
A Rede de Transportes dos CTT integra um conjunto de 
veículos pesados, alguns dos quais podem circular com 
reboque. Os condutores destes veículos devem praticar, 
permanentemente, uma condução prudente e estar atentos 
ao ambiente rodoviário, à gestão criteriosa da velocidade e 
ao correto posicionamento na estrada.

CUIDADOS NA CONDUÇÃO

Condução Segura

O condutor deve manter a distância em relação ao veículo 
imediatamente à frente, ajustando a velocidade e o 
posicionamento.

Um condutor atento e que não se encontre afetado por álcool 
ou fadiga tem um tempo de reação de, aproximadamente, 
1,5 segundos.

É comum considerar um tempo de 4 segundos para 
responder a uma situação que ocorra, podendo este tempo 
de reação ser ainda superior em condições mais difíceis 
(visibilidade, chuva, etc.).

Controlo da velocidade

Trave com antecedência e de forma gradual, evitando 
travagens bruscas.

Sempre que possível, trave o veículo em linha reta.

Tenha em atenção o peso da carga transportada. Um veículo 
carregado exige um esforço de travagem superior.

Prima o pedal de travão de acordo com a velocidade com 
que circula o veículo e as condições e tipo de piso.

Adapte a condução e a velocidade de acordo com as 
condições climáticas.

Teste os travões imediatamente após a condução em 
zonas extremamente molhadas ou a ocorrência de chuvas 
fortes, já que os travões podem perder eficácia.

Descidas

Antes de iniciar a descida, reduza a velocidade e escolha 
a mudança adequada (se o veículo não possuir caixa de 
velocidades automática).

É extremamente perigoso efetuar uma descida sem a 
mudança adequada engrenada, pois facilmente poderá 
perder o controlo do veículo.

A utilização exclusiva dos travões de serviço numa descida 
pode provocar um sobreaquecimento que leva à fadiga do 
material e, no limite, à perda da capacidade de travagem. 
Deve, pois, utilizar sempre os travões auxiliares (travão 
de escape, travão motor e ralentizador) para controlar a 
velocidade do veículo e aplicar os travões de serviço 
apenas em situações de travagem de emergência 
ou curvas apertadas, por exemplo.

4 segundos
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Subidas

No caso de veículos com caixa de velocidades manual e de 
modo a utilizar eficientemente o binário-motor disponível, 
durante uma subida mais íngreme, pode ser necessário 
reduzir a mudança engrenada dois níveis abaixo na mesma 
passagem de caixa (de 5ª para 3ª, por exemplo), para assim 
manter a rotação do motor próxima do ponto em que o 
binário disponível está no seu valor máximo.

Também pode seguir este procedimento antes de entrar 
numa curva apertada, o que irá garantir binário suficiente 
para a saída da curva com suavidade.

Inversão de marcha

O procedimento de inversão de marcha requer atenção 
redobrada. Sempre que possível deve evitar a manobra de 
inversão de marcha e utilizar o percurso mais próximo que 
lhe permita inverter o sentido da marcha.

As viaturas estão equipadas com um visor para auxílio nas 
manobras de inversão de marcha. No entanto, quando não 
se sentir confortável com a manobra, deve sair do veículo e 
verificar as distâncias em curso ou pedir auxílio.

Ultrapassagem

Antes de efetuar uma ultrapassagem, utilize o espelho 
retrovisor lateral para se certificar de que não se encontra 
nenhum outro veículo próximo do seu.

O arrastamento do ar provocado pela circulação de um veículo 
pesado, em velocidade moderada, pode ser suficiente para 
forçar um desvio indesejado de trajetória a um veículo mais 
pequeno, especialmente veículos de duas rodas.

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

O consumo de combustível depende de um conjunto de 
fatores:

• Tipo de condução.

• Condições meteorológicas.

• Especificações técnicas do veículo (motor, transmissão, 
sistemas de travagem, equipamentos auxiliares, resistência 
ao ar e ao rolamento).

• Carga transportada.

Saiba que...

• Uma condução constante em subidas e descidas 
ou condução urbana com muitas paragens podem 
aumentar o consumo de combustível em mais de 50%.

• A condução com vento a soprar a mais de 30 km/h 
pode aumentar o consumo de combustível em 18%.

• Se existir chuva ou neve na superfície da estrada, a 
resistência ao rolamento aumenta e o consumo de 
combustível pode aumentar entre 10 a 20%.

• A redução da velocidade de 90 km/h para 80 km/h 
reduz o consumo de combustível em 6%.

• Uma paragem adicional a cada 10 km 
aumenta o consumo de combustível em 
aproximadamente 35%. 10 paragens 
e acelerações em 10 km 
aumentam o consumo 
de combustível em 
130%.
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VERIFICAÇÕES DURANTE A VIAGEM

As seguintes verificações devem ser efetuadas para o 
camião e o conjunto camião-reboque:

• Instrumentos do motor (temperatura dos circuitos 
de refrigeração e lubrificação, pressão do circuito de 
lubrificação, etc.).

• Pressão do circuito de ar comprimido:

• A pressão normal de serviço, sem a aplicação dos 
travões, deverá permanecer entre os 8 e os 10 bar.

• Abaixo dos 8 bar, pare o veículo em segurança. De 
seguida, deve contactar a chefia e verificar se existem 
sinais de sobreaquecimento do sistema de travagem.

• Nunca circular com a suspensão pneumática na posição 
mais baixa.

• Se notar qualquer comportamento estranho deve parar, 
logo que possível, para verificar.

• No fim da viagem, deve verificar se algum dos travões está 
anormalmente quente.

• Dado o tipo de lança dos reboques MERGUL, a 
manobrabilidade dos conjuntos camião-reboque é menor, 
pelo que se recomenda prudência acrescida nas manobras 
mais apertadas.

• Atrelar e desatrelar o camião e o reboque são tarefas que 
podem causar acidentes e lesões graves e danos nos veículos, 
pelo que é necessária a máxima atenção na sua execução.

ACOSTAGEM

A acostagem ao cais deve ser cuidadosamente efetuada, de modo a evitar danos semelhantes aos dos 
exemplos seguintes:

SITUAÇÕES A EVITAR

Ações que possam provocar danos nas lanças dos reboques.

Valor de referência da reparação 
250 euros

Valor de referência da reparação 
80 euros

Valor de referência da reparação 
500 euros
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ESTIVA

A estiva deve ter em atenção uma correta distribuição da carga e o seu valor máximo admissível para cada camião 
ou conjunto.

O peso da carga deve estar uniformemente distribuído nos eixos do veículo.

A movimentação e fixação da carga no interior da caixa devem ser realizadas de forma a evitar danos nos perfis, nas 
calhas e nos batentes de madeira.

O excesso de carga e/ou carga mal presa no veículo podem ter as seguintes consequências:

• Perda da direção

• Perda de tração ao acelerar

• Bloqueio de rodas ao travar

• Adornamento em curva ou ao mudar de faixa

• Multas e/ou coimas elevadas

• Perda de garantia do veículo

• Degradação do piso da estrada e da caixa de carga
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VERIFICAÇÕES REGULARES E NO  
INÍCIO DA VIAGEM

Documentação

• Documentos do condutor

• Documentos do camião e reboque

Verificações técnicas e de segurança

• Sistema de iluminação e refletores

• Escovas limpa-vidros

• Pneus (incluindo suplente)

• Lança

• Extintores

• Calços de parqueamento

• Fixação correta de objetos no interior da cabine

• Triângulo e colete refletor

• Portas corretamente fechadas

• Báscula trancada

• Fixação de componentes e acessórios ao chassis (roda 
suplente, calços, etc.)

• Estado das tomadas de ar comprimido e seus terminais 
(incluindo vedantes e tapa-pós)

• Estado das ligações elétricas entre camião e reboque

Para entrar no veículo use os degraus e as pegas para subir, 
mantendo sempre fixos três pontos de apoio.

Para sair, siga um procedimento idêntico para descer os degraus.

Não saia de costas para o veículo nem salte os degraus!

CIRCULAÇÃO NO PARQUE

Em circulação no parque, a plataforma deve estar recolhida de modo a evitar os 
seguintes danos:

Valor de referência da reparação 
500 euros

Valor de referência da reparação 
500 euros

Valor de referência da reparação 
400 euros

Valor de referência da reparação

250 euros

A velocidade de circulação no parque deve ser inferior a 20km/h.

Deve circular e manobrar com a prudência necessária para evitar todas e quaisquer situações de acidente.

Não deve estacionar o veículo nos corredores de circulação/evacuação e nas saídas de emergência.
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