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Modelação do Sistema Rodoviário: o conflito emergente 
 

“…introduce a new kind of science that is based on the much more general types of rules that can be 

embodied in simple computer programs.” (Stephen Wolfram, 2002) 

Apêndice 1  

SIMULAÇÃO MULTI-AGENTE DO SISTEMA RODOVIÁRIO 

Modelo de Emergência “O TREVO” 

Neste apêndice vou efectuar uma simples demonstração de uma possível Simulação Multi-

Agente do Modelo de Emergência do Sistema Rodoviário, aqui designado por “O TREVO” 

(MET). Este modelo de emergência foi construído a partir da modelação geral do sistema 

rodoviário realizada no capítulo 6. A designação de “O TREVO”, deste modelo de 

emergência, resulta do facto do sistema rodoviário ser um sistema quadripartido o que, 

representado pela modelação e pela imagem gráfica da simulação, configura o aspecto da 

planta do Trevo, que embora na realidade esta possua apenas três folhas, porém, o adágio 

popular refere que tratando-se do Trevo da sorte terá quatro. Apesar da máxima de que “a 

sorte dá muito trabalho”, o autor não enjeitou o adágio popular. Com o presente modelo 

pretende-se apenas desenvolver um protótipo simples de uma simulação computacional do 

sistema rodoviário. 

1. Objectivos 

A descrição da presente simulação será organizada e apresentada de acordo com o articulado 

proposto pelo protocolo de Grimm e al (2006) designado por “Overview, Design concepts and 

Detail” (ODD). Este protocolo ODD tem por objectivo uniformizar a descrição de modelos de 

simulação social. A simulação computacional do Modelo de Emergência “O Trevo” (MET) 

pretende ser apenas um simples teste demonstrativo da Simulação Social Baseada em Agentes 

(SSBA) e da metodologia de experimentação laboratorial (Multi-Agente) adoptada pelas 

Ciências da Complexidade. O MET foi construído a partir de algumas das variáveis de estado 

elementares do sistema rodoviário com o fim de simular as suas interacções, de se observarem 

as propriedades de emergência de mobilidade e de trânsito e por fim verificar a ocorrência de 

conflitos entre os agentes, ou seja, a ocorrência de acidentes que interrompam aquelas 

propriedades emergentes.  

A calibração do modelo é feita com a utilização dos dados científicos, técnicos e empíricos 

conhecidos. O objectivo final desta demonstração experimental visa criar um cenário virtual 
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que represente um cruzamento de vias rodoviárias e através da sua simulação computacional 

contabilizar os acidentes resultantes da interacção entre os agentes. 

1.1. Variáveis de estado e escalas 

O MET é estruturado pelas entidades de baixo nível compostas por três agentes, que 

compreendem os subsistemas rodoviários, designadamente, a via, o ambiente, e o humano 

(associado ao veículo no papel de condutor) e pelas respectivas variáveis de estado. 

Agente (Condutor/Veículo)

Atributos (Condutor)

- Distância de visão

- Visão periférica

Atributos (Veículo)

- Velocidade

- Aceleração

- Desaceleração

Agente Via

Atributos:

- Classe
- Geometria
- Faixa de Rodagem    
- Pavimento
- Aderência

Agente Ambiente

Atributos:

- Visibilidade

- Condições Atmosféricas

- Regras de Circulação 

 - Trânsito                    

Observa

Decide

Influencia

In
flu

en
ci

a

Decide

Observa

 

Figura 1.1 – Diagrama dos agentes, dos seus atributos e das suas interacções. 
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Os valores escalares aplicáveis às variáveis de estado são os que se descrevem na tabela 

seguinte. 

Quadro 1.1 – Variáveis de estado e respectivos valores escalares do MET. 

Agentes Atributos Variáveis Escalas OBS 
Classe E.N. 2 vias  
Geometria Cruzamento + Forma de cruz 
Faixa de rodagem Largura 3 m  
Trânsito  Sentidos 1  
Pavimento Asfalto Usado  

Seco 0,55-0,70  

Via 

Aderência 
(Coef. Atrito Molhado 0,40-0,65  

Dia 300 m Visibilidade Noite 30 – 100 m Distância 

Sem Chuva Seco  Cond. Atmosféricas Com Chuva Molhado  Ambiente 

Regras Regra da 
prioridade À direita  

Velocidade Verificada 0 – 100 km/h   Aleatória 
Aceleração Positiva 1 - 2 m/s2  

Seco 5,4 – 6,8 m/s2  Desaceleração Molhado 3,9 – 6,4 m/s2   
Dia 300 m  
Noite  30 – 100 m  

Condutor 
e 

Veículo 
Percepção visual 

Periférica 20º - 120º  

 

As entidades de alto nível que se esperam observar são a população de agentes a interagir 

individualmente com o ambiente e colectivamente, dando origem à mobilidade individual, ao 

trânsito colectivo e ao fluxo de tráfego. Paralelamente, em resultado da interacção colectiva 

espera-se observar conflitos de trânsito. 

1.2. Processo geral de planificação 

1.2.1. Individual 

Na simulação pretende-se que cada agente (condutor), através dos seus atributos: 

- Dirija o seu próprio veículo pela via nos sentidos da esquerda para a direita e de baixo para 

cima, praticando uma velocidade aleatória mínima de 0 e máxima de 100 km/h; 

- De percepção visual - observe o ambiente à sua frente, de acordo com as condições 

ambientais, ou seja, de distância de visibilidade (dia ou noite);  

- De acção – o condutor decide movimentar-se (acelerando) ou parar (desacelerando), de 

acordo com o espaço livre à sua frente e com a aderência da via (seco ou molhado). 
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1.2.2. Colectivamente 

Colectivamente os agentes deslocam-se pela via de trânsito, procurando sempre evitar ocupar 

a mesma unidade de espaço em simultâneo, ou seja, evitando colidir entre si ao longo da 

mesma via e na intersecção de vias. Na intersecção de vias o trânsito funciona alternadamente 

de acordo com a regra de prioridade ao trânsito da direita. 

Sim Via
Livre

?

Não

Desacelera
ou

Para

Acelera

Circulação

Consegue
Parar?

Não

Sim

Acidente

Tem 
Prioridade
       ?

Sim

Não

Acelera

Via
Livre

?

Circulação

Sim

 

Figura 1.3 – Diagrama de fluxos da interacção dos agentes. 

 

1.2.3. Modelação do tempo e do espaço 

A modelação do tempo e do espaço é composta por (“time-steps”) discretos e é medida em 

metros por segundo. Na simulação cada “patche” corresponde a uma dimensão espacio-

temporal de 2,5 m/s. Assim, o comprimento total de cada via é de 1000 m.  
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1.2.4. Conceitos de design 

- Emergência – Os fenómenos de emergência antecipadamente conhecidos são a mobilidade 

individual e o trânsito colectivo. Todavia, desconhece-se sobre se vão ocorrer conflitos 

espaciais entre os agentes (acidentes).  

- Adaptação – Os agentes devem adaptar a sua velocidade de deslocação face ao espaço livre 

à sua frente e às condições ambientais, de acordo com a sua variação, em termos de distância 

de visibilidade e de aderência do pavimento.  

- Previsão – Os agentes não prevêem o futuro, apenas o observam o ambiente e reagem de 

modo a evitar colidir com outros agentes.   

- Conhecimento – Os agentes decidem de acordo com o conhecimento que têm das regras de 

interacção, ou seja, de não colidir e de dar prioridade aos veículos que observarem à direita. 

- Interacções – Os agentes interagem individualmente com a via, com o ambiente e com o seu 

próprio veículo e colectivamente com os outros agentes. 

- Estocacidade – Os valores da velocidade são aleatórios. 

- Colectivo – Os agentes não estão organizados em grupos, agem apenas individualmente. 

- Observação – O modelo pode ser observado directamente, a partir da visualização da 

simulação, ou indirectamente, através da colecção de dados reunidos durante cada simulação.  

1.2.5. Inicialização 

A simulação permite a observação directa e indirecta do modelo. Na observação directa, o 

observador selecciona as variáveis de estado e os valores escalares de acordo com os seus 

objectivos de observação. Na observação indirecta, a simulação testa automaticamente as 

variáveis de estado seleccionadas cruzando todos os seus valores escalares.  

Todos os valores escalares são baseados em dados científicos, técnicos ou empíricos. 

1.2.6. Entradas 

As entradas possíveis prendem-se com a manipulação das seguintes variáveis de estado, nos 

“Sliders” do simulador:  

- Regras de interacção, com prioridade ou sem prioridade (Rules); 

- A distância de visibilidade, maior ou menor de acordo com o dia e a noite (Distance-vision); 

- A visão periférica, com maior ou menor grau de abertura (Perpheric-vision); 
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- O número de elementos em interacção (Number-of-cars) 

- A velocidade máxima dos agentes, maior ou menor (Speed-limit); 

- A aceleração dos veículos (Speed-up); 

- A desaceleração, em resultado da aderência do pavimento, estando molhado ou seco (Slow-

down). 

Estas variáveis podem ser manipuladas pela selecção dos seus valores parametrizados, 

fazendo deslizar o cursor dos “sliders” do simulador, conforme se pode observar na fig.1.4. 

Para o efeito, é necessário instalar o programa “NetLogo 3.1.5”, que se encontra na pasta da 

Simulação contida no CD em anexo à dissertação. Seguidamente, abrir o modelo designado 

por “O TREVO” 

Figura 1.4 – Imagem gráfica do simulador.   

 

 

1.3. Linguagem de programação do modelo “O TREVO” 

A linguagem de programação do MET é o “NetLogo”. O “NetLogo” é um ambiente de 

modelação programável para explorar o comportamento de sistemas descentralizados e 

sistemas complexos. É particularmente bem aplicado na modelação de sistemas complexos. O 

“NetLogo” fornece um modo fácil de começar a modelação baseada em agentes, mesmo para 

aqueles que não têm avançada habilidade em programação e matemática. Este tipo de 

ambiente é composto de três tipos de agentes, sendo: turtles, patches e observer. Os 
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modeladores podem dar, simultaneamente, instruções a centenas ou milhares de “agentes” 

independentes que trabalham paralelamente, tornando possível explorar as conexões entre o 

comportamento de micro-níveis e os de modelos de macro-níveis que emergem das 

interacções de muitos indivíduos. O “NetLogo” usa uma linguagem de modelação própria, 

derivada da linguagem de programação “Logo” do Media Lab – MIT. O “Netlogo” é uma 

ferramenta de acesso e uso gratuito e está disponível no seguinte site: 

http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ .  

1.3.1.  Programação em “NetLogo”  

A programação em NetLogo consiste basicamente em atribuir acções a três grupos de 

entidades: o observador (observer) e os agentes (turtles e patches), que representam os 

agentes (turtles) e o ambiente (patches). O observador é o “programador” que especifica as 

condições de funcionamento e controla os demais elementos.  

A linguagem de programação do NetLogo apresenta vários recursos, tais como: atribuir 

diferentes formas (shapes) aos agentes (turtles) que podem ser seleccionados na biblioteca do 

ambiente ou criados pelo próprio usuário através de uma janela de edição de formas. A 

programação NetLogo também permite definir diferentes espécies (breeds) de agentes, sendo 

uma característica importante, pois uma vez que tenha definido as espécies, torna-se possível 

programar para que essas tenham comportamentos diferenciados. Por exemplo, num modelo 

de simulação presa/predador, definidas as espécies denominadas “ovelha” e “lobo”, através da 

programação é possível escrever uma regra que faça o “lobo” comer as “ovelhas”. A 

diferenciação das espécies faz também com que o modelo fique visualmente atraente e 

esclarecedor, uma vez que se podem atribuir diferentes formas para diferentes espécies.  

Feitas algumas pesquisas identificaram-se os mesmos algoritmos principais, referidos 

anteriormente, a que correspondem as seguintes simulações de ambientes rodoviários: 

- Tráfego Básico (Traffic Basic) 

Este algoritmo modela o movimento de veículos em auto-estrada com vista ao estudo do 

fenómeno da formação das filas de trânsito. Cada veículo segue um conjunto de regras 

simples: abranda a marcha se houver um veículo à sua frente ou acelera se tiver o espaço 

livre. Esta modelação demonstra como se formam as filas sem uma causa justificativa 

(Wilensky, U., 1997). 
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- Tráfego com Duas Vias no Mesmo Sentido (Taffic Two Lanes) 

Este modelo visa também avaliar a formação de filas compactas de trânsito, tal como o 

anterior, porém, num ambiente mais sofisticado, formado por duas filas de trânsito (Wilensky, 

U., 1998).  

- Tráfego em Intersecção de Vias (Traffic Intersection) 

Neste modelo é representado um cruzamento de vias sinalizado por semáforos, onde circula 

veículos. O modelo destina-se a gerar intuições sobre a optimização do caudal rodoviário. 

Para o efeito é possível fazer variar o número de veículos em interacção, a sua velocidade e a 

regulação dos semáforos (Wilensky, U., 1998). 

- Grelha de Tráfego (Traffic Grid) 

Este modelo, tal como o modelo do “Traffic Intersection” procura optimizar a fluidez 

rodoviário através da regulação da sinalização semafórica, porém, numa rede de intersecções 

rodoviárias em forma de grelha (Wilensky, U., 2003).  

1.4. Código do modelo de emergência “O TREVO” 

globals [ticks num-accidents right-flux north-flux] 
breed [cars car] 
patches-own [ clear-in ] 
cars-own [cars-in-sight mine-in-sight cars-in-front  
          others-in-sight cars-in-right-sight 
          cars-seen-ahead speed speed-min 
          ] 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;;SETUP PROCEDURES;; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
to setup 
  clear-all 
  set ticks 0 
  set right-flux 0 
  set north-flux 0 
  set num-accidents 0 
  setup-road 
  setup-cars 
  set-current-plot "Traffic-flux" 
     
end 
  
to setup-road 
  ask patches 
    [ set pcolor green - 3 
      if abs pxcor <= 2 or abs pycor <= 2 
        [ set pcolor black ] 
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      if abs pxcor >= 18 or abs pycor >= 18 
        [ set pcolor black ] 
    ] 
end 
 
to setup-cars 
   
    set-default-shape cars "car" 
    create-custom-cars number-of-cars / 2 [ 
      setxy random-xcor 0 
      set heading 90 
      set color blue 
      set speed-min  0 
      set speed  speed-min ;+ random-float 10.0 
      separate-cars 
      ] 
    set-default-shape cars "car1" 
    create-custom-cars number-of-cars / 2 [ 
 
      setxy 0 random-ycor 
      set heading 0 
      separate-cars 
      set color red 
      set speed  speed-min ;0. + random-float 10.0 
      set speed-min  0 
      separate-cars 
      ] 
    ask cars [set cars-in-sight cars with [color = pink]] 
end 
 
to separate-cars 
  if any? other-cars-here 
    [ fd 1 
      separate-cars ] 
end 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;;RUNTIME PROCEDURES;; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
to go 
  ifelse ticks < simulation-limit [step] [stop] 
  plot-cars 
end 
 
to slow-down-car  ;; turtle procedure 
  set speed speed - slow-down 
  if speed < 0 [set speed 0] 
end 
 
to speed-up-car  ;; turtle procedure 
  set speed speed-min + random-float 4.0 / 10  
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  if speed > speed-limit [set speed speed-limit] 
end 
 
to step 
 move-cars 
 check-accident 
 set ticks ticks + 1 
end 
 
to move-cars 
  ifelse rules = "without-rules" 
    [ask cars [without-interruption [move-cars-without-rules] ] ] 
    [ifelse rules = "priority" 
      [ask cars [without-interruption [move-cars-priority]]] 
      []] 
end 
 
to perception-without-rules 
  set cars-in-sight (turtles in-cone distance-vision peripheric-vision) with [self != myself] 
  set cars-seen-ahead (cars-on patch-ahead 1) with [pertence-a cars-in-sight-of myself] 
  set others-in-sight cars-in-sight with [(color != color-of myself) and approaching?] 
end 
 
to move-cars-without-rules 
  perception-without-rules 
  if (not any? other-cars-here) [drive-without-rules] 
  fd speed 
end 
 
to drive-without-rules 
  ifelse (not any? cars-in-sight) 
   [speed-up-car fd speed update-flux]  
   [slow-down-car fd speed update-flux] 
end 
 
to move-cars-priority 
  set cars-in-sight (turtles in-cone distance-vision peripheric-vision) with [(self != myself)] 
  set cars-seen-ahead (cars-on patch-ahead 1) with [pertence-a cars-in-sight-of myself] 
  set cars-in-right-sight cars-in-sight with [(seen-on-the-right myself) and (color != color-of 
myself) and approaching?]  
              ;show cars-in-sight 
  set cars-in-front cars-in-sight with [(color = color-of myself)] 
  ifelse (not any? other-cars-here) and (not any? cars-in-right-sight) and (not any? cars-in-
front) and (not any? cars-seen-ahead)  
    [speed-up-car fd speed  update-flux] 
    [slow-down-car fd speed  update-flux] 
end 
 
to update-flux 
ifelse color = blue  
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   [set right-flux right-flux + speed] 
   [set north-flux north-flux + speed] 
end 
 
to-report pertence-a [agent-set] 
  report member? (value-from self [who]) (values-from agent-set [who]) 
end 
 
to-report approaching? 
  report ((color = blue) and (xcor <= 0)) or ((color = red) and (ycor <= 0)) 
end 
 
to-report seen-on-the-right [me] 
  report ((180 + towards me) mod 360 >= (heading-of me)) and 
         ((180 + towards me) mod 360 <= (heading-of me) + peripheric-vision / 2) 
end 
 
to check-accident 
  ask patches with [pcolor = orange] 
  [ set clear-in clear-in - 1 
    if clear-in <= 0 
    [ask cars-here [if not any? (cars-on patch-ahead 1)[ set pcolor black speed-up-car fd 
speed]]] 
  ] 
    ask patches [ 
    if (count cars-here > 1) and  (not (pcolor = orange)) 
    [ 
    set pcolor orange 
    set clear-in 5 
    set num-accidents num-accidents + 1 
    plot num-accidents 
  ]   
  ] 
end 
 
to clear-accident 
  ask patches with [pcolor = orange] 
  [if (count cars-here > 1) [set pcolor black]] 
end 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;;PLOTTING PROCEDURES;; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
to plot-cars 
  set-current-plot "Traffic-flux" 
  ; set-current-plot-pen "Average Speed" 
;  plot (100 * (min values-from turtles [speed]) + (max values-from turtles [speed]) / 2) 
  set-current-plot-pen "North-flux" 
    plot north-flux / 1 
  set-current-plot-pen "Right-flux" 
    plot right-flux / 1 
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  set-current-plot-pen "num-accidents" 
   plot (10 * num-accidents)  
    
end 
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Apêndice 2 

Terminologia Utilizada para Descrever o Sistema e a Sinistralidade Rodoviários. 

 

Este apêndice destina-se a compilar a terminologia utilizada normalmente, pelas entidades 

oficias, para descrever: o fenómeno da sinistralidade; as manobras dos condutores e da 

condução; as infra-estruturas rodoviárias; a sinalização; o tráfego rodoviário e o trânsito; e os 

veículos. 

2.1. Terminologia relacionada com o fenómeno da sinistralidade 

2.1.1. Acidente, genericamente considerado, “é um acontecimento fortuito ou eventual que 

altera a ordem das coisas e que involuntariamente origina danos às pessoas ou aos 

objectos” (Borrel Vives, 1991, Op. Cit. in P. 33-41). 

2.1.2. Acidente de viação, conforme a definição portuguesa, é “uma ocorrência na via 

pública ou que nela tenha origem, envolvendo pelo menos um veículo, do 

conhecimento das entidades fiscalizadoras, e da qual resultem vítimas e/ou danos 

materiais” (ANSR, 2008).  

2.1.3. Acidentes com vítimas, acidente do qual resulte pelo menos uma vítima.  

2.1.4. Acidente mortal, é aquele em que uma ou mais pessoas falecem, existindo um nexo 

causal entre o acidente e a sua morte.1 

2.1.5. Acidente com feridos, é aquele, em que não existem vítimas mortais, contudo uma ou 

várias pessoas ficam feridas.2 

2.1.6. Acidentes com feridos graves, acidente do qual resulte pelo menos um ferido grave, 

não tendo ocorrido qualquer morte.  

2.1.7. Acidente com feridos leves, acidente do qual resulte pelo menos um ferido leve e em 

que não se tenha registado mortos nem feridos graves. E ainda, qualquer indivíduo que 

numa situação decorrente de um acidente de viação refira que, e não obstante não 

haver lesões visíveis, necessita de cuidados médicos.3 

2.1.8. Vítima, ser humano que em consequência de acidente sofra danos corporais.  

                                                           
1 Prevenção e Segurança Rodoviária, Texto Apoio A, Serviço Policial 2 MAI – MAI 2003 
2 Prevenção e Segurança Rodoviária, Texto Apoio A, Serviço Policial 2 MAI – MAI 2003 
3 Prevenção e Segurança Rodoviária, Texto Apoio A, Serviço Policial 2 MAI – MAI 2003 
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2.1.9. Morto ou vítima mortal, vítima de acidente de viação cujo óbito ocorra no local do 

evento ou no seu percurso até à unidade de saúde. Para obter o número de mortos a 30 

dias, aplica-se a este valor um coeficiente de 1,14 (Definição Internacional, 

Convenção de Viena). 

2.1.10. Ferido grave, é aquele que em consequência de acidente de viação e após 

atendimento em serviço de urgência hospitalar por situação emergente careça de 

cuidados clínicos que obriguem a permanência em observação em serviço de 

urgência ou a internamento hospitalar4 

2.1.11. Ferido leve, vítima de acidente que não seja considerada ferida grave.  

2.1.12. Condutor, é toda a pessoa que conduza, um veículo motorizado, veículos de tracção 

animal, animais de carga e rebanhos na via pública ou nas vias equiparadas a via 

pública 

2.1.13. Passageiro, é toda a pessoa que não seja condutor e se encontre sobre ou no interior 

do veículo. 

2.1.14. Peão, é toda a pessoa que não seja condutor ou passageiro. Consideram-se peões, as 

pessoas transportadas em carrinhos de bebé, cadeira de rodas, que conduzam à mão 

velocípedes e ciclomotores, ou ainda que se desloquem sobre carris.5 É equiparado ao 

trânsito de peões a condução de carros de mão; a condução à mão de velocípedes de 

duas rodas sem carro atrelado e de carros de crianças ou de pessoas com deficiência; o 

trânsito de pessoas utilizando trotinetas, patins ou outros meios de circulação 

análogos, sem motor; o trânsito de cadeiras de rodas equipadas com motor eléctrico; a 

condução à mão de motocultivadores sem reboque ou retrotem.6 

2.1.15. Índice de gravidade, número de mortos por 100 acidentes com vítimas.  

2.1.16. Indicador de gravidade, IG = 100xM + 10xFG + 3xFL, em que M é o número de 

mortos, FG o de feridos graves e FL o de feridos leves.  

2.1.17. Ponto negro anual, lanço de estrada com o máximo de 200 metros de extensão, no 

qual se registou, pelo menos, 5 acidentes com vítimas, no ano em análise, e cuja soma 

de indicadores de gravidade é superior a 20.7 

                                                           
4 Desp. 7537/2000 (2ª Série) de 16 de Março (Definição para efeito de submissão a exames, nº2 art 157 CE) 
5 Prevenção e Segurança Rodoviária, Texto Apoio A, Serviço Policial 2 MAI – MAI 2003 
6 Artº 104 CE 
7 Prevenção e Segurança Rodoviária, Texto Apoio A, Serviço Policial 2 MAI – MAI 2003 
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2.1.18. Zona de acumulação de acidentes: Lanço de estrada com o máximo de 200 metros 

de extensão, no qual se registou, pelo menos 5 acidentes com vítimas.  

2.2. Terminologia relacionada com as manobras dos condutores e a condução8 

2.2.1. Manobra: Acção que altera a evolução ou posição anterior de um veículo.  

2.2.2. Direcção: É um eixo rodoviário que une duas localidades ou partes, 

independentemente do sentido em que é feita a deslocação.  

2.2.3. Sentido: É uma orientação da deslocação feita ao longo de uma direcção. Em cada 

direcção existem dois sentidos.  

2.2.4. Ultrapassagem: Manobra que permite a um veículo passar da retaguarda para a frente 

de outro veículo que se move na mesma via de tráfego.  

2.2.5. Cruzamento de veículos: Passagem de um veículo por outro veículo que se move na 

mesma via, mas em sentido contrário.  

2.2.6. Mudança de direcção: Manobra executada por um veículo que circula em 

determinado sentido numa via, para passar a rodar noutra via de direcção diferente.  

2.2.7. Inversão do sentido de marcha: Manobra executada por um veículo que circula em 

determinado sentido ou numa direcção ou via, para passar a circular na mesma via ou 

direcção no sentido oposto do iniciado.  

2.2.8. Cedência de passagem: Direito conferido ao tráfego de uma via de ter a prioridade de 

passagem nos cruzamentos de nível com outras vias.  

2.2.9. Distância de visibilidade: Extensão continua da via, que o condutor de um veículo 

pode ver de um dado ponto, quando a sua visão não é interceptada por outros veículos 

ou obstáculos.  

2.2.10. Visibilidade mínima: Mínima distância de visibilidade de que necessita o condutor 

de um veículo que se move a uma dada velocidade para fazê-lo parar antes de atingir o 

obstáculo visto na faixa de rodagem. Por via legal o Código da Estrada estabelece que 

a visibilidade é reduzida ou insuficiente sempre que o conductor não possa avistar a 

faixa de rodagem em toda a sua largura numa extensão de, pelo menos 50 metros.9 

2.2.11. Tempo de percepção – reacção: Lapso de tempo necessário ao condutor de um 

veículo para se aperceber de uma nova situação e reagir a ela.  
                                                           
8 Manual de Fiscalização de Trânsito. Brigada de Trânsito da GNR. Lisboa. 2005 
9 Artº 19 CE. 
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2.2.12. Distância de paragem: Distância percorrida por um veículo que se pretende parar o 

mais rapidamente possível, medida entre o ponto em que o condutor toma consciência 

da necessidade de parar e o ponto de paragem. A distânçia de paragem inclui, 

portanto, a distância que é percorrida durante o tempo de percepção / recepção.  

2.2.13. Distância de travagem ou extensão de travagem: Distância percorrida entre o ponto 

em que o condutor accionou o travão e este começar a produzir efeitos e o ponto de 

paragem.  

2.2.14. Distância de segurança: Distância que o condutor deve manter em relação ao veículo 

que o precede, para evitar qualquer acidente em caso de súbita diminuição de 

velocidade ou paragem daquele veículo. É influenciada da pela capacidade do 

condutor, potência e estado de veículo e condições da via ou do tempo.  

2.2.15. Distância entre veículos – O condutor de um veículo em marcha deve manter entre o 

seu veículo e o que o precede a distância suficiente para evitar acidentes em caso de 

súbita paragem ou diminuição de velocidade deste.10 

2.3. Terminologia relacionada com as vias  

Código da Estrada 

2.3.1. Auto-estrada: via pública destinada a trânsito rápido, com separação física de faixas 

de rodagem, sem cruzamentos de nível nem acesso a propriedades marginais, com 

acessos condicionados e sinalizada como tal. 

2.3.2. Berma: superfície da via pública não especialmente destinada ao trânsito de veículos e 

que ladeia a faixa de rodagem;  

2.3.3. Caminho: via pública especialmente destinada ao trânsito local em zonas rurais;  

2.3.4. Corredor de circulação: via de trânsito reservada a veículos de certa espécie ou 

afectos a determinados transportes;  

2.3.5. Cruzamento: zona de intersecção de vias públicas ao mesmo nível;  

2.3.6. Eixo da faixa de rodagem: linha longitudinal, materializada ou não, que divide uma 

faixa de rodagem em duas partes, cada uma afecta a um sentido de trânsito;  

2.3.7.  Entroncamento: zona de junção ou bifurcação de vias públicas; 

                                                           
10 Artº 18 CE 
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2.3.8.  Faixa de rodagem: parte da via pública especialmente destinada ao trânsito de 

veículos;  

2.3.9. Ilhéu direccional: zona restrita da via pública, interdita à circulação de veículos e 

delimitada por lancil ou marcação apropriada, destinada a orientar o trânsito;  

2.3.10. Localidade: zona com edificações e cujos limites são assinalados com os sinais 

regulamentares;  

2.3.11. Parque de estacionamento», local exclusivamente destinado ao estacionamento de 

veículos;  

2.3.12. Passagem de nível: local de intersecção ao mesmo nível de uma via pública ou 

equiparada com linhas ou ramais ferroviários;  

2.3.13. Passeio: superfície da via pública, em geral sobrelevada, especialmente destinada ao 

trânsito de peões e que ladeia a faixa de rodagem;   

2.3.14. Pista especial: via pública ou via de trânsito especialmente destinada, de acordo com 

sinalização, ao trânsito de peões, de animais ou de certa espécie de veículos;  

2.3.15. Rotunda: praça formada por cruzamento ou entroncamento, onde o trânsito se 

processa em sentido giratório e sinalizada como tal;  

2.3.16. Via de abrandamento: via de trânsito resultante do alargamento da faixa de rodagem 

e destinada a permitir que os veículos que vão sair de uma via pública diminuam a 

velocidade já fora da corrente de trânsito principal;   

2.3.17. Via de aceleração: via de trânsito resultante do alargamento da faixa de rodagem e 

destinada a permitir que os veículos que entram numa via pública adquiram a 

velocidade conveniente para se incorporarem na corrente de trânsito principal;  

2.3.18. Via de sentido reversível: via de trânsito afecta alternadamente, através de 

sinalização, a um ou outro dos sentidos de trânsito; 

2.3.19. Via de trânsito: zona longitudinal da faixa de rodagem, destinada à circulação de uma 

única fila de veículos;  

2.3.20. Via equiparada a via pública: via de comunicação terrestre do domínio privado 

aberta ao trânsito público;  

2.3.21. Via pública: via de comunicação terrestre afecta ao trânsito público;  
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2.3.22. Via reservada a automóveis e motociclos: via pública onde vigoram as normas que 

disciplinam o trânsito em auto-estrada e sinalizada como tal;  

2.3.23. Zona de estacionamento: local da via pública especialmente destinado, por 

construção ou sinalização, ao estacionamento de veículos.  

Manual de fiscalização de trânsito 

2.3.24. Radial: Via que liga directamente a parte central de uma zona urbanizada às áreas 

exteriores.  

2.3.25. Circular: Via que contorna uma zona ou região, destinada a desviar o tráfego, total ou 

parcialmente, do respectivo centro ou centros. As circulares cortam naturalmente as 

vias radiais segundo ângulos aproximadamente rectos.  

2.3.26. Subsidiária: Rua, avenida ou outra, utilizada no desdobramento do tráfego de uma via 

que existe nas proximidades e tem excesso de tráfego. 

2.3.27. Desvio: Via que permite desviar o tráfego de passagem de determinada zona, 

ladeando-o de modo a facilitar o trânsito.  

2.3.28. Via de sentido único: Via destinada a uma só corrente de tráfego. 

2.3.29.  Via de duplo sentido: Via destinada a duas correntes de tráfego com sentidos 

opostos. 

2.3.30. Via com prioridade: Trecho de via, devidamente sinalizado, cujo tráfego tem 

prioridade de passagem em todos os cruzamentos com outras vias também sinalizadas.  

2.3.31. Plataforma: Superfície final da terraplanagem ou via, compreendida entre as arestas 

superiores dos taludes de aterro ou as arestas internas das valetas laterais da via.  

2.3.32. Guia: Elementos contínuos de betão, calçada ou outro material, implantada ao longo 

da faixa de rodagem, de nível com a sua superfície que delimita a faixa de rodagem.  

2.3.33. Lancil: Elemento contínuo de cantaria, betão, calçada ou outro material, implantado 

ao longo da faixa de rodagem e sobrelevado em relação a esta.  

2.3.34. Separador: Zona ou dispositivo (e não simples marca) destinado a separar tráfego do 

mesmo sentido ou de sentidos opostos. Os mais conhecidos são: o Separador New 

Jersey, o Separador portátil e o Separador metálico.  

2.3.35. Separador de sentidos: Separador de duas correntes de tráfego de sentidos opostos.  
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2.3.36. Separador de vias: Separador de duas vias de tráfego do mesmo sentido e da mesma 

natureza. 

2.3.37. Separador lateral: Separador de duas vias de tráfego, das quais uma é de acesso livre 

e a outra é de acesso controlado ou de grande trânsito.  

2.3.38. Guarda: Dispositivo de protecção colocado ao longo da via a fim de evitar as 

consequências do despiste do veículo.  

2.3.39. Cruzamento a níveis diferentes ou cruzamentos desnivelados: Cruzamento de duas 

ou mais vias, realizado por meio de uma “obra de arte” que permite a passagem das 

diversas correntes de tráfego a níveis diferentes, sem interferências. 

2.3.40.  Nó de ligação: Conjunto de vias, a níveis diferentes, na vizinhança de um cruzamento 

que assegura a ligação das vias que aí se cruzam.  

2.3.41. Cruzamento em “T”: Cruzamento de nível de três vias em que uma delas está no 

prolongamento de outra e a terceira tem intercepção em ângulo aproximadamente 

recto.  

2.3.42. Cruzamento em “Y”: Cruzamento de nível de três vias em que uma delas está 

praticamente no prolongamento de outra e a terceira tem intercepção em ângulo agudo 

ou obtuso.  

2.3.43. Cruzamento múltiplo: Cruzamento de nível de cinco ou mais vias.  

2.3.44. Ramo: Porção de qualquer das faixas de rodagem que convergem num cruzamento de 

nível, situado fora dele.  

2.3.45. Passagem para peões: Espaço destinado na faixa de rodagem à travessia de peões.  

2.3.46. Passagem de nível: Intercepção de uma via e de um caminho-de-ferro.  

2.3.47. Abrigo: Alpendre ou pequena construção edificada junto de uma via e destinada, em 

geral, a abrigar as pessoas que aguardam transportes colectivos. 

2.4. Terminologia relacionada com a sinalização 

2.4.1. Semáforo (sinal luminoso): Sinal de luz cuja cor e duração determina a paragem de 

tráfego e indicam via livre, interdita ou com precaução. Pode ser manual ou 

automático.  

2.4.2. Intervalo: Tempo durante a qual se mantêm as indicações dadas ao tráfego por sinal 

luminoso.  

Apêndice 2 179



2.4.3. Semáforo de comando manual: Semáforo accionado manualmente.  

2.4.4. Semáforo comandado pelo tráfego: Semáforo de comando automático accionado em 

certas condições pelos próprios veículos ou pelos peões.  

2.4.5. Semáforo de comando automático: Semáforo accionado por meio de mecanismo 

automático.  

2.4.6. Semáforo de tempo fixo: Semáforo de comando automático funcionando com 

intervalos fixos.  

2.4.7. Semáforo de comando independente: Semáforo que funciona sem coordenação com 

outros semáforos. 

2.4.8. Semáforo de comando coordenado: Conjunto de semáforos cujas indicações estão 

relacionados entre si de maneira a facilitar o trânsito num determinado percurso.  

2.4.9. Sinalização: É o conjunto de sinais ou gestos que se destinam a regularizar o trânsito, 

cujo objectivo visa a obtenção da segurança e da fluidez do trânsito.  

2.4.10. Placas de sinalização: Painel no qual figuram símbolos regulamentares ou outras 

indicações de sinalização vertical. Podem ser fixas ou amovíveis.  

2.4.11. Símbolo: É um desenho convencionado inscrito numa placa de sinalização para dar 

uma informação adicional  

2.4.12. Linha longitudinal: Marca longitudinal contínua ou descontínua que separa dois 

sentidos de tráfego. 

2.4.13. Linha transversal: Linha contínua, em regra perpendicular ao eixo da via.  

2.4.14. Linha lateral: Linha longitudinal que limita lateralmente a faixa de rodagem.  

2.4.15. Marca rodoviária: Sinal rodoviário oposto na faixa de rodagem ou nas obras anexas 

tais como: lancis, passeios, bermas. As marcas nos pavimentos podem ser: marcas 

longitudinais, marcas transversais e outras. Outras marcas estão destinadas a regular a 

circulação e a advertir ou orientar os utentes das vias públicas.  

2.4.16. Inscrição: Marca constituída por legenda ou símbolos.  

2.4.17. Cravo: Marca constituída por um objecto rígido fixado no pavimento, ligeiramente 

saliente, e que por norma é reflectorizante.  
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2.5. Terminologia relacionada com os veículos 

2.5.1. Eixo: Conjunto de rodas de um veículo, cujos centros se encontram num mesmo plano 

vertical, transversal a esse veículo.  

2.5.2. Rodado: Conjunto de eixos a distância suficientemente pequena uns dos outros para 

poderem, para determinado fim, ser considerado com um único eixo.  

2.5.3. Brecagem (raio de viragem): Perímetro da circunferência descrita por um automóvel 

ao dar uma curva.  

2.5.4. Sobreviragem: Tendência de um veículo para deslizar de traseira quando aumenta a 

força lateral. Isto significa, que ao fazer uma curva, o veículo sobrevirador tenha 

tendência a fechar a trajectória. O modo de condução pode alterar esta tendência, e 

inclusivamente, o mesmo veículo pode variar de uma tendência sobreviradora para 

uma subviradora. A sobreviragem está dependente da magnitude da aceleração 

transversal a que é submetido. 

2.5.5. Subviragem: Deslizamento preponderante do eixo dianteiro de um veículo em limite 

de aderência, apresentando tendência de aumentar o raio da trajectória. 

2.5.6. Força centrífuga: Força que impele qualquer objecto para o lado de fora numa 

trajectória curva. Um automóvel, ao descrever uma curva, tem tendência para ser 

impelido para o lado exterior e inclinando, inclusivamente, a carroçaria.  

2.5.7. Aderência: Capacidade de fixação duma superfície sobre outra. À máxima aderência 

ou impossibilidade total de escorregamento, por as superfícies em contacto serem 

excepcionalmente rugosas, atribui-se o coeficiente 1. Por isso, os coeficientes de 

aderência são sempre representados em valores decimais inferiores à unidade  

2.5.8. Capotagem: Uma ou várias voltas de um veículo sobre si mesmo (ficando ou não, 

posteriormente, na sua posição normal).  

2.5.9. Derrapagem: Situação em que as rodas de um veículo deixam de aderir ao 

pavimento, pelo que em vez de rolarem, começam a escorregar lateralmente, podendo 

o veículo fazer “peão”. Pode haver apenas derrapagem das rodas traseiras ou 

dianteiras ou de ambas simultaneamente (o que é menos frequente). A derrapagem 

mais perigosa é aquela que ocorre com as rodas traseiras de um veículo.  

2.5.10. Hidroplanagem: Perda de aderência de um pneu resultante da acumulação de água à 

superfície do solo (pavimento) e que causa muitas vezes derrapagens.  
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2.5.11. Glissagem: Perda de aderência de um veículo num pavimento coberto de gelo, geada 

ou neve.  

2.5.12. Sinais de derrapagem e travagem: Vestígios deixados pelas rodas de um veículo no 

pavimento ao derrapar ou quando trava violentamente. Os sinais são, por vezes, muito 

semelhantes, mas os de derrapagem são sinuosos, enquanto os de travagem são quase 

sempre em recta e constituídos por traços paralelos.  

2.5.13. Fading ou limite de eficiência dos travões: Perda total ou quase total da eficiência 

dos travões, devido ao aquecimento provocado por travagens sucessivas. Depende não 

só da utilização sucessiva do travão mas também da qualidade do material 

componente do próprio travão.  

2.5.14. Shimmy ou Shimming: Vibração nas rodas dianteiras que se transmite ao volante da 

direcção tornando a condução incómoda. É motivada pela má calibragem das rodas. 

Acontece em regra quando a veículo roda em pisos irregulares a velocidades de 80/90 

Km/hora. Desaparece reduzindo a velocidade ou acelerando totalmente para 

velocidades altas.  

2.5.15. Paragem: Imobilização de um veículo na faixa de rodagem ou fora dela, apenas pelo 

tempo estritamente necessário para a entrada ou saída de passageiros ou para breves 

operações de carga ou descarga, e desde que o seu condutor esteja pronto a retomar a 

marcha.  

2.5.16. Estacionamento: Imobilização de um veículo na faixa de rodagem ou fora dela, por 

tempo superior ao necessário para a entrada e saída de passageiros e para carregar ou 

descarregar mercadoria, mesmo mantendo-se o seu condutor ao volante.  

2.5.17. Parqueamento: Estacionamento em áreas para tal reservadas  

2.6. Terminologia relacionada com o tráfego rodoviário 

2.6.1. Tráfego: Conjunto de pessoas, de veículos, e de mercadorias que transitam numa via 

de comunicação considerados no conjunto ou separadamente, mas sempre em termos 

genéricos.  

2.6.2. Trânsito: Movimento de pessoas, animais e veículos que utilizam uma via de 

comunicação.  

2.6.3. Corrente de tráfego: Conjunto de veículos que transitem no mesmo sentido, em uma 

ou várias filas contínuas.  
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2.6.4. Volume de tráfego: Número de veículos que passam numa dada secção da via 

durante um período determinado.  

2.6.5. Densidade de tráfego: Número de veículos que, num dado instante, ocupa a unidade 

de comprimento de uma via de tráfego. Exprime-se, geralmente em veículos por 

quilómetros.  

2.6.6. Capacidade de tráfego: Número de veículos, que por unidade de tempo, pode passar 

numa dada secção da via, em certas condições.  

2.6.7. Tráfego de origem: Parte do tráfego com origem numa dada área e que sai dela por 

um ou mais pontos.  

2.6.8. Tráfego de destino: Parte do tráfego que entra numa dada área por um ou mais 

pontos e tem nela o destino.  

2.6.9. Tráfego local: Parte do tráfego que circula numa dada área e tem nela a origem e o 

seu destino.  

2.6.10. Tráfego de entrada: Tráfego que entra numa dada área por um ou mais pontos.  

2.6.11. Tráfego de saída: Tráfego que saí de uma área por um ou mais pontos.  

2.6.12. Tráfego de passagem: Tráfego que circula numa dada área ou passa por um dos 

pontos e tem a origem e o destino fora dela.  

2.6.13. Tráfego Médio Diário (TMD): Volume médio de tráfego durante 24 horas. Obtém-se 

somando várias contagens diárias e dividindo o seu total pelo número de dias.  

2.7. Terminologia relacionada com o trânsito 

2.7.1. Trânsito muito reduzido: Passagem de um ou outro veículo com intervalos de tempo 

muito grandes entre eles. (Não deve ser utilizado o termo trânsito nulo pois este termo 

só deverá ser aplicado para vias interditas ao trânsito.)  

2.7.2. Trânsito reduzido:  Passagem de veículos com grandes intervalos de tempo entre 

eles, normalmente sem ligação à vista.  

2.7.3. Trânsito pouco intenso:  Passagem frequente de veículos isolados, embora por vezes 

com pequenos intervalos.  

2.7.4. Trânsito intenso: Em coluna, com intervalos grandes entre as viaturas ou grupos de 

viaturas, de velocidades medidas de 60/70 Km/h.  
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2.7.5. Trânsito muito intenso: Em colunas cerradas sem paragens ou com paragens 

frequentes e com velocidade na ordem dos 40 Km/h. 

2.7.6. Trânsito congestionado: Em coluna, com paragens muito frequentes e por vezes 

demoradas.   
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Apêndice 3 

Estudo do Movimento dos Veículos 

 

Este Apêndice destina-se a descrever, em termos científicos, o movimento dos veículos, 

através da área da Física designada por Mecânica que, por sua vez, se subdivide na cinemática 

e na dinâmica. 

- A Cinemática estuda a descrição dos diferentes movimentos que um corpo pode realizar sem 

ter em conta as suas causas. 

- A Dinâmica estuda o movimento dos corpos considerando as causas que o originam ou o 

modificam, ou seja, as forças. 

3.1 Movimento na perspectiva da cinemática 

Na perspectiva da cinemática, o movimento é um conceito relativo, dado que consiste na 

deslocação de um objecto de um local para outro tendo sempre por referência um determinado 

ponto. Por exemplo, um passageiro dentro de um veículo, em movimento, está também em 

movimento face a um observador exterior, mas está em repouso se tivermos por referência o 

próprio veículo. 

Por outro lado, sempre que um corpo se move descreve uma trajectória. Esta consiste numa 

linha imaginária que descreve o movimento de um objecto por referência ao mesmo ponto. 

O movimento é uma magnitude vectorial. Uma magnitude é vectorial quando para a sua 

determinação necessitamos, para além da sua medida, de uma direcção e de um sentido, ou 

seja, necessitamos de um vector. Assim, torna-se necessário fazer uma breve introdução ao 

cálculo vectorial. 

3.1.1 Noções vectoriais 

-Vector - Um vector é um segmento orientado. As magnitudes vectoriais indicam-se com uma 

seta sobre o símbolo utilizado em forma de módulo |a|. 

A velocidade é uma magnitude vectorial, tem direcção, sentido e módulo. Quando dizemos 

que um veículo se move a uma velocidade de 60 Km/h, para que a velocidade fique 

perfeitamente descrita é necessário dizer também o sentido e a direcção. O valor numérico é o 

módulo de |60| km/h.  
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Tendo em conta o ponto de aplicação, os vectores podem ser: 

- Fixos – O seu ponto de aplicação é um ponto perfeitamente determinado; 

- Deslizantes – O seu ponto de aplicação é um ponto qualquer da recta que determina a 

direcção do vector; 

- Livres – O seu ponto de aplicação é um ponto qualquer do espaço. 

y 

V

x 

Graficamente um vector representa-se por um segmento de recta com uma seta numa das suas 

extremidades. Um vector é composto pelos seguintes elementos: a origem - o ponto de 

aplicação (A); o extremo – o ponto de aplicação (B); a direcção – que coincide com a recta 

sobre a qual se encontra; o sentido – assinalado pela seta e o módulo – o valor do segmento 

(AB). 

 

                              

BA 

                               Origem                         Destino 

          Direcção:      Lisboa                           Porto  

Figura 3.1 – Representação gráfica de um vector. 

Assim, o vector (v) é o resultado da soma vectorial dos vectores (x) e (y). 

Este vector representa um veículo que se desloca a partir de Lisboa, com uma velocidade 

vectorial de módulo 120 km/h, uma direcção Lisboa-Porto e o sentido do Porto. 

Para descrevermos um movimento necessitamos dos conceitos de velocidade e de aceleração. 

3.1.2 Velocidade 

- A velocidade é igual ao espaço percorrido “s” por unidade de tempo “t”. 

- A velocidade média “vm” é o quociente entre a distância total percorrida “Δs”, desde o ponto 

final “s2” ao ponto inicial “s1”, e o tempo total dispendido “Δt”, desde o tempo final “t2” ao 

tempo inicial “t1” desse deslocamento.  

12

12

tt
ss

t
svm −

−
=

Δ
Δ

=  (1) 

- A velocidade instantânea é a velocidade que possui um corpo num instante determinado. 

Para determinar a velocidade instantânea necessitamos de conhecer a posição do corpo em 
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cada instante. A velocidade instantânea é o limite do cociente de Δs/Δt quando Δt tende para 

zero (Δt → 0).  

No sistema internacional a velocidade mede-se em metro por segundo (m/s) ou em quilómetro 

por hora (km/h). 

3.1.3 Aceleração 

- A aceleração significa variar a velocidade quer aumentando-a quer diminuindo-a. Quanto 

maior for a variação maior será a aceleração. Logo a aceleração é a variação da velocidade 

por unidade de tempo. 

t
vv

t
va if

Δ

−
=

Δ
Δ

= 1         (2) 

Sendo vf a velocidade final, vi a velocidade inicial e Δt o tempo decorrido. 

Do mesmo modo que a velocidade, a aceleração também é uma magnitude vectorial. Portanto, 

é necessário para além do seu valor numérico, a direcção e o sentido em que se produz. 

Define-se como aceleração vectorial média (am) de um objecto como o quociente entre a 

variação da velocidade Δv e a variação do tempo Δt. 

- A aceleração instantânea é o limite deste quociente quando Δt tende para zero (Δt → 0). 

- A aceleração devida à gravidade. É a aceleração (g) que experimenta um objecto que se 

move pela atracção gravitacional, cuja direcção é vertical e o sentido o solo. Sobre a 

superfície terrestre o seu valor é de igual a 9,81 m/s2. A partir das seguintes expressões 

matemáticas podem calcular-se a velocidade (v), a altura (h): 

tgv ⋅= (3) e hgv ⋅⋅= 2  (4) 

2

2
1 tgh ⋅⋅=  (5) e tvh ⋅⋅=

2
1 (6) 

A unidade de medida da aceleração no Sistema Internacional é m/s2. Quando o movimento 

tem uma aceleração de 10 m/s2, significa que em cada segundo a velocidade aumenta em 10 

m/s. 

Os valores adoptados para acelerações dependem simultaneamente das prestações mecânicas 

dos veículos, do atrito pneu-superficie do pavimento mobilizável e das exigências de conforto 

dos condutores. 
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Em veículos ligeiros de passageiros são correntes valores médios de aceleração da ordem dos 

1,2 ms-2 para uma variação da velocidade de 0 aos 80 km/h. Em situação de arranque (1ª 

velocidade) pode ser adoptada uma aceleração de 2 ms-2. Para veículos pesados (com relação 

potência-peso de 10W/Kg) os valores das acelerações acima referidas são inferiores 0,4 ms-2 e 

1 ms-2, respectivamente (Cardoso, 1999). 

2.1.3.1 Cálculo da velocidade pela aceleração 

Conhecida a aceleração tangencial média (atm), a velocidade inicial (vi) e o tempo decorrido 

(t) desde que o móvel possuía tal velocidade, podemos calcular a velocidade final (vf) pela 

seguinte expressão matemática: 

tavv i ⋅+=  (7) 

O vector velocidade tem dois componentes que são: a aceleração tangencial (responsável pela 

variação no valor da velocidade) e a aceleração normal (responsável pela variação da 

direcção). 

Os movimentos curvilíneos tendem a possuir os dois tipos de aceleração. 

3.1.4 Movimento rectilíneo uniforme (MRU) 

Em termos científicos classifica-se o movimento como rectilíneo se a sua trajectória for uma 

linha recta e como uniforme se a velocidade for constante. 

Se a velocidade de um corpo for constante (v=k), a distância percorrida num intervalo de 

tempo (t2-t1), conhecida a posição inicial (s1), pode ser calculada pela seguinte expressão 

matemática: 

)( 121 ttvss −⋅⋅=  (8) 

3.1.5 Movimento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) 

No caso do MRUA a velocidade não é constante. É um movimento cuja trajectória é recta e a 

aceleração constante. O cálculo da velocidade no MRUA pode efectuar-se pela seguinte 

expressão matemática: 

tavv if ⋅+=  (9) 

Se partir da posição de repouso vi=0, logo: 

tav f ⋅= (10) e tva f /= (11) 
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O espaço percorrido pode calcular-se pela seguinte equação: 

2

2
1 tatvss ii ⋅+⋅+=  (12) 

3.1.6 Movimento circular. Velocidade angular (ω) 

O movimento angular (θ) expressa-se geralmente em radianos, em grados ou em rotações, 

assim: 1rotação=2π rad=360º. 

Quando um corpo se move com velocidade (v) num circulo de raio (r), possui uma aceleração 

de magnitude v2/r em direcção ao centro do circulo. Esta aceleração centrípeta está 

relacionada com a variação da direcção da velocidade. Por tratar-se de uma aceleração existirá 

uma força resultante na mesma direcção. Esta força designa-se por força centrípeta. Esta 

força é necessária para que exista um movimento circular. 

Um corpo que descreve um movimento circular com velocidade constante em função do 

tempo (t), designado por período, necessário para fazer uma rotação completa, se o raio da 

circunferência for “r”, durante um período o corpo percorre uma distância igual a 2πr, logo a 

sua velocidade está relacionada com o raio e o período: 

t
rv π2

= (13) 

O inverso do período denomina-se por frequência “f”, logo:  

r
vtf
π2

/1 ==  (14) 

A frequência expressa-se em rotações por segundo (rot./s). 

Na figura ??? mostra-se uma linha circular de arco “s” e raio “r”. O ângulo “θ” varrido pelo 

raio vector é θ=s/r. A variação do ângulo em função do tempo recebe o nome de velocidade 

angular ω: 

r
ds

r
v

dt
d

π
θω

2
1

== (15) 

Como a velocidade linear “v” é “ds/dt”, as velocidades linear e angular estão relacionadas 

por: 

ω⋅= rv  (16) 

A velocidade angular expressa-se em radianos por Segundo (rad/s). 

Apêndice 3 189



3.1.7 Aceleração angular (α)  

A aceleração angular (α) de um corpo é a variação da sua velocidade angular em relação ao 

tempo. 

t
if ωω

α
−

=      (17) 

As expressões matemáticas para o movimento angular uniformemente acelerado são análogas 

às do MRUA: 

tif ⋅+= αωω ; 2

2
1 tti ⋅+⋅= αωθ  (18) 

Um corpo de massa “m” que se move com uma velocidade de módulo v, em volta de um 

círculo de raio “r”, experimenta uma aceleração normal ou centrípeta. 

Ainda que o módulo da sua velocidade não varie, a direcção da sua velocidade varia 

continuamente. Esta variação na velocidade dá lugar a uma aceleração “ac” da massa, dirigida 

desde o corpo ao centro do círculo. Esta aceleração centrípeta expressa-se pela seguinte 

equação: 

r
vac

2

= (19) 

Dado que : v=ω.r, também se tem que ac=ω2.r. Deduzindo-se assim que a aceleração 

tangencial se pode expressar como: 

α⋅= rac  (Aceleração angular)(20) 

3.2 O movimento na perspectiva da dinâmica 

A dinâmica estuda o movimento dos corpos considerando as causas que o originam ou o 

modificam, ou seja, as forças. 

A mecânica clássica ou Newtoniana é uma teoria do movimento baseada nas ideias de massa, 

força e as leis que relacionam estes conceitos físicos com as magnitudes cinemáticas – 

posição, velocidade e aceleração.  

3.2.1 Leis de Newton (actualizadas) 

- Primeira lei – Lei da Inércia – Um corpo permanece no seu estado inicial de repouso ou 

movimento, com velocidade uniforme, a não ser que se exerça uma força de desequilíbrio 

externa. 
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- Segunda lei – Lei da Dinâmica – A aceleração de um corpo é inversamente proporcional à 

sua massa e directamente proporcional à força externa resultante que actua sobre ele. 

- Terceira lei - Lei da Interacção – As forças apresentam-se sempre em pares. Se um corpo 

“A” exerce uma força sobre um corpo “B”, o corpo “B” exercerá uma força igual mas 

oposta sobre o corpo “A”. 

Para a melhor compreensão das leis de Newton considera-se importante definir os conceitos 

de força, de massa e de energia. 

- Força - Acção exercida sobre um corpo a fim de lhe produzir, ou não, movimento. A força 

no SI é expressa em Newtons (N). 1 N é igual à força necessária para produzir uma aceleração 

de 1m/s2 num corpo padrão com 1 kg. 

A fórmula matemática que melhor expressa a Força é a seguinte, em que (F) é a força, (m) a 

massa e (a) a aceleração: 

amFF ⋅==∑  (21) 

- A Força devida à gravidade – A força mais comummente conhecida é aquela que 

representa a força de atracção da terra sobre os objectos. Esta força denomina-se por peso. 

Como a aceleração de um objecto é igual à força resultante dividida pela massa do objecto, 

podemos dizer que a Força devida à acção da gravidade (Fg) sobre o objecto é proporcional à 

massa do mesmo: 

gmpesoFg ⋅=)(  (22) 

A força exercida pela atracção da gravidade sobre um objecto designa-se por peso. Quando o 

peso é a única força que actua sobre o mesmo a sua aceleração é de 9,81 m/s2 ou 9,81 N. 

Assim se distingue o conceito de peso do conceito de massa. Sendo que o peso é igual à 

massa multiplicada pela gravidade. 

- Massa – A massa é igual ao peso dos objectos em kg, medidos em balanças comuns. 

3.2.2 O movimento e a energia mecânica 

Os antigos gregos definiram energia como “força em acção”, pelo que poderíamos dizer que a 

energia é a capacidade para exercer uma força e produzir uma acção ou modificar algo. 

Energia é a capacidade para realizar um trabalho, ou seja, exercer uma força sobre um objecto 

e movimentá-lo de um lugar para outro. A energia manifesta-se de diferentes formas e recebe 
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distintos nomes segundo as acções ou alterações que provoca aos fenómenos que lhes estão 

associados.  

O movimento implica também energia. Assim, no concernente à circulação dos veículos 

automóveis deve tomar-se em conta a energia mecânica. A energia mecânica é a que possuem 

alguns corpos pela velocidade de deslocação.  

No que concerne ao movimento dos veículos há a considerar três conceitos: o trabalho (w), a 

Energia (E) e a Potência. 

2.1.2.1 Trabalho 

- Trabalho – É a força aplicada a um objecto produzindo-lhe uma determinada deslocação no 

espaço. Quando uma força (F) actua sobre um corpo, este experimenta um deslocamento (s). 

A componente de (F) na direcção de (s) é igual a θcos⋅F . O trabalho (w) efectuado pela 

força (F) define-se como a componente de F na direcção do deslocamento multiplicada pelo 

deslocamento. 

Note-se que α é o ângulo entre a força e o vector de deslocamento. O trabalho é uma 

magnitude escalar. Se F e s estiverem na mesma direcção e no mesmo sentido, cos.0º=1 e 

w=F.s. Porém, se F e s tiverem sentidos opostos, então cos180º=-1 e w=-F.s, o trabalho é 

negativo. No caso das forças de atrito diminuem o movimento de um objecto, logo o seu 

sentido é contrário ao deslocamento, nesta situação ocorre um trabalho negativo. 

Unidades do trabalho. Uma unidade de força por uma unidade de distância, ou seja, um 

Newton por metro, que é igual a um Jule (J). Este é o trabalho efectuado por uma força de 1N 

quando desloca um objecto em 1 metro na direcção e sentido da força. 

2.1.2.2 Energia cinética 

- Energia cinética: Um corpo em movimento possui energia cinética, ao mover-se é capaz de 

modificar-se ou modificar outro objecto. Quanto maior é a velocidade maior é a energia 

cinética. A Energia Cinética (Ec) de um objecto é a sua capacidade de realizar um trabalho 

devido ao seu movimento. Se um objecto de massa (m) tem uma velocidade (v), a sua Ec é a 

seguinte: 

2

2
1 vmEc ⋅=  (23) 

Se (m) se representa em kg e (v) em m/s, as unidades de Ec são Jules. 
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O trabalho realizado pela força que produz ou modifica o movimento de um objecto é igual à 

variação da energia cinética deste (Teorema das Forças Vivas). A fórmula matemática que 

expressa o teorema é a seguinte: 

22

2
1

2
1

ifc vmvmE ⋅−⋅=  (24) 

Se o objecto partir do repouso (vi=0), então: 

2

2
1 vmEc ⋅=  (25) 

 

2.1.2.3 Energia potencial 

- Energia potencial (Ep): É a energia que possuem os objectos devido à altura a que se 

encontram do solo. A Energia Potencial (Ep) de um objecto é igual à sua capacidade para 

realizar um trabalho devido à sua posição no campo gravitacional. Quando abandonamos um 

objecto a uma certa altura do solo, este adquire uma velocidade e, por conseguinte, uma 

energia cinética, que resulta do trabalho realizado pelo “peso” do objecto quando cai, esta 

energia designa-se por Energia Potencial Gravitacional. 

- A Energia potencial gravitacional na superfície terrestre é igual à capacidade que tem o peso 

(mxg) dos objectos para realizar trabalho ao cair. O trabalho realizado pelo peso (P) ao cair de 

uma altura (s) é igual a: 

θcos⋅⋅= sPE p  ou θcos⋅⋅= sFW  (26) 

A energia potencial gravitacional que um objecto pode realizar ao cair é igual ao peso pela 

altura, qualquer que seja a trajectória percorrida, ou seja, um corpo de massa (m), situado a 

uma altura (h). 

Porém, sendo: θcos⋅= sh  e , então: gmP ⋅=

hgmE p ⋅⋅=  (27) 

2.1.2.4 Energia de atrito 

- Energia de atrito – É a energia necessária para fazer parar ou reduzir a velocidade de um 

corpo em movimento. No caso concreto do movimento de um veículo automóvel, quando este 

trava e reduz a velocidade ou para verifica-se uma dissipação da energia cinética que se 
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converte em energia de atrito. O atrito resulta da fricção entre os pneumáticos do veículo e o 

pavimento onde circula.  

Se a energia de atrito (EAt)  é igual ao trabalho (W) que um objecto produz quando trava 

(Eat=W) e se o trabalho é igual ao produto da massa (m) pela distância (d) de travagem 

(W=m.a.d), então a energia de atrito é igual: 

damEat ⋅⋅=  (28) 

Se a aceleração (a) é igual ao produto do coeficiente de atrito (μ) pela força da gravidade (g) 

ga ⋅= μ (29) 

Então a energia de atrito pode expressar-se pela seguinte equação matemática: 

dgmEat ⋅⋅⋅= μ  (30) 

Sendo: 

P=peso do veículo; 

μ=coeficiente de atrito do pavimento; 

d=distância percorrida em travagem; 

g=aceleração devida à força da gravidade; 

m=massa do veículo. 

Quando um veículo automóvel realiza uma travagem violenta e bloqueando as rodas até parar, 

toda a sua energia cinética se converte em energia de atrito, conforme o Princípio da 

Conservação da Energia (PCE), ou seja, na natureza “a energia nem se cria nem se destrói, 

simplesmente se transforma”. Assim, através do PCE torna-se possível estimar a velocidade a 

que circulava um veículo pela medição do comprimento dos rastos de travagem, deduzindo a 

expressão matemática que estabelece a igualdade das duas energias, ou seja: 

Se:  

atc EE =  (31) 

Então: 

dgmvm ⋅⋅⋅=⋅ μ2

2
1 (32) 

Logo: 
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dgv ⋅⋅⋅= μ2  (33) 

3.3 Conversão da tabela de atritos em taxas de desaceleração 

 

Na sequência da descrição do movimento na perspectiva da dinâmica, considerando que a 

aceleração (a) é o produto da gravidade (g) pelo atrito (μ) do pavimento, poder-se-ão 

estabelecer os seguintes valores máximos e mínimos de desaceleração de um veículo, face à 

Tabela de referência dos Coeficientes de Atrito por Tipo de Pavimento. 

Tabela 2.3 – Taxas de desaceleração calculadas a partir da tabela de coeficientes de atrito. 

Taxas de Desaceleração Face aos Coeficientes de Atrito 
por Tipo de Pavimento (ms-2) 

Descrição da 
superfície 

Seca Molhada 

Betão ou Asfalto 
Novo e liso 
Usado 
Polido 

 
7,0 – 10,0 
6,0 – 7,5 
5,0 – 6,5 

 
5,0 – 7,5 
4,5 – 6,5 
4,5 – 6,0 

Asfalto 
Novo e liso 
Usado 
Polido 

 
6,5 – 10,0 
5,5 – 7,0 
4,5 – 6,5 

 
4,5 – 7,5 
4,0 – 6,5 
4,0 – 6,0 

Pedra compactada 
Nova e lisa 
Polida 

 
7,0 – 9,0 
5,0 – 6,5 

 
6,0 – 8,5 
2,5 – 5,0 

Pedra 
Calçada 

 
5,5 – 7,5 

 
5,5 – 7,5 

Grelha metálica 
Com ranhuras 

 
3,5 – 7,5 

 
2,0 – 3,5 

Neve 
Compactada 
Solta 

 
3,5 - 5,5 
1,0 – 2,0 

 
3,0 – 6,0 
3,0 – 6,0 

Gelo 
Liso 

 
0,7 – 2,0 

 
0,5 – 1,0 

 
 

A necessidade constatada de elaboração desta tabela foi identificada na modelação do sistema 

rodoviário, na parte referente ao movimento dos veículos. 
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Apêndice 4 

Estudo da Distribuição das Velocidades Praticadas nas Estradas Portuguesas 

 

Este apêndice destina-se a referir os dados de um estudo realizado pelo Laboratório Nacional 

de Engenharia Civil, sobre as velocidades praticadas pelos condutores nas estradas 

portuguesas. A importância de apresentar os resultados deste estudo prende-se com a 

necessidade de modelar a velocidades de deslocação dos veículos face à distribuição desta 

pelas diferentes classes de via. Os dados apresentados não estão comentados por que estes se 

destinarem apenas à modelação da velocidade em eventuais simulações computacionais por 

tipo de via.  A tipificação das diferentes classes de estradas (vias) aqui referidas encontra-se 

conceptualizada no capítulo 6, sobre a modelação do sistema rodoviário.  

 

4.1. Auto-estradas 

 

Quadro 4.1 – Distribuição de velocidades em auto-estrada 

Velocidades Total dos dias Fim-de-semana Dia útil 

(Km/h) Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados 

Velocidade limite 120 90* 120 90* 120 90* 

Velocidade média 121 111 121 107 121 112 

Percentagem acima limite 54% 78% 53% 77% 54% 79% 

+ 10 km/h 37% 64% 37% 61% 37% 66% 

+ 30 km/h ** 12% 48% 12% 40% 11% 51% 

+ 60 km/h *** 1% 23% 1% 16% 1% 26% 

Número de observações 196977 24948 90256 6177 106721 18771 

* 90 km/h para veículos pesados de mercadorias; 100 km/h para veículos pesados de passageiros; 

** 20 km/h para veículos pesados; *** 40 km/h para veículos pesados. 
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4.2. Vias reservadas 

Quadro 4.2 – Distribuição de velocidades em vias reservadas (veículos automóveis) 

Velocidades Total dos dias Fim-de-semana Dia útil 

(Km/h) Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados 

Velocidade limite 90 80 90 80 90 80 

Velocidade média 106 95 107 98 105 94 

Percentagem acima limite 82% 89% 84% 92% 80% 87% 

+ 10 km/h 62% 60% 65% 68% 60% 56% 

+ 30 km/h * 21% 31% 22% 38% 20% 28% 

+ 60 km/h ** 3% 7% 3% 10% 2% 6% 

Número de observações 157520 27222 70240 8527 87280 18695 

* 20 km/h para veículos pesados; ** 40 km/h para veículos pesados. 

4.3. Estradas nacionais 

Quadro 4.3.1 – Distribuição de velocidades em Estradas Nacionais 

Velocidades Total dos dias Fim-de-semana Dia útil 

(Km/h) Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados 

Velocidade limite 90 80 90 80 90 80 

Velocidade média 102 94 103 97 101 92 

Percentagem acima limite 74% 85% 76% 87% 72% 84% 

+ 10 km/h 54% 54% 57% 62% 51% 50% 

+ 30 km/h * 19% 27% 21% 36% 18% 24% 

+ 60 km/h ** 2% 8% 2% 12% 2% 6% 

Número de observações 109128 19594 57011 5103 52117 14491 

* +20 km/h para veículos pesados; **+ 40 km/h para veículos pesados. 

Quadro 4.3.2 – Distribuição de velocidades em E.N. (Travessia de localidades) 

Velocidades Total dos dias Fim-de-semana Dia útil 

(Km/h) Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados 

Velocidade limite 80 80 80 80 80 80 

Velocidade média 79 80 79 82 79 79 

Percentagem acima limite 45% 46% 44% 53% 45% 42% 

+ 10 km/h 20% 20% 21% 24% 20% 17% 

+ 30 km/h * 2% 8% 3% 10% 2% 7% 

+ 60 km/h ** 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Número de observações 129410 6352 59184 2347 70226 4005 

* +20 km/h para veículos pesados; **+ 40 km/h para veículos pesados. 
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Quadro 4.3.3 – Distribuição de velocidades em E.N.-  (Meio Semi-Urbano) 

Velocidades Total dos dias Fim-de-semana Dia útil 

(Km/h) Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados 

Velocidade limite 50 50 50 50 50 50 

Velocidade média 62 60 62 60 62 59 

Percentagem acima limite 83% 80% 83% 81% 83% 80% 

+ 10 km/h 58% 51% 57% 53% 59% 50% 

+ 30 km/h * 9% 15% 9% 17% 9% 14% 

+ 60 km/h ** 0% 1% 0% 2% 0% 1% 

Número de observações 159208 18739 81657 4757 77551 13982 

* +20 km/h para veículos pesados; **+ 40 km/h para veículos pesados. 

4.4. Vias urbanas 

Quadro 4.4.1 – Distribuição de velocidades em vias urbanas de nível I 

Velocidades Total dos dias Fim-de-semana Dia útil 

(Km/h) Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados 

Velocidade limite 80 80 80 80 80 80 

Velocidade média 83 79 85 82 81 78 

Percentagem acima limite 60% 54% 63% 59% 58% 52% 

+ 10 km/h 39% 32% 41% 37% 37% 30% 

+ 30 km/h * 11% 17% 12% 21% 10% 15% 

+ 60 km/h ** 0% 2% 0% 4% 0% 2% 

Número de observações 888517 70090 369855 18756 518662 51334 

* 20 km/h para veículos pesados; **+40 km/h para veículos pesados. 

Quadro 4.4.2 – Distribuição de velocidades em vias urbanas de nível II 

Velocidades Total dos dias Fim-de-semana Dia útil 

(Km/h) Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados 

Velocidade limite 50 50 50 50 50 50 

Velocidade média 53 50 54 51 53 49 

Percentagem acima limite 59% 49% 58% 52% 59% 46% 

+ 10 km/h 35% 26% 34% 27% 35% 25% 

+ 30 km/h * 4% 10% 5% 10% 4% 9% 

+ 60 km/h ** 0% 1% 0% 1% 0% 1% 

Número de observações 407718 21701 191231 8468 216487 13233 

* 20 km/h para veículos pesados; ** 40 km/h para veículos pesados. 
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Quadro 4.4.3 – Distribuição de velocidades em vias urbanas de nível III 

Velocidades Total dos dias Fim-de-semana Dia útil 

(Km/h) Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados 

Velocidade limite 50 50 50 50 50 50 

Velocidade média 45 43 47 47 44 40 

Percentagem acima limite 38% 32% 41% 39% 36% 28% 

+ 10 km/h 21% 20% 23% 24% 19% 18% 

+ 30 km/h * 4% 10% 4% 13% 3% 9% 

+ 60 km/h ** 0% 2% 0% 3% 0% 2% 

Número de observações 201851 15539 94985 5318 106866 10221 

* 20 km/h para veículos pesados; ** 40 km/h para veículos pesados. 
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	- Tráfego Básico (Traffic Basic) 
	- Tráfego com Duas Vias no Mesmo Sentido (Taffic Two Lanes) 
	- Tráfego em Intersecção de Vias (Traffic Intersection) 
	- Grelha de Tráfego (Traffic Grid) 

