 

impacto ecológico, nomeadamente na atmosfera, é a quantidade de emissões que liberta, 

ou seja a relação entre a quantidade de CO2 libertado pelo escape (em gramas) e a 

distância percorrida (em quilómetros): 

 

 

 

 

 

Atualmente, há já muitos veículos em circulação com índices de emissões de CO2 da 

ordem das 100g/km. Há uma tendência generalizada para os impostos penalizarem os 

veículos e máquinas menos eficientes e mais poluentes. O Imposto sobre Veículos (ISV) 

penaliza os menos eficientes.  

 

Os motores a gasolina, apesar de serem menos eficientes, produzem normalmente maior 

quantidade de emissões CO2. Por outro lado, os motores diesel produzem outras 

emissões poluentes adicionais tais como NOx e partículas (fuligem). Os primeiros 

poderão ser mais indicados para uma utilização essencialmente realizada em cidade, por 

questões ambientais. 
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13. DESPERDÍCIO ENERGÉTICO E FACTOS SOBRE CONSUMO 

 

 A condução agressiva pode aumentar o consumo até 40%; 

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

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

 Uma “sonda lambda” avariada no motor pode aumentar o consumo em 40%; 

 Circular com 1 PSI abaixo da pressão de ar recomendada nos pneus equivale a um 

aumento do consumo de até +3%; 

 De acordo com o US Department of Energy, mais de 550 milhões de litros de 

combustível nos EUA 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 obter 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; 

 Transportar 1 única pessoa num automóvel representa o triplo do custo energético, 

por quilómetro por passageiro, do custo dum avião Airbus A380 cheio de 

passageiros. Ex. valores de energia (kWh) consumida por passageiro por 

quilómetro percorrido (pkm):  

– Automóvel (1 passageiro) = 0,8 kWh/pkm  

– Avião comercial “Airbus A380” (500+ passageiros) = 0,27 kWh/pkm  

– Automóvel (4 passageiros) = 0,2 kWh/pkm 

 Quando o motor está frio, quase toda a energia convertida dentro do motor é 

consumida por condução térmica, servindo apenas praticamente para aquecer o 

bloco metálico do motor. Pouca energia é aproveitada para realizar trabalho no 

pistão e, por conseguinte, para produzir a força ou o binário necessários para fazer 

movimentar o veículo. O 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 passarem a ser mínimas. Para a mesma potência, o 

consumo com o motor frio é sempre maior; 

 Substituir o automóvel nas cidades por bicicletas é uma solução económica que 

não polui e traz benefícios à saúde pública; 

 Trazer diariamente o automóvel para as cidades 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”. É 

preferível usar os transportes públicos em deslocações normais. 
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FORMAÇÃO TEÓRICA 

 

Nível 3 – Nível Tático – Regras de Trânsito e Sinais e Comportamento Dinâmico do Veículo 

Objetivos Métodos e Recursos 

Compreender os conceitos físicos da 

derrapagem e a forma como atuam os 

sistemas de segurança eletrónicos de controlo 

de tração e de estabilidade 

 
 

Método expositivo 

Método interrogativo 

Método ativo  

Manuais e livros técnicos 

Vídeos 
  

 

 

 

FORMAÇÃO PRÁTICA 

Nível 3 – Nível Tático – Domínio das Situações de Trânsito 

Objetivos Métodos e Recursos 

Desenvolver técnicas ativas de prevenção da 

derrapagem em reta e curva 

Compreender os limites dos sistemas de 

controlo de tração e de estabilidade 

Método demonstrativo 

Veículo de instrução 

 

 

Níveis GDE:  

 

 

 

SUGESTÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO 

Síntese informativa:   

 

Temas Transversais:  

 
Tema 6 – Domínio das Situações de Trânsito 

Tema 7 – Controlo do Veículo 

 

 
 Derrapagem  

 Aderência e forças atuantes  

 Derrapagens em reta e curva, formas de ocorrência e prevenção  

 

ASPETOS DINÂMICOS DOS VEÍCULOS 
FICHA TÉCNICA 

Nível 3 – Nível Tático; Nível 4 – Nível Operacional 

 

Nível 4 – Nível Operacional 

Portaria n.º 536/2005, de 22 de Junho 

 

Cap. I, Sec. I. V-1.1;2.1;2.2.2 
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Nível 4 – Nível Operacional – Controlo do Veículo 

Objetivos Métodos e Recursos 

Adotar técnicas preventivas de derrapem 
Método demonstrativo 

Veículo de instrução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portaria n.º 536/2005, de 22 de Junho 

 

Cap. II, Sec. II – 1.5; 2.1.8; 2.5, 3.9 
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DERRAPAGEM  

É um evento que sucede quando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas são algumas das situações, que definimos como derrapagem, algumas delas com 

denominações específicas, como a “subviragem”, descrita no 2º caso, ou a 

“sobreviragem”, descrita no último caso. 

No entanto, todas as situações acima descritas possuem uma característica 

comum, que pode ser definida como derrapagem, quando:  

 

 

 

 

A massa de um veículo tem influência na dinâmica do veículo, fator que contribui para 

algumas derrapagens.  

 

Veículos com uma massa maior estão sujeitos a forças físicas maiores em situação de 

mudança de direção, aceleração e travagem, para a mesma velocidade e intensidade de 

ASPETOS DINÂMICOS DOS VEÍCULOS 

 

 O veículo segue uma trajetória diferente das rodas;  

 Qualquer roda segue uma velocidade diferente da velocidade do veículo. 

 

 

 Travamos com força e o veículo desliza e a direção não obedece;  

 Entramos com velocidade exagerada numa curva e o veículo sai de frente;  

 Iniciamos a marcha, aceleramos demasiado e a roda patina;  

 O veículo desliza sem controlo a alta velocidade numa autoestrada molhada; 

 O veículo está parado e escorrega sem controlo, numa superfície gelada;  

 Ao fazermos uma curva fechada, o veículo faz “pião” e gira 180º. 
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aceleração. Um veículo de massa pequena (ex. automóvel ligeiro) necessita de menos 

força nos pneus para curvar do que um veículo de massa maior (ex. automóvel pesado). 

 

Quando um veículo acelera longitudinalmente, o peso é em parte transferido para o eixo 

traseiro, devido à inércia. Analogamente, se um veículo trava, parte do peso suportado 

pelo eixo traseiro é transferido para o eixo dianteiro. 

 

TRAVAGEM EXCESSIVA 

Muitas vezes o condutor, por distração, fadiga, má perceção dos acontecimentos ou por 

outros motivos, é confrontado com situações inesperadas para as quais necessita de 

uma redução de velocidade muito grande. Esta “travagem de emergência” é muitas vezes 

efetuada sem controlo e, não sendo planeada, é condicionada por uma forte pressão 

emocional e pouco racional. 

 

Quando se dá uma “travagem de emergência”, inesperada e não planeada, no primeiro 

momento o condutor assusta-se e tende a travar com a maior intensidade possível. Se o 

obstáculo à sua frente estiver muito próximo ou em aproximação rápida, tendencialmente 

tentará travar ainda mais forte, para evitar a colisão. Associada a esta manobra poderá 

estar a tentativa de se desviar, girando o volante. Nestas circunstâncias, muitas vezes os 

condutores não conseguem controlar o seu veículo, terminando a manobra numa colisão 

ou despiste.  

 

Quando a força de travagem aplicada sobre as rodas - sobre cada uma individualmente 

ou no conjunto – é superior ao atrito disponível, dá-se a paragem da roda ou das rodas. 

Este efeito é denominado de “bloqueio das rodas”. 

 

Nos veículos ligeiros, existe uma maior propensão para o bloqueio das rodas da frente, 

dado que o sistema de travagem automaticamente distribui mais força às rodas do eixo 

da frente, porque durante a travagem se dá uma transferência do peso para a frente, 

sendo as rodas da frente as que maior força de atrito têm. O bloqueio de uma ou mais 

rodas (normalmente dá-se sobre as duas de um mesmo eixo), significa uma situação de 

derrapagem.  

Durante uma derrapagem, o atrito reduz-se significativamente, o que aumenta o espaço 

necessário para desacelerar o veículo ou para o imobilizar. 
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Consequências que podem surgir isoladas ou em conjunto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe ainda a possibilidade de o bloqueio das rodas ter origem no travão motor. A este 

efeito denominamos “bloqueio de motor”, que, quando utilizado de forma controlada e 

provocada pelo condutor, se apelida de “bloqueio de caixa”. Este bloqueio às rodas 

motrizes, pode provocar a derrapagem do eixo da frente, nos veículos de tração (força 

motriz à frente), ou do eixo traseiro nos veículos de propulsão (força motriz atrás). 

 

SUBVIRAGEM E SOBREVIRAGEM 

Coloque-se um veículo numa trajetória rotativa, num local plano e com boa aderência, 

efetuando uma circunferência de determinado raio. Aumente-se gradualmente a sua 

velocidade, volta a volta. A determinada velocidade, mantendo o raio constante, o veículo 

não consegue manter a trajetória pré-definida. 

Ocorrerá uma das seguintes circunstâncias: 

 

 

 

 

 

 

 

 O veículo tende a aumentar o arco da trajetória definida pelas rodas direcionais, 

saindo para o exterior da circunferência inicial, verificando-se uma subviragem, e 

neste caso o veículo “vira” menos do que a posição das rodas inicialmente definia; 

 A frente do veículo tende a diminuir a trajetória definida, por alargamento do arco 

traçado pela sua traseira, que sai para o exterior da circunferência, verificando-se 

uma sobreviragem, neste caso o veículo “vira” mais do que a direção das rodas 

indica; 

 As duas anteriores em simultâneo, em que a frente do veículo alarga a trajetória e a 

sua traseira alarga mais para o exterior (derrapagem às 4 rodas, neutra). 

 

 Perda do controlo direcional do veículo (o veículo segue na direção e sentido em que 

vinha animado antes da travagem e do bloqueio das rodas); 

 Desequilíbrio do veículo em relação ao seu eixo de movimento, à sua direção e 

sentido, entrando em sobreviragem ou apenas deslizando lateralmente; 

 Desgaste anormal dos pneumáticos, provocado pelo seu arrastamento pelo solo, 

sempre na mesma posição, levando, em casos extremos, a travagens longas em piso 

com elevado coeficiente de atrito, e à destruição total dos pneus; 

 Redução da capacidade de travagem e consequente aumento da distância de 

paragem. 
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Quando num veículo ocorre a primeira situação, diz-se que este é subvirador, que tende 

a “fugir” de frente. Quando, inversamente é a traseira que “foge”, diz-se que é 

sobrevirador. Quando estes fenómenos ocorrem em situação de velocidade estabilizada, 

sem aceleração, devem-se ao facto de os veículos possuírem o seu centro de 

massa/centro de gravidade avançado (no primeiro caso) ou recuado (na segunda 

situação). 

 

A força centrífuga é o resultado da inércia, em curva, ou seja, é a força (ou pseudo-força) 

aparente que “empurra” os veículos para o exterior das curvas. 

 

Existe uma força, a força centrípeta, que é contrária à centrífuga e que é desenvolvida 

entre os pneus e o piso da estrada. Essa força corresponde ao atrito. As forças centrípeta 

e centrífuga têm o mesmo módulo ou seja a intensidade, e variam em dependência 

quadrática da velocidade. 

 

 

 

 

 

Como se vê, as forças são inversamente proporcionais ao raio da trajetória. Estas forças 

radiais atuam lateralmente ao veículo. Ou seja, um pequeno aumento da velocidade faz 

aumentar muito mais as forças laterais do que uma pequena redução do raio da curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quando duplicamos a velocidade, quadruplicamos a força centrífuga/centrípeta 
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A quantidade de força resistente que é dada por cada roda, é também afetada pelos 

movimentos de transferência de peso sobre os eixos da frente e traseiro, quando, durante 

uma curva, aceleramos ou desaceleramos (ou travamos). 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nestes factos e conceitos físicos, podemos criar estratégias de condução 

tendentes à redução do risco de derrapagem em curva, tendo por base a velocidade de 

transposição da curva, os momentos de aceleração (positiva ou negativa) e a trajetória. 

 

PERDA DE ESTABILIDADE EM DESVIO DE TRAJETÓRIA 

A par da travagem de emergência, o desvio da trajetória pelo aparecimento inesperado 

de um obstáculo é outra manobra que requer atenção especial por parte do condutor. 

 

Por um lado, o desvio de obstáculo é uma manobra que é afetada especialmente pelo 

tempo de reação, o qual varia de condutor para condutor. Por outro, contém o perigo de 

instabilidade e/ou perda de controlo do veículo, na via em que transita. 

 

Nem sempre a paragem de emergência é solução para evitar uma colisão, sobretudo 

quando o espaço para imobilização é demasiado pequeno. Pelo menos a velocidades 

baixas, o desvio de obstáculo, para a maior parte dos veículos modernos, é uma 

manobra de efeito quase instantâneo. Não necessita, pois, de tanto espaço-tempo quanto 

a paragem de emergência requer. Normalmente, para maximizar o seu efeito, as duas 

manobras são efetuadas em conjunto. 

 

O perigo principal, que está normalmente por detrás duma manobra de emergência de 

desvio de obstáculos, é o despiste originado por perda de controlo do condutor. 

 



MANUAL DO ENSINO DA CONDUÇÃO  FT 34 67 32 

8 

 

 

 

Durante uma guinada, o descontrolo do veículo pode ser originado tanto por excesso de 

mudança de direção (sobreviragem, ou derrapagem excessiva do eixo traseiro em 

relação ao dianteiro) como por defeito (subviragem, ou derrapagem excessiva do eixo 

dianteiro em relação ao traseiro), o qual podem surgir em consequência uma da outra. 

 

Para evitar a perda de controlo irreversível por parte dos condutores, que não estão 

preparados – nem porventura em situações extremas teriam capacidade física – para 

reagir à instabilidade com eficácia, foram desenvolvidos sistemas de auxílio à condução, 

nomeadamente o ESC (“Electronic Stability Control”). 

Consoante a situação dinâmica do veículo, o sistema ESC atua em derrapagem 

assimétrica, travando uma ou outra roda de cada lado do veículo, de forma independente, 

controlando assim a sua guinada e mantendo-o na trajetória pretendida definida pelo 

condutor através da posição do volante. 

 

Este tipo de sistemas evita, por exemplo, que, em situação instável de sobreviragem, o 

condutor tenha de contra brecar (voltar o volante para o lado de fuga do eixo traseiro) 

para manter o veículo estável. 

 

Porventura tão efetivo ou mais será ainda o facto de, reduzindo a subviragem (“a fuga de 

frente” do veículo) ao mínimo possível, o condutor possa desviar-se mais eficazmente de 

obstáculos inesperados, sobretudo em condições de piso muito escorregadio, algo que, 

sem ESC, não seria possível. 

 

CAPOTAMENTO 

O capotamento pode ocorrer na sequência dum despiste ou duma colisão ou mesmo em 

situações normais, durante o desvio brusco da trajetória, numa curva, pela inclinação do 

pavimento, por problemas técnicos do veículo (rebentamento de roda ou quebra de 

amortecedor) ou ainda pela movimentação da carga. 

 

O capotamento forma-se pela ação de um binário, ou seja, pela aplicação de uma força 

que atua no centro de massa do veículo, lateralmente e a uma certa distância do fulcro 

formado pelo ponto de contacto das rodas exteriores que aderem ao piso. O binário 

resulta da multiplicação da força pelo raio ou distância ao fulcro. 
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Essa força pode ser a centrífuga que se forma, quando o veículo curva, ou o peso 

tangencial numa via com declive lateral em relação ao veículo, ou mesmo resultante 

duma aceleração brusca que sucede em caso de colisão lateral. 

 

Quanto maior for a distância desde o ponto de aplicação dessa força lateral até ao fulcro, 

ou seja, até ao nível dos pneus, maior é o binário e, por conseguinte, maior é a 

probabilidade de resultar em capotamento. 

 

Um dos pontos-chave na determinação do capotamento lateral é a posição em altura do 

centro de massa do veículo. O centro de massa é o ponto imaginário em que a massa do 

veículo está concentrada. É o ponto médio da massa do veículo. Para efeitos práticos, 

também pode ser designado por “centro de gravidade”. 

 

Quanto mais alto estiver o centro de gravidade em relação ao nível do atrito no piso, ou 

seja, ao nível das rodas, maior é a propensão para o capotamento. Por isso é que um 

veículo alto é menos estável em curva que um veículo mais baixo.  

 

Para evitar situações de possível capotamento, é importante: 

 

 

 

 

 

 

HIDROPLANAGEM (AQUAPLANNING) 

O atrito é formado na interação da borracha do pneu do veículo com a superfície da via 

no qual este circula. Nem sempre as condições de atrito são favoráveis. A existência de 

contaminantes sobre o pavimento influi negativamente nessa interação, reduzindo o 

coeficiente de atrito, o que origina uma degradação da adesão ao piso.  

 

Na presença dum fluido (água, por exemplo), para garantir o atrito, um pneu necessita de 

escoar uma certa quantidade de fluido por unidade de tempo. Esse caudal varia 

consoante a quantidade de fluido acumulado e a área de contacto do pneu. 

 Ter a carga bem acondicionada, de forma simétrica em relação aos dois lados do 

veículo, equilibrada e segura; 

 Evitar a velocidade excessiva em curva, praticando uma condução defensiva; 

 Evitar manobras bruscas de desvio de trajetória; 

 Evitar circular em declives muito acentuados (rampas ou bermas altas). 
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A superfície dos pneus (piso) é formada por sulcos desenhados no piso. Um escoamento 

eficiente só é possível com sulcos sobressalientes. Em situações extremas, a quantidade 

de fluido líquido sobre o pavimento não é escoada eficientemente pelo pneu. Quando isto 

acontece, o pneu passa a flutuar sobre a película de fluido numa situação de ausência 

total de atrito estático. Diz-se que o veículo entrou em hidroplanagem ou “aquaplaning”. 

 

Este fenómeno ocorre normalmente por inércia do fluido em presença abundante sobre o 

piso, se o veículo circula a grande velocidade sobre uma área inundada da via. A pressão 

criada entre o fluido e o pneu aumenta ao quadrado da velocidade. Mas, pode também 

ocorrer devido à adesão do fluido ao pavimento, nomeadamente se o índice de 

viscosidade for elevado (óleos e resinas, por exemplo), ou no caso do gelo derretido. 

Pode surgir a baixa velocidade ou mesmo com o veículo parado sobre a via. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em situação de hidroplanagem, o condutor do veículo perde praticamente o controlo 

direcional do veículo, para além da tração. Em curva, a hidroplanagem é um fenómeno 

crítico, originando despiste. 

 

A hidroplanagem é ainda perigosa pelo facto de poder causar uma derrapagem com peão 

em veículos com tração traseira. Uma vez perdido o atrito, a derrapagem por via da força 

da 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 é em situação de embate, a velocidade elevada, da roda do veículo 

numa poça de água, de forma assimétrica. Ao embater contra a água, vai haver uma 

elevação drástica da pressão do fluido comprimido contra a área de contacto das rodas 
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do lado do veículo em contacto com o fluido, devido à inércia. Essa força de pressão é 

transmitida, por reação, à roda originando uma guinada no veículo ou até mesmo, no 

limite, a um “peão” descontrolado e um eventual despiste com colisão. 

 

Os 3 fatores principais que contribuem para a hidroplanagem são: 

 

 

 

 

Para evitar a hidroplanagem, ou até um acidente, é importante observar algumas 
normas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se e quando o veículo entrar momentaneamente em hidroplanagem: 
 

 

 

 

 

A falha de qualquer uma destas normas amplificará muito o risco de despiste ou de 

colisão grave. 

 

 Velocidade do veículo; 

 Desenho e estado dos pneus do veículo (profundidade dos sulcos da borracha); 

 Altura da película de fluido. 

 

 Praticar condução defensiva; 

 Circular apenas com pneus adequados ao veículo, com profundidade de piso 

superior ao limite legal, e em bom estado de conservação; 

 Circular com velocidade reduzida em piso escorregadio ou em situação em que 

seja provável ou previsível a existência de lençóis de água, gelo ou de óleo sobre a 

via (as primeiras chuvas, temperaturas baixas, dias de chuva torrencial ou a 

presença de árvores resinosas como eucaliptos e pinheiros); 

 Observar o spray produzido pelos pneus dos veículos precedentes, como forma de 

prever eventual hidroplanagem; 

 Na presença súbita dum lençol de água na trajetória do veículo, não voltar o 

volante bruscamente para tentar evitá-lo; 

 Conduzir sempre com suavidade e progressividade. 

  

 Manter a calma e ser suave com os controlos; 

 Não travar nem acelerar; 

 Não voltar o volante. 
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FORMAÇÃO TEÓRICA 

Nível 3 – Nível Tático - Regras de Trânsito e Sinais e Comportamento Dinâmico do Veículo 

Objetivos Métodos e Recursos 

Conhecer técnicas de travagem adequadas 

às condições de trânsito e aos diferentes 

tipos de piso  

Conhecer o mecanismo do atrito e o 

funcionamento do sistema de travagem com 

vista ao seu melhor aproveitamento
 

Método expositivo  

Método interrogativo  

Método ativo  
 

 

 

FORMAÇÃO PRÁTICA 

 

Nível 3 – Nível Tático - Domínio das Situações de Trânsito 

Objetivos Métodos e Recursos 

Aplicar técnicas de travagem adequadas às 

diversas situações de trânsito
 

Método demonstrativo  

Veículo de instrução  
  

 

 

 

 

SUGESTÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO 

Síntese informativa:   

 

Temas Transversais:  

 
Tema 2 – Atitudes e Comportamentos 

Tema 6 – Domínio das Situações de Trânsito 

Tema 7 – Controlo do Veículo 

 

Nível 3 – Nível Tático; Nível 4 – Nível Operacional 

 Fundamentos físicos e fatores que influenciam a distância de 
travagem  

 Energia cinética  

 Eficiência do sistema de travagem  

 Funcionamento mecânico do sistema de travagem  

 ABS e eficácia da travagem  

 Travagens de emergência  

 Cálculo da distância de travagem da distância de resposta 
mecânica e da distância de paragem 

 Distância de segurança 

TRAVAGEM 

Portaria n.º 536/2005, de 22 de Junho 

 

Cap. I, Sec. I, III – 2.4.2 

 

FICHA TÉCNICA 

Níveis GDE: 
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Nível 4 – Nível Operacional - Controlo do Veículo 

Objetivos Métodos e Recursos 

Aprender a controlar o veículo em situações 

de travagem  
 

Método demonstrativo  

Veículo de instrução  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portaria n.º 536/2005, de 22 de Junho 

 

Cap. II, Sec. II, 2.4, 2.5 
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TRAVAGEM  

Parar um veículo pode ser uma tarefa difícil, em especial se o espaço disponível é 

limitado e as condições de tráfego, aderência e técnicas do veículo são deficientes.  

 

Pisar o pedal de travão nem sempre resulta na diminuição de velocidade esperada e nem 

sempre permite a paragem do veículo em segurança no espaço útil disponível para o 

efeito.  

 

Quando o condutor pisa o pedal de travão, se o sistema de travagem atuar normalmente, 

a pressão produzida sobre o pedal, é amplificada e transmitida aos travões, provocando 

resistência entre as superfícies de contacto. Se as condições de atrito o permitirem, a 

adesão da borracha ao piso provocará no veículo uma desaceleração.  

 

Todavia, nem sempre a travagem resulta com a eficácia esperada pelo condutor do 

veículo, sendo esta última bastante variável consoante as condições da travagem. A 

travagem é, pois, influenciada por diversos fatores.  

 

FUNDAMENTOS FÍSICOS  

Isaac Newton, cientista inglês do séc. XVII, publicou algumas das leis fundamentais da 

Física Clássica, aplicadas ao movimento dos corpos. As leis do movimento, de Newton, 

estabelecem postulados físicos relativos: ao estado de movimento dum corpo e a sua 

resistência à variação de movimento (inércia), à relação entre a força aplicada e a 

aceleração obtida e o princípio da ação-reação.  

 

Fundamentalmente, deste corpo postulado, importa reter que: 

 

 

 

 

 

TRAVAGEM 

 

 Para que o movimento dum corpo seja alterado, tem de ser aplicada uma força;  

 Quanto maior for a intensidade da força aplicada maior será a aceleração obtida. 
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A relação entre massa e aceleração é dada pela seguinte expressão: 

 

 

 

 

Na forma apresentada em cima, a equação diz que aceleração* a é diretamente 

proporcional à força F aplicada e inversamente proporcional à massa m. 

 

FATORES QUE INFLUENCIAM A DISTÂNCIA DE TRAVAGEM  

A distância de travagem dum veículo mede-se desde o ponto em que o condutor aplica 

força nos travões até à posição de imobilização do veículo, ou até à posição 

correspondente ao momento em que o funcionamento do sistema de travagem é 

interrompido (para situações em que não há imobilização completa do veículo).  

 

Naturalmente que a distância de travagem não é constante para todas as gamas de 

velocidade nem para todos os veículos e depende de fatores físicos de diversa ordem.  

 

A distância de travagem dum veículo depende particularmente dos fatores seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

*
NOTA: a aceleração é a variação da velocidade com o tempo. Se a velocidade aumenta, a aceleração é positiva; se 

diminui, a aceleração é negativa. A travagem corresponde a uma aceleração negativa, também chamada de 

“desaceleração”. 

 

 

 

 Velocidade;  

 Atrito;  

 Massa;  

 Declive da via;  

 Eficiência do sistema de travagem;  

 Forma de operar o sistema de travagem;  

 Outros fatores de resistência. 
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VELOCIDADE  

A velocidade é o fator mais importante. Independentemente das forças que atuam numa 

massa ou corpo em movimento, e da dissipação da energia, a Cinemática – um ramo da 

Física que estuda o movimento – demonstra claramente que um ponto cinemático (com 

movimento) deslocando-se a maior velocidade necessita duma distância (d) maior para 

travar, para o mesmo valor de desaceleração (a), do que outro deslocando-se a uma 

velocidade inferior por conseguinte mais próximo da velocidade final que é igual a zero 

para paragem. A velocidade é, pois, um fator desfavorável na distância de travagem.  

 

A distância de travagem aumenta em dependência quadrática da velocidade. Ou seja, um 

veículo que inicie uma travagem a partir duma velocidade maior, tende a percorrer uma 

distância muito maior, em relação a outro veículo que inicie a mesma travagem a partir 

duma velocidade menor.  

 

Para se saber a distância (d) percorrida por um veículo durante uma travagem até à sua 

imobilização, pode utilizar-se a fórmula* seguinte: 

 

 

 

 

 

que mostra claramente que a velocidade é um fator quadrático na determinação da 

distância de travagem.  

 

A velocidade dum veículo está, ainda, ligada à energia cinética que, por sua vez, influi e 

está relacionada com a eficiência do sistema de travagem e com a magnitude do 

impacto, em caso de acidente.  

 

 NOTA: a equação é uma simplificação da equação de Torricelli, e é válida para imobilizações, ou seja, para casos em 

que a velocidade final é igual a zero. 

 

 

 

ATRITO  
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Diferentemente da velocidade, o atrito é um fator puramente dinâmico, ou seja, é uma 

força. É o atrito que permite que um veículo acelere com força do motor ou trave com a 

força do sistema de travagem.  

 

O atrito na travagem é uma força de resistência, contrária ao sentido do deslocamento 

dum veículo. Para haver atrito, dois materiais ou duas superfícies de contacto têm 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.  

 

A formação do atrito advém maioritariamente da deformação da borracha do pneu em 

contacto com as irregularidades da textura do piso.  

 

Basicamente, distinguem-se dois tipos de atrito diferentes: 

 

 

 

 

 

 

 

Uma coisa fundamental a reter é que na interação pneu-piso, o atrito cinético é sempre 

inferior ao atrito estático. Isto significa que a força de travagem máxima com bloqueio das 

rodas (com derrapagem) é sempre menor do que sem derrapagem. Por conseguinte, a 

distância de travagem resultante, em situação de derrapagem, é sempre maior. É sobre 

este princípio que o sistema de travagem ABS foi desenvolvido. 

 

Duma forma simples, o atrito no plano, entre o pneu do veículo e o piso, é igual ao 

coeficiente de atrito μ vezes o peso exercido sobre o piso pelo pneu: 

 

 

O atrito é sempre proporcional ao peso, ou seja, quanto maior é o peso maior é a força 

de atrito. O coeficiente de atrito é uma constante de proporcionalidade, sem dimensões, 

 Atrito estático: 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. É o atrito que 

existe quando há aderência do pneu ao piso, ou seja, quando não há derrapagem. O atrito 

estático verifica-se tanto em situações em que o veículo está imobilizado, como quando o 

veículo está em movimento;  

 Atrito cinético: existe quando as superfícies de contacto têm, entre elas, movimento relativo. 

Esse movimento relativo é também chamado derrapagem. 

atrito = μ × peso 
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usada para calcular a força de atrito. O seu valor varia conforme a interação piso-pneu 

considerada. Exemplo de tabela de referência com os coeficientes de atrito estático μs e 

cinético μk: 

 

 

 

 

 

 

 

A temperatura e a dureza da borracha, a textura do piso fazem variar o coeficiente de 

atrito. Borracha fria ou dura e piso com superfície de textura excessivamente lisa são 

fatores que reduzem o coeficiente de atrito e, por conseguinte, aumentam a distância de 

travagem.  

 

A travagem, máxima que é possível efectuar numa determinada via é proporcional ao 

coeficiente de atrito disponível.  

 

MASSA  

Em linguagem corrente é frequente falar-se do peso dum veículo, confundindo-se o 

mesmo conceito com o de massa. A massa representa uma quantidade de matéria, e é 

expressa, no Sistema Internacional, em kg (ou quilograma-massa). O peso é uma força, 

a força com que a Terra atrai a massa. A unidade de peso é kgf (ou quilograma-força).  

 

 

 

 

 

 

 

A massa do veículo influi na travagem, essencialmente pelas razões seguintes: 
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DECLIVE DA VIA  

O declive da via tem alguma influência na travagem, na medida em que a componente do 

peso do veículo paralela ao plano da via é uma força presente que favorece ou 

desfavorece a travagem, conforme o sentido da deslocação em relação ao declive.  

 

Na descida, o peso do veículo é um fator desfavorável à travagem, o que produz um 

aumento da distância de travagem, produzindo ainda uma sobrecarga nos travões, 

podendo levar ao seu sobreaquecimento precoce e à consequente perda de eficiência.  

 

Já na subida, a tendência é oposta, ou seja, de redução da velocidade, pelo que o declive 

é, nesta circunstância, um fator favorável à travagem. 

 

Em relação ao plano não inclinado, a distância de travagem em descida é maior e a 

distância de travagem em subida é menor.  

Uma vez que, em declive, o atrito é sempre um pouco menor do que em piso plano, por 

causa da componente do peso perpendicular ao piso, que é menor com inclinação, a 

travagem em descida sai duplamente penalizada, ou seja, a diferença em relação ao 

plano não inclinado é sempre maior para descida, o que se traduz em distâncias 

1º porque a energia cinética aumenta na razão direta do aumento da massa, ou seja, o 

dobro da massa representa o dobro da energia cinética, para a mesma velocidade. Isto tem a 

implicação nefasta do sobreaquecimento do sistema de travagem, uma vez que este tem de 

converter e dissipar mais energia. O sobreaquecimento é uma causa de redução da eficiência 

do sistema de travagem;  

2º porque, quanto maior é a quantidade de massa, maior é a força ou peso exercido nos 

pneus que resulta em atrito. Um aumento do atrito por aumento do peso pode significar um 

sobreaquecimento indesejável da borracha dos pneus, levando à sua degradação e, por 

consequência, à redução do coeficiente de atrito; 

3º porque, em travagem, dá-se uma transferência de peso para o eixo dianteiro, o que o 

sobrecarrega. Ora, quanto maior é a massa do veículo maior é o peso e também a sua 

transferência em desaceleração. Essa transferência sobrecarrega o pneu, causando-lhe mais 

“stress” e propicia o sobreaquecimento e redução do coeficiente de atrito, o que é prejudicial à 

travagem. 
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consideravelmente maiores em descida, tanto maiores quanto maior for o declive, ao que 

se junta uma maior facilidade de sobreaquecimento dos travões. 

 

OUTROS FATORES DE RESISTÊNCIA  

A resistência aerodinâmica e a resistência de rolamento são fatores secundários que 

estão ainda, contudo, presentes na travagem.  

 

É preciso notar que a velocidade é um fator quadrático na resistência aerodinâmica, ou 

seja, quanto maior é a velocidade de circulação, maior é a força que o ar provoca no 

veículo para o desacelerar. A velocidades elevadas, a resistência do ar é bastante 

considerável. A velocidades baixas, a sua força é negligenciável. 

 

A resistência de rolamento é proporcional ao peso do veículo. Este fator tem pouca 

influência na distância de travagem. 

ENERGIA CINÉTICA  

A energia cinética existe quando uma massa se encontra em movimento. A energia 

aumenta na razão direta do aumento da massa e em dependência quadrática do 

aumento da velocidade. 

 

A velocidade é um fator quadrático, tanto na distância de travagem como na 

energia cinética que influi no sistema de travagem e na magnitude da colisão em 

caso de acidente. 

 

Calcula-se a energia cinética dum veículo, multiplicando a sua massa (em kg) pelo 

quadrado da velocidade (em metros/segundo). Obtém-se o resultado em joules (j). 
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Uma experiência sintética com 2 veículos de massa idêntica (1000 kg). Calcula-se a 

energia cinética resultante a 40 km/h (11,1m/s) e a 80 km/h (22,2m/s): 

 

 

 

 

 

 

O resultado energético que se obtém para o segundo veículo é quatro vezes superior ao 

primeiro. Ou seja, a velocidade duplicou e a energia quadruplicou. Esta quadruplicação 

da quantidade de energia que se obtém com a duplicação da velocidade, representa a 

energia em excesso que os travões do veículo terão de converter e dissipar para travar, o 

que tem implicações na eficiência do sistema de travagem. 

 

O aumento da energia cinética pelo aumento da velocidade tem, ainda, implicações 

importantes em caso de colisão. 

 

Durante uma colisão, a energia cinética dum veículo é transmitida ao obstáculo e 

convertida em calor, durante a deformação da sua estrutura física. Quanto maior for a 

velocidade e, por conseguinte, maior a quantidade de energia cinética, maior será 

também a deformação no veículo e/ou no obstáculo com o qual ele colide.  

Por outro lado, se a colisão for mais elástica do que plástica, ou seja em que haja menos 

deformação estrutural, a desaceleração a partir duma velocidade mais elevada é também 

maior, o que pode provocar danos importantes ou até mesmo a morte dos ocupantes 

do(s) veículo(s), se a velocidade no momento do impacto for grande. O organismo 

humano não suporta desacelerações muito intensas. 

 

 

 

11,1 x 11,1 = 61.605 j 

22,2 x 22,2 = 246.420 j 
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EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE TRAVAGEM  

A eficiência do sistema de travagem depende da força do sistema, da quantidade de 

energia cinética a dissipar e da capacidade para resistir à fadiga.  

 

Os travões são sistemas dinâmicos que visam a redução da velocidade por ação de força 

de atrito: atrito entre as pastilhas e os discos de travão; atrito entre a borracha dos pneus 

e o pavimento. Esta força oferece resistência ao movimento das rodas, atuando em 

sentido contrário a esse movimento.  

 

O fenómeno do atrito implica uma conversão da energia cinética (a forma de energia 

conservada em qualquer veículo em movimento) em energia térmica (calor), quando os 

travões realizam trabalho (travagem).  

 

É por causa desta cadeia de conversão de energia que os travões aquecem quando são 

atuados. Esse aquecimento aumenta em dependência quadrática da velocidade, uma vez 

que a energia cinética aumenta na mesma razão. Por isto, os travões aquecerão mais se 

a travagem for realizada a uma velocidade mais elevada. Se a massa for maior, a energia 

cinética também será maior, bem como o aquecimento resultante, apesar de a velocidade 

fazer variar mais do que a massa. 

 

Se a energia cinética a dissipar nos travões é muita, os travões aquecem mais e 

perdem eficiência, reduzindo a desaceleração do veículo na via, o que traduz um 

aumento direto da distância de travagem.  

 

Por causa do aumento muito eficiente da energia cinética com o aumento da velocidade, 

o sobreaquecimento do sistema de travagem acontece mais facilmente a velocidades 

mais elevadas.  

 

Em suma, para que a eficiência do sistema de travagem não seja reduzida, é 

especialmente necessário que: 

  

 

 

 

 A pressão do fluido no sistema de travagem se mantenha a um nível óptimo, para garantir 

força de atrito;  

 A temperatura, resultante da conversão de energia no sistema, se mantenha a níveis abaixo 

do seu sobreaquecimento. 
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REDUÇÃO DE VELOCIDADE NUM VEÍCULO  

A redução de velocidade num veículo pode ser efetuada de duas formas, utilizando: 

 

 

 

A redução de velocidade é ainda auxiliada, em pequena medida, por outros fatores de 

resistência menores, nomeadamente a aerodinâmica e a resistência de rolamento.  

A redução de velocidade por desaceleração do motor, nomeadamente usando relações 

de caixa baixas, permite uma travagem das rodas do eixo motriz que pode ser suficiente 

para situações em que a força da travagem necessária é reduzida. Esta forma de 

travagem pode também auxiliar a ação dos travões propriamente ditos, limitando o seu 

sobreaquecimento para a mesma taxa de desaceleração. 

 

Enquanto que a primeira forma, atrás referida, trava as rodas de forma equivalente ou 

optimizada consoante o tipo de sistema de travagem, já a segunda, uma vez que atua 

sobre um diferencial, poderá travar as rodas motrizes com forças diferentes, em especial 

em desacelerações fortes como por exemplo se circular a mais de 80 km/h e desacelerar 

com a caixa engrenada em 2ª velocidade. 

 

A travagem com o motor, em condução normal, deve ser usada nas seguintes 

circunstâncias: 

 

 

 

 

 

 

 

 A força dos travões (sistema de travagem);  

 A força de resistência do motor em desaceleração ou “travão-motor”. 

 Em redução suave de velocidade na aproximação a um local que exija menor velocidade, 

preparando o veículo para posterior aceleração, como por exemplo na aproximação a 

uma curva, interseção ou local de perigo;  

 Em apoio ao sistema de travagem, em descidas prolongadas onde se pode dar um 

aquecimento excessivo dos travões;  

 Em apoio ao sistema de travagem, em velocidades mais elevadas ou quando este já não 

se encontra na sua melhor eficiência. 
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Os fatores de resistência aerodinâmica e de rolamento têm uma influência reduzida. A 

resistência aerodinâmica só é eficiente a velocidades elevadas, e aumenta em 

dependência quadrática da velocidade.  

 

FUNCIONAMENTO MECÂNICO DO SISTEMA DE TRAVAGEM  

A força dos travões atua sobre uma área da superfície do disco de travão (ou do tambor, 

consoante o sistema utilizado) de cada roda. Corresponde ao atrito produzido entre as 

duas superfícies em contacto, uma força contrária ao movimento das rodas.  

 

Ambos os sistemas de travagem – disco e tambor – podem tanto atuar por ação única da 

força produzida pelo pé do condutor sobre o pedal, amplificada pelo sistema de servo-

freio, ou gerida indiretamente, em caso de se produzir o bloqueio das rodas, pelo sistema 

electrónico ABS.  

 

Os travões de disco, mais resistentes ao aquecimento, permitem uma travagem mais 

eficaz e num espaço menor, o que se nota especialmente durante uma utilização 

intensiva. 

 

Os travões de disco funcionam pela ação dum fluido sob pressão com a ajuda dum 

servo-freio que amplifica a força exercida pelo condutor sobre o pedal do travão, fluido 

essa que atua nas bombas de travão onde estão instaladas as pastilhas que vão 

friccionar os discos, produzindo atrito e, assim, convertendo energia. 

 

 

 

 

 

 

  Travão de Tambor Travão de Disco 
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FORMAÇÃO TEÓRICA 

 
Nível 3 – Nível Tático - Regras de Trânsito e Sinais e Comportamento Dinâmico do Veículo  

Objetivos Métodos e Recursos 

Compreender que um veículo deve ser 

conduzido de forma defensiva  

Aprender a manobrar o veículo de forma a 

aumentar a segurança 
 

Método expositivo 

Método interrogativo  

Método ativo 

Debates  

Grupos de discussão 
 

 

 

FORMAÇÃO PRÁTICA 

Nível 1 – Nível Atitudinal – Fatores de Risco e Condução Defensiva 

Objetivos Métodos e Recursos 

Compreender a dinâmica do veículo em 

curva e identificar as principais situações de 

perigo 
 

Método interrogativo 

Método ativo  

Veículo de instrução 
 

 
 
 
 

 

 

 

SUGESTÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO 

Síntese informativa:   

 

Temas Transversais:  

 
Tema 5 – Conhecimento das Regras de Trânsito 

Tema 6 – Domínio das Situações de Trânsito  

Tema 7 – Controlo do Veículo 

 

Nível 1 – Nível Atitudinal; Nível 3 – Nível Tático; Nível 4 – Nível Operacional 

 Anatomia de uma curva  

 Dinâmica do veículo e derrapagem em curva  

 Sistema de controlo de estabilidade  

 Prevenção da derrapagem em curva 

 

CONDUÇÃO EM CURVA 

Portaria n.º 536/2005, de 22 de Junho 

 

Cap. I, Sec. I, V.1.1 

 

FICHA TÉCNICA 

Níveis GDE: 
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Nível 3 – Nível Tático – Domínio das Situações de Trânsito 

Objetivos Métodos e Recursos 

Saber adequar a velocidade e a trajetória do 

veículo em curva de acordo com as 

condições de circulação 
 

Método interrogativo 

Método ativo  

Veículo de instrução 
  

 
Nível 4 – Nível Operacional – Controlo do Veículo 

Objetivos Métodos e Recursos 

Adquirir técnicas de condução defensiva que 

visam a manutenção da estabilidade e 

controlo do veículo em curva e em condições 

desfavoráveis 
 

Método interrogativo 

Método ativo  

Veículo de instrução 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portaria n.º 536/2005, de 22 de Junho 

 

Cap. II, Sec. II, 2.6 
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ANATOMIA DE UMA CURVA 

Cada curva tem características próprias, algumas delas variáveis com o tempo. O 

coeficiente de atrito e a visibilidade, por exemplo, podem variar no tempo e com o tempo, 

para uma mesma curva. 

 

Os fatores invariáveis duma curva são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fatores variáveis duma curva são: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUÇÃO EM CURVA 

 

 Raio; 

 Comprimento dos arcos de curva; 

 Inclinação longitudinal e lateral; 

 Tipo de piso; 

 Largura das vias; 

 Existência de barreiras, bermas, muros, rails ou passeios; 

 Localização da via; 

 Sinalização horizontal e vertical; 

 Existência de lombas redutoras de velocidade (LRV); 

 Dispositivos de deteção de velocidade (radares fixos). 

 

 Estado de conservação do piso; 

 Iluminação e as sombras; 

 Existência de contaminações (água, óleo, pó, areia, pedras); 

 Existência de obstáculos (incluindo trabalhos na via); 

 Existência de veículos, peões e animais incluindo agentes da autoridade; 

 Sinalização temporária; 

 Sinalização luminosa; 

 Dispositivos de deteção de velocidade (radares móveis). 
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Por outro lado, nem o condutor nem o veículo são constantes. Fatores como a perceção 

do condutor, a sua atenção, o seu estado físico e emocional, ou fatores relacionados com 

o veículo e a carga, incluindo o estado e a temperatura dos pneus, o peso, o número e 

tipo de passageiros, etc., tudo condiciona o comportamento do veículo e a seleção dum 

percurso. 

Por isso, não existe sempre uma trajetória ou uma velocidade ideal para cada curva, 

muito menos para todas as curvas. Essa velocidade e a trajetória devem ser definidas, 

em cada momento, de acordo com todas estas variáveis atrás enunciadas. 

Todavia, se a circulação é feita por uma via de trânsito demarcada horizontalmente, é 

necessário cuidado para não transpor os seus limites para outra via de trânsito onde 

possam circular outros veículos e pôr assim em risco a segurança. 

 

DINÂMICA DO VEÍCULO E DERRAPAGEM EM CURVA 

Como parte integrante da condução defensiva, a prevenção da derrapagem em curva 

faz-se sempre por antecipação, prevendo as dificuldades que se podem encontrar em 

cada curva, através da seleção da velocidade de entrada adequada, do ponto de 

travagem antes da curva, da manutenção duma velocidade estabilizada na descrição da 

curva, e traçando uma trajetória suave, que minimize a aceleração radial e, ao mesmo 

tempo, aumente a visibilidade de saída. 

 

Ao descrever uma curva, um veículo realiza uma aceleração radial, também chamada de 

aceleração centrípeta, ou seja, em direção ao centro da curva. A aceleração centrípeta é 

perpendicular à trajetória e não pressupõe variação de velocidade, pois existe, mesmo 

quando a velocidade do veículo é constante. É dada pelo quadrado da velocidade a que 

o veículo circula (ou velocidade tangencial) a dividir pelo raio da curva, ou seja: 
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A velocidade é um fator quadrático, ou seja, faz variar mais a aceleração centrípeta do 

que o raio da curvatura. Por causa disto, a velocidade é um fator crítico na abordagem 

das curvas, tal como na travagem, devendo ser sempre respeitado.  

 

É importante não esquecer que, negligenciando outros fatores, a aceleração máxima 

possível de obter – seja em reta ou em curva – é proporcional ao coeficiente de atrito 

disponível μ, formado entre a área de contacto dos pneus e o piso.  

 

Então, o que segura as rodas do veículo ao piso, quando este descreve uma curva? 

 

É o atrito, a força desenvolvida entre as rodas e o piso, que permite que o veículo curve, 

ou seja, altere a sua trajetória. É, pois, preciso força.  

 

Para que um veículo mantenha uma trajetória sem derrapar, a força de atrito tem de 

equivaler a força centrífuga que é sentida no veículo e nos seus ocupantes, quando se 

descreve uma curva. A força centrífuga é a força que impele a massa em movimento de 

circular para o exterior da curva. A força centrífuga é igual à massa vezes a aceleração 

centrípeta já indicada na fórmula em cima, ou seja: 

 

 

 

 

Se o coeficiente de atrito é baixo, relativamente, e a velocidade de entrada em curva é 

elevada, o veículo entra em subviragem e “foge de frente”, ou seja, alarga a trajetória e 

não consegue descrever a curva àquela velocidade de entrada. 
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A subviragem é uma situação dinâmica nefasta em que os ângulos de derrapagem das 

rodas do veículo são mais acentuados à frente do que atrás. Genericamente, o ângulo de 

derrapagem é a diferença angular entre a direção da roda e a direção efetiva do 

deslocamento do veículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O problema com a subviragem é o de que o condutor perde parcial, ou totalmente, o 

controlo direcional do veículo, sendo incapaz de colocar o veículo na trajetória 

pretendida. Pode, no limite, despistar-se, provocando um acidente. 

 

Mas, se os ângulos de derrapagem das rodas do veículo são mais acentuados atrás do 

que à frente, o veículo encontra-se em situação de sobreviragem. 

 

A sobreviragem é um fenómeno dinâmico de instabilidade, em que os veículos tendem a 

descrever uma rotação por excesso em torno dum eixo vertical (guinada). Durante uma 

curva, isso significa que estão a curvar mais do que a própria trajetória da curva. 

Normalmente, este fenómeno resulta num atravessamento com imobilização do veículo a 

meio da via. 
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SISTEMA DE CONTROLO DE ESTABILIDADE 

Na década de 90, foi introduzido no mercado um sistema digital de auxílio à condução, 

para corrigir a trajetória e a derrapagem dos veículos em curva. 

 

O “Electronic Stability Control” (ESC) vem já hoje como equipamento de série em muitos 

automóveis de produção e existe como opcional para quase todos os que não o trazem. 

Este sistema deteta, através dos sensores de velocidade das rodas – usados pelo ABS, – 

e dum sensor da posição do volante, situado na coluna de direção, e ainda dum sensor 

de inércia (acelerómetro), qual a intenção do condutor de acordo com a posição do 

volante versus a situação dinâmica real, no que toca à guinada (rotação em torno do eixo 

vertical) do veículo. 

 

Com base em algoritmos matemáticos, o ESC calcula a diferença e corrige a trajetória, 

travando uma ou mais rodas, em momentos determinados, estabilizando assim o veículo. 

Por especificação técnica das entidades certificadoras, este sistema deve ser eficaz a 

uma velocidade de 80kms/h, em piso seco e com pneus novos. 

 

O sistema de controlo de estabilidade aumenta ou reduz a guinada do veículo conforme a 

situação dinâmica, pela aplicação de forças de travagem (torques) estratégicas nas 

rodas, individualmente, tornando o veículo fácil de curvar e de manter sob controlo. 

 

PREVENÇÃO DA DERRAPAGEM EM CURVA 

À exceção de situações de vias com piso degradado, contaminado ou perante a 

existência de obstáculos, podem definir-se, ao nível da trajetória, princípios aplicáveis a 

qualquer curva. 

 

Uma via de trânsito – seja em reta ou em curva – tem uma largura que é sempre superior 

à do veículo, que pode variar de via para via. Esse espaço adicional é uma margem de 

segurança que deve ser usado estrategicamente em curva para aumentar a segurança 

rodoviária. 

 

Um dos princípios que devem ser seguidos é traçar uma trajetória de arco suave, para 

que o seu raio seja sempre maior do que o raio da curva propriamente dita. Isto reduz a 

aceleração radial e a centrífuga, conferindo ainda uma margem de segurança maior para 
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uma eventual situação de derrapagem. Não se deve circular sempre do lado interior da 

curva, o que reduz a visibilidade e aumenta a aceleração, nem do lado exterior da curva 

que também não a reduz e nem confere margem de segurança, em caso de eventual 

derrapagem. 

 

A trajetória ideal inicia-se, pois, do exterior para o interior da curva, dentro da área 

disponível da via de trânsito na qual o veículo circula. O ponto da via de trânsito mais 

interior à curva, a qual o veículo deverá intersectar, é a tangente à curva. Esse ponto 

estratégico situa-se sensivelmente a meio do arco da curva, em termos longitudinais. 

 

Não é só a velocidade de entrada na curva que importa. Durante a sua descrição, a 

velocidade deve ser constante, devendo o condutor abster-se de acelerar e/ou de travar. 

Uma aceleração ou travagem desnecessárias a meio duma curva provocam 

transferências de peso entre os eixos e consequente desequilíbrio do veículo, podendo 

provocar uma derrapagem e até um despiste. 

A velocidade adequada para qualquer curva é aquela que permite: 

 

 

 

 

Existem alguns aspetos a considerar sempre. Sendo aplicados como rotinas, 

podem diminuir o perigo de derrapagem, despiste, colisão ou capotamento em 

curva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao veículo descrever a curva sem derrapar; 

 Imobilizar o veículo no espaço visível à sua frente. 

 

 Praticar sempre uma condução defensiva e evitar o excesso de confiança, mesmo que 

se conheça a curva muito bem; 

 Não circular a velocidade superior à permitida por sinalização para o local e respeitar o 

C.E.; 

 Com chuva ou em condições de aderência reduzidas, manter a velocidade abaixo do 

nível de derrapagem provável; 

 De noite, sendo o espaço visível menor, deve reduzir-se a velocidade para manter um 

controlo maior sobre o espaço visível; 

 Avaliar a curva antes de entrar nela, verificando o arco que a berma exterior forma; 
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 Ao entrar na curva, observar o ponto mais longínquo possível, de forma a antecipar 

todas as situações; 

 Observar bem o pavimento e as bermas, detetando possíveis contaminações que 

possam reduzir o coeficiente de atrito; 

 Iniciar a curva com uma posição de mãos que permita ao condutor manter um 

controlo ótimo e preciso sobre a direção: uma postura ergonómica ao nível do eixo 

horizontal central do volante (mãos posicionadas nas “9h15m”). Assim haverá 

sempre maior controlo e eficácia no controlo direcional perante qualquer solicitação 

e evitar-se-á uma sobre reação nefasta do condutor em caso de necessidade de 

mudança rápida de direção; 

 Ao sair da curva, recuperar a posição central do volante, sem o soltar e sem o deixar 

escorregar entre as mãos; 

 Estar sempre preparado para qualquer imprevisto, dentro da curva, mesmo que a 

visibilidade seja boa e não existam obstáculos visíveis ou aparentes; 

 Evitar movimentos desnecessários ou bruscos, incluindo guinadas no volante, 

durante a descrição da curva; 

 Manter a velocidade constante durante toda a curva, sem acelerar nem travar, a não 

ser que seja estritamente necessário. 
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FORMAÇÃO TEÓRICA 

Nível 3 – Nível Tático - Regras de trânsito e Sinais e Comportamento Dinâmico do Veículo  

Objetivos Métodos e Recursos 

Conhecer os sistemas de segurança ativa e a 

sua forma de atuação
 

Método expositivo 

Método interrogativo 

Método ativo  

Vídeos e apresentações 
 

 

 

FORMAÇÃO PRÁTICA 

Nível 3 – Nível Tático - Domínio das Situações de Trânsito  

Objetivos Métodos e Recursos 

Treinar a utilização dos sistemas de 

segurança ativa  
 

Método demonstrativo  

Veículo de instrução
 

 
Nível 4 – Nível Operacional - Controlo do Veículo

Objetivos Métodos e Recursos 

Aprender a controlar os sistemas de 

segurança ativa  
 

Método demonstrativo  

Veículo de instrução 

 

 

 

 

SUGESTÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO 

Síntese informativa:   

 

Temas Transversais:  

 
Tema 6 – Domínio das Situações de Trânsito 

Tema 7 – Controlo do Veículo 

 

Nível 3 – Nível Tático; Nível 4 – Nível Operacional 

 Segurança ativa e seus objetivos  

 Sistema anti-bloqueio de travagem – ABS  

 Sistemas de assistência à travagem  

 Controlo de tração  

 Controlo de estabilidade – ESC  

 Outros 

 

SISTEMAS DE SEGURANÇA ATIVA 

Portaria n.º 536/2005, de 22 de Junho 

 

Cap. I, Sec. I, III – 2.4.2 

 

Portaria n.º 536/2005, de 22 de Junho 

 

Cap. II, Sec. II – 2.5 

FICHA TÉCNICA 

Níveis GDE:  
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PARA QUE SERVEM OS SISTEMAS E COMO FUNCIONAM 

Os sistemas de segurança ativa são sistemas que permitem prevenir ou evitar os 

acidentes, pois atuam em situação de emergência, antes do acidente. 

 

Todos os sistemas que o veículo possui e que atuam durante a condução ou numa 

situação de perigo eminente, tais como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destes, iremos destacar alguns equipamentos electrónicos que apoiam o condutor em 

situações limite de travagem, aderência ou estabilidade. 

 

SISTEMA ANTI-BLOQUEIO DE TRAVAGEM (ABS) 

Quando as rodas bloqueiam, numa travagem, o condutor deixa de conseguir alterar a 

trajetória do veículo, mesmo que rode o volante, e a distância de travagem aumenta 

consideravelmente. 

 

Numa situação destas, as rodas imobilizam-se mas o veículo continua em movimento, 

por inércia, no sentido da deslocação no momento imediatamente anterior ao bloqueio.  

 Todos os equipamentos de apoio à visibilidade  

(vidros, para-brisas, retrovisores, faróis, pala de sol, etc.); 

 Os sistemas de travagem, de ajuda e aumento de eficácia  

(tipo de travão, arrefecimento da travagem, ABS, servo-freio, …); 

 O sistema de direção, pneus, amortecedores e demais órgãos de aderência e 

suspensão e controlo de estabilidade 

(como apêndices aerodinâmicos, ESC, …);  

 A motorização e sua capacidade de resposta e motricidade  

(sistemas de distribuição e alimentação, turbocompressores, diferenciais, controlo de 

tração, …); 

 Equipamentos de apoio ao conforto e navegação  

(GPS, bancos envolventes, climatização, …); 

 Outros …  

 

SISTEMAS DE SEGURANÇA ATIVA 
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Se o bloqueio se der a meio duma curva, o veículo subvira e mantém a direção do seu 

movimento inicial imediatamente antes do bloqueio – neste caso para o exterior da curva 

– despistando-se ou embatendo noutro(s) veículo(s). 

 

Para aumentar a eficácia da travagem e evitar o bloqueio das rodas, foi introduzido nos 

anos 50 e inicialmente na aviação, o sistema anti-bloqueio dos travões. O sistema atual 

para automóveis foi introduzido pela primeira vez em finais dos anos 70. 

O princípio físico de base a partir do qual o ABS foi desenvolvido é o de que o atrito 

estático (aquele que existe quando há aderência da roda ao piso) é sempre maior do que 

o atrito cinético (aquele que existe quando há derrapagem). 

O sistema ABS baseia-se num conjunto de sensores de movimento junto às rodas, que 

transmitem a uma central eletrónica a informação da velocidade de cada roda. 

Se, quando o ABS entra em funcionamento com o veículo em movimento, uma roda se 

imobiliza, o sistema alivia a 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 (no 

caso dos travões de tambor). 

O ABS pode libertar a força de travagem em cada roda até várias vezes por segundo. 

Nos sistemas de última geração, isso acontece até mais de 10 vezes por segundo, 

mantendo as rodas a girar durante toda a travagem enquanto vai reduzindo a velocidade 

do veículo, permitindo: 

 

 

 

 

 

 

 Um controlo direcional do veículo mais eficaz, em situações de desvio brusco de 

trajetória com travagem a fundo; 

 Reduzir a distância de travagem, especialmente em situação de baixo coeficiente de 

atrito como surge em piso contaminado ou escorregadio; 

 Diminuir o desgaste dos pneus durante a travagem; 

 Reduzir a energia do embate, por redução da velocidade, em caso de colisão. 
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Apesar da eficácia comprovada do ABS, o condutor não deverá cometer o erro de confiar 

no sistema para resolver situações críticas causadas ou potenciadas por excesso de 

confiança ou por falha grave na prática de condução defensiva. O princípio da condução 

defensiva, nomeadamente no que toca à velocidade de circulação, deve ser sempre 

respeitado independentemente do sistema de travagem do veículo. 

 

SISTEMAS DE ASSISTÊNCIA À TRAVAGEM 

Já muitos veículos estão atualmente equipados com sistemas eletrónicos de apoio e 

assistência à travagem: 

 

 

 

 

 

 

 a sua capacidade de imobilização (a taxa de desaceleração máxima) do veículo 

está limitada, fisicamente, ao coeficiente de atrito disponível e à resistência dos 

travões ao sobreaquecimento (o fator eficiência da travagem);

 uma vez que a distância de travagem tende a ser menor, se o veículo que segue 

atrás não possuir o sistema e/ou não mantiver uma distância de segurança que, 

por definição, lhe permita parar em segurança, uma colisão resultará; 

 por vezes, (e de acordo com estudos já efetuados), os condutores que conduzem 

veículos com ABS, confiando na eficácia que o sistema promove, tendem a 

conduzir de forma menos defensiva, isto é, a circular a velocidades superiores 

mesmo em condições de piso pouco aderente e a manter distancias de segurança 

mais pequenas, propiciando os acidentes. 

 Assistência à travagem (BAS) aumenta a pressão da travagem quando deteta que o 

condutor efetua uma travagem de emergência, medindo a velocidade com que é aplicado 

o pedal de travão. Normalmente os veículos equipados com este sistema, ligam os 

sinalizadores de emergência (4 piscas) de forma automática, sem intervenção do 

condutor; 

 Distribuição da força de travagem (EBD) distribui a força de travagem a cada roda, de 

forma independente, de acordo com a aderência disponível em cada roda;  

 Sistema de travagem elétrico (EBS), efetua a ativação do travão de forma elétrica, 

permitindo uma atuação mais rápida dos travões. 
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O sistema de controlo de tração, ou “Traction Control” (TC ou ARS), 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 operando 

de forma inversa, ou seja, aplicado à aceleração/tração. 

O sistema deteta a (s) roda (s) que derrapam em virtude do binário/torque, transmitido 

pelo motor, limitando estrategicamente a sua aplicação consoante a intensidade da 

derrapagem. 

Este sistema é especialmente eficiente em piso de baixo coeficiente de atrito, em piso 

contaminado (água, óleo ou gelo), tanto em reta como em curva, permitindo 

inclusivamente subir rampas praticamente impossíveis de transpor sem sistema de 

controlo de tração. 

 

Em curva, o TC elimina a subviragem por excesso de aceleração, em veículos de tração 

dianteira, e elimina a sobreviragem por excesso de aceleração em veículos de tração 

traseira. 

 

SISTEMA ESC (ESP) 

Na década de 90 foi introduzido um sistema, desenvolvido pela Bosh em parceria com a 

Continental. O sistema ESP (Electronic Stability Program) continha um programa de 

software que utilizava os sensores e atributos do ABS da Travagem Assistida e do 

Controlo de Tração, para corrigir a trajetória e a derrapagem de um veículo. 

O princípio de funcionamento é baseado em sensores que medem as acelerações 

angulares e a posição do volante.  

Uma vez detetadas discrepâncias na dinâmica do veículo com base nestas medições, o 

sistema atua prontamente em cada roda, travando-a estrategicamente, de forma a induzir 

ou anular a guinada, provocando a desejada rotação (em caso de subviragem) ou 

recuperando a desejada estabilidade rotacional (em caso de sobreviragem). 
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Em 2000, um estudo alemão demonstrava que entre 20 a 25% dos acidentes rodoviários 

graves eram devidos a falhas no controlo da estabilidade. No ano seguinte, um 

engenheiro alemão da Ford efetuou um estudo que indicava que este sistema poderia 

reduzir até 35% das fatalidades rodoviárias. Assim, o EuroNCAP introduziu, em Janeiro 

de 2009, a obrigatoriedade deste sistema nos veículos ligeiros para obtenção das 5 

estrelas nos testes de colisão, mas sob a denominação do ESC (Controlo Eletrónico de 

Estabilidade). 

 

 


