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Diagrama espaço x tempo 
 
Operação em ciclos (viagens ´ida` e ´volta`): 
 Típica do transporte veicular 
 
 
Ciclo veicular 
 
espaço 
 
  ´ida`     ´volta` 
 
 
 
 
 
 
 
 
           tempo 
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Variáveis básicas da movimentação dos veículos 
 
distância:  s = f (t) 
velocidade:  v = ds / dt 
aceleração:  a = d2s / dt 

jerk:   z = d3s / dt 
 
 
Valores típicos 
 
vel. max.: 
 metros:    65 a 100 km/h 
 trens suburbanos:  65 a   80 km/h 
 ônibus urbanos:  60 km/h 
 
aceleração / desaceleração: 
 máxima:    1 a 2  m/s2 
 desac. emergência 3 a 4  m/s2 
 
jerk máximo:    0,5 a 0,6 m/s3 
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Movimentação entre 2 pontos de parada (separados por D) 
 
supondo movimento uniformemente acelerado 
 
1. veículo inicia em repouso e busca atingir a vel cruzeiro (< vel max) 
 
t1, tempo requerido para atingir vel cruzeiro, vc: 
  
 t1 =  vc / a 
 
d1, distância percorrida em t1: 
 
 d1 =  a.t1

2 / 2 
 
2. veículo inicia o processo de frenagem a partir da vel cruzeiro 
 
para calcular t2  e  d2, utilizar equações acima substituindo a acel. pela desac. 
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3. período, t3 que foi possível manter a vel de cruzeiro 
 
t3 = {D – (d1 + d2)} / vc 
 
 
4 . tempo de deslocamento entre as paradas  
 
t = ∑i=1,3  ti 
 
Exercício:  
 
Desenvolva um diagrama espaço x tempo para um ônibus urbano que pára a cada 500 m 
durante 20 segundos para embarcar e desembarcar passageiros. Calcule o tempo de ciclo 
para uma linha com 4 km de extensão (supondo cada terminal como sendo também uma 
parada de 20s; para os demais dados suponha os valores mínimos descritos acima). Calcule 
a velocidade operacional (que leva em conta as paradas). Ainda, verifique o efeito, na 
velocidade operacional, da redução do distanciamento das paradas para 400 m. 


