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SUMÁRIO 

O excesso de velocidade é considerado como uma das principais causas de morte na estrada. 
Embora a evolução das estatísticas nacionais sobre sinistralidade, ao longo da última década, seja 
extremamente positiva, esta matéria continua a justificar a definição de estratégias e de medidas que 
contribuam para a redução da sinistralidade rodoviária e para posicionar Portugal entre os países 
mais seguros da Europa. A maior parte dos acidentes ocorre dentro das localidades, sendo que uma 
parte significativa ocorre nos trechos das estradas nacionais e regionais que as atravessam. Esses 
trechos constituem-se como eixos rodoviários onde importa salvaguardar condições de fluidez em 
relação ao trânsito de passagem, sendo que, muitas das vezes, são ainda a rua principal do 
aglomerado, onde se concentram as actividades locais.  

No mesmo troço de estrada coexistem assim, de forma nem sempre pacífica, funções ligadas à 
mobilidade e à acessibilidade local. O carácter urbano que a via foi adquirindo, fruto do seu 
desenvolvimento territorial, exige a criação de boas condições de acessibilidade aos serviços e 
comércio que a ladeiam, sem contudo por em causa a salvaguarda dos níveis de segurança exigíveis 
para todos os utilizadores envolvidos. Porém e atendendo a que os níveis de procura de tráfego 
podem atingir valores significativos, revela-se igualmente fundamental para a economia global e 
local, salvaguardar níveis de fluidez elevados. Esta acumulação de funções está, maioritariamente, 
na base dos conflitos graves gerados entre a utilização do mesmo espaço pelos vários utilizadores 
envolvidos. 

Nessa óptica, os trechos de atravessamento representam domínios privilegiados para aplicação de 
técnicas de acalmia de tráfego, na medida em que nesses espaços importa compatibilizar as 
condições de circulação entre os diferentes modos de transporte que coexistem/partilham o mesmo 

espaço público adjacente aos arruamentos rodoviários. Esse objectivo é concretizado mediante a 
aplicação de um conjunto de técnicas que promovem a redução das velocidades dos veículos 
motorizados, aproximando-as das praticadas pelos veículos não motorizados e de outros utilizadores 
da via pública, nomeadamente os peões.  

Este documento representa o primeiro de um conjunto de 4 fascículos e centra-se na apresentação e 
caracterização de um conjunto de diferentes medidas de acalmia de tráfego com potencial de 
aplicação ao atravessamento de povoações, na definição do seu domínio de aplicação e de regras 
práticas de apoio ao seu projecto geométrico. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Enquadramento 

A acalmia de tráfego aposta essencialmente na compatibilização das condições de circulação entre 
os diferentes modos de deslocação e transporte, promovendo o respeito pela presença dos 

utilizadores mais vulneráveis (particularmente os peões e os ciclistas) e aumentando a sua 
segurança real e induzida. Caracterizam-se pela implementação de um conjunto coerente de 
medidas que, alterando adequadamente a geometria convencional das vias, forçam os condutores 
dos veículos automóveis a ajustarem o seu comportamento às funções e características físicas do 
arruamento e dos espaços envolventes. Para viabilizar essa compatibilização, o princípio de base 

assenta na necessidade de aproximar as velocidades dos veículos motorizados das praticadas pelos 
veículos não motorizados.  

Em alguns países este conceito é alargado à aplicação de medidas que conduzam à redução dos 
volumes de tráfego, destacando-se entre outros o uso, o fecho parcial ou total do tráfego motorizado 

em determinados trechos ou zonas, o uso de sistemas semafóricos de controlo de velocidade, o 
condicionamento do acesso automóvel a determinadas ruas e a proibição de movimentos 
direccionais em cruzamentos. 

Um outro aspecto central deste tipo de medidas é o seu contributo para a qualificação paisagística 

das zonas intervencionadas, constituindo-se como uma oportunidade de vivificação e requalificação 
urbana.  

O conceito de acalmia de tráfego está ainda intimamente relacionado com as estratégias de 
planeamento sustentável das cidades, particularmente no que diz respeito às questões ambientais e 

económicas associadas aos transportes, na procura de soluções que permitam simultaneamente 
garantir as necessidades de mobilidade dos cidadãos e mitigar os impactes negativos resultantes dos 
processos de crescimento.  

À semelhança de muitos outros países, em Portugal, este conceito tem tido uma aplicação limitada, 

apesar de se reconhecer que muitos dos acidentes rodoviários decorrem do conflito em meio urbano 
entre os veículos motorizados e os restantes utentes da via pública. É importante realçar que a rede 
rodoviária nacional integra um conjunto alargado de atravessamentos de localidades onde não 
existem variantes, nem se prevê a sua construção e onde a infra-estrutura tem, simultaneamente, de 

assegurar importantes funções de circulação automóvel e de acessibilidade originadas pelas 
actividades que se desenvolvem nos espaços adjacentes à via. Por outro lado, e no âmbito da 
implementação do PRN2000, um conjunto significativo de trechos viários tem vindo a ser 
desclassificado, passando para a jurisdição municipal. Estes trechos estão muitas vezes inseridos em 

ambiente urbano, oferecendo condições de circulação favoráveis à prática de comportamentos 
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inadequados às exigências de mobilidade e acessibilidade locais, em particular, por permitirem a 

prática de velocidades elevadas. 

A necessidade de reduzir a velocidade dos veículos automóveis é fomentada por diversos estudos 
científicos que evidenciam o aumento da frequência e da gravidade dos acidentes rodoviários com o 
aumento da velocidade. 

De facto e segundo ETSC (2008) a percentagem de peões que morre após uma colisão com um 
veículo aumenta consideravelmente com a sua velocidade de circulação, sendo que a 30 km/h cerca 
de 5% dos peões atropelados tendem a ser vítimas mortais, a 50 km/h essa proporção passa para 
45% e a velocidades de 60/70 km/h a proporção aumenta para cerca de 90% (ver Figura 1.1). 

Segundo o FHWA (2000) a probabilidade de haver vítimas mortais numa colisão a 80 km/h é cerca 
de 20 vezes superior a uma colisão que ocorra a 30 km/h. 

 

Figura 1.1 - Probabilidade de ocorrência de danos irreversíveis em peões em função da velocidade do embate (adaptado 
em ETSC, 2008) 

A compatibilização dos diferentes modos de transporte pode contudo passar não só pela redução das 

velocidades de circulação, mas também pela diminuição dos volumes de tráfego em determinados 
locais críticos. Tal objectivo poderá passar por uma reestruturação funcional da rede viária 
envolvente, assegurando que o tráfego de atravessamento se processa através das vias estruturantes, 
libertando as vias locais para o tráfego local. Importa ter presente que um trecho de atravessamento 

de localidade, representa para muitos aglomerados, a rua principal onde a maioria dos serviços e 
comércio conflui, podendo, a actividade local ser seriamente afectada face a volumes de tráfego 
elevados. Nessas situações o trecho pode traduzir-se numa barreira física e social acentuada 
podendo a vivência social ser seriamente prejudicada, já que as interacções sociais numa 

determinada rua diminuem significativamente com o aumento dos volumes de tráfego que a rua 
acomoda.  

Está assim, cada vez mais consolidada a ideia de que a aplicação de medidas de acalmia de tráfego 
se pode concretizar de duas formas distintas, embora complementares entre si: induzindo à redução 

das velocidades dos veículos e/ou controlando os volumes de tráfego. Este tipo de problemas de 
segurança, por vezes aliado à necessidade de requalificar urbanisticamente alguns trechos de 
atravessamentos de localidades, tem justificado ao longo do tempo a procura de técnicas e de 
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medidas de acalmia de tráfego, que promovam a compatibilização das condições de circulação entre 

os diferentes modos de transporte e que paralelamente promovam a sua qualidade paisagística e 
ambiental. 

Este tipo de soluções assenta, entre outras acções, na criação de deflexões nos alinhamentos viários 
(com a criação de gincanas, por exemplo) e alteração de cotas do pavimento (com a criação de 

lombas por exemplo), de modo a impedir fisicamente através das restrições físicas e por coação 
psicológica a adopção de comportamentos inadequados ao local. 

Actualmente e a nível nacional as poucas aplicações existentes são projectadas e aplicadas à 
margem de qualquer disposição técnica ou normativa. Paralelamente as características da procura e 

outras exigências locais são frequentemente negligenciadas neste tipo de projectos, não permitindo 
o ajuste da solução às especificidades locais. 

Nesse contexto, este documento representa o 1º de 4 fascículos dedicados à definição de disposições 
normativas de apoio à aplicação e dimensionamento de medidas de acalmia de tráfego, com 

potencial de aplicação em trechos de atravessamento de localidades. Apresenta, de forma 
estruturada, um conjunto de medidas isoladas de acalmia de tráfego com potencial de aplicação à 
rede nacional, incidindo sobretudo naquelas que visam minimizar os impactos do tráfego automóvel 
no atravessamento de povoações. Nesta classificação, consideram-se essencialmente o domínio de 

aplicabilidade privilegiado associado a cada tipologia de medida, as potencialidades e limitações 
que lhe estão associadas assim como alguns esquemas técnicos pormenorizados sobre aspectos 
dimensionais, constituindo um documento técnico de apoio à sua aplicação e dimensionamento. 

 

1.2 Definição e Objectivos da Acalmia de tráfego  

Em Portugal não existe ainda uma definição formal de acalmia de tráfego. No entanto, na 

bibliografia científica internacional associada a este assunto, é possível encontrar referência a um 
conjunto alargado e diferenciado de definições de acalmia de tráfego, cuja base comum se prende 
com a necessidade de compatibilização das condições de uso e de circulação entre os diferentes 
utilizadores que partilham um espaço comum. A definição mais consensual para acalmia de tráfego 

é a:  

Implementação de um conjunto coerente de técnicas que, alterando adequadamente a 

geometria convencional das vias induz os condutores dos veículos automóveis a alterarem 

o seu comportamento, contribuindo para um aumento da segurança real e induzida dos 

utilizadores mais vulneráveis da via, contribuindo ainda para uma requalificação do 

espaço urbano quer em termos paisagísticos quer ambientais.   

Importa ainda salientar que as medidas de acalmia de tráfego se baseiam na imposição física da 
redução de velocidade e não na mera definição de uma velocidade máxima através da imposição de 
sinalização vertical ou horizontal. Desta forma, as medidas utilizadas partem do pressuposto de que 

existe sempre uma percentagem considerável de desrespeito pela utilização exclusiva da 
sinalização, situação potencialmente responsável por níveis de sinistralidade elevados. 
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Tratam-se assim de medidas que actuando como restrições físicas, directamente e indirectamente 

influentes no comportamento do condutor dos veículos motorizados, garantem a manutenção de 
uma velocidade moderada, actuando sob o condutor quer a nível físico-comportamental quer ao 
nível psicológico.  

De uma forma geral, os objectivos de uma solução de acalmia de tráfego são: 

 Redução da velocidade média dos veículos; 

 Eliminação/redução do tráfego de atravessamento; 

 Redução do número e a gravidade dos acidentes; 

 Redução dos níveis de ruído; 

 Redução das emissões de gases nocivos para a saúde; 

 Aumento geral do sentimento de segurança real e induzido; 

 Requalificação paisagística e ambiental do espaço urbano; 

 Melhoria da qualidade de vida. 

Habitualmente, a concretização destes objectivos nem sempre é possível por recurso a uma medida 
isolada, exigindo a adopção de um conjunto coerente e integrado de medidas, com efeitos 
repercutidos em toda a zona que se pretende reformular. Importa ainda salientar que nem todas as 

técnicas de acalmia de tráfego, aplicadas de forma isolada ou mesmo combinada, permitem atingir 
os objectivos acima descritos, podendo mesmo, em alguns casos, ter um efeito contrário ao 
pretendido. Importa assim estabelecer os objectivos a atingir numa base de prioridade hierárquica, 
tornando-se ainda indispensável a criação de equipas pluridisciplinares que procurem, desde a fase 

de concepção até à fase de implementação e monitorização dos efeitos, interligar valências, 
competências e saberes, que permitam identificar a indispensável valorização diferenciada que 
conduza à solução global optimizada para cada local.  

 

1.3 Evolução Histórica da Acalmia de Tráfego 

O progressivo aumento da taxa de motorização e congestionamento urbano, justificou 

frequentemente a invasão das zonas centrais e residenciais, por parte dos veículos automóveis, e 
consequentemente a geração de conflitos graves envolvendo maioritariamente os utentes mais 
vulneráveis. 

A primeira tentativa para resolução destes problemas passou pela introdução de sentidos únicos e 

pela criação de arruamentos sem continuidade. Contudo, a prazo, verificou-se que este tipo de 
soluções, para além de impor aumentos de percursos não resolvia o problema das velocidades 
excessivas. Importava desenvolver técnicas que permitissem reduzir a intensidade do tráfego e 
aproximar a velocidade dos veículos motorizados à dos restantes utilizadores da via, sem 

condicionar fortemente a circulação automóvel. 

Surgem assim na década de 70, na Holanda, as primeiras aplicações de técnicas de acalmia de 
tráfego, incidentes em espaços centrais e residenciais. Também países como a Dinamarca, Bélgica, 
França, Áustria, Suíça, Alemanha, Reino Unido e, fora da Europa, Austrália, Estados Unidos e 

Canadá contribuíram para a implementação de soluções de acalmia de tráfego, através da 
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regulamentação e constituição de zonas de velocidade limite no seio das quais foram implantadas 

medidas de redução da velocidade. Em todos estes países e embora os processos processuais 
tenham sido naturalmente diferenciados, as aplicações desenvolvidas inicialmente com 
preocupações ambientais de gestão do trânsito, e mais tarde integrando estratégias de acalmia de 
tráfego, incidiam na necessidade estratégica de aproximar a velocidade dos veículos motorizados da 

velocidade dos utilizadores mais vulneráveis em zonas residenciais e centrais. Este tipo de intenções 
foi em muitos casos o resultado da vontade expressa dos próprios residentes (Ribeiro, 1996). 

Foram realizadas diversas aplicações experimentais, que serviram de base ao desenvolvimento de 
normas, regulamentos, políticas, estratégias e objectivos básicos a atingir com as intervenções, 

tendo a Holanda e a Dinamarca assumido uma posição pioneira quer ao nível das definições e 
conceitos quer ao nível da experimentação de soluções concretas.  

As zonas de velocidade de circulação muito baixa maioritariamente implementadas em zonas 
residenciais  e especificamente em espaços de acesso local  designadas de woonerf zones1, 

surgiram na Holanda no início dos anos 70 e constituíram a primeira aplicação explícita de acalmia 
de tráfego. Caracterizaram-se pelo desenvolvimento de soluções que promoviam a partilha de 
espaço entre veículos e peões, com prioridade legal atribuída aos peões. A utilização de obstáculos 
físicos à normal circulação de veículos automóveis, impedia a adopção de velocidades superiores a 

15km/h. As woonerf zones revelaram-se inovadoras na medida em que se baseavam no conceito de 
partilha de espaço entre todos os utilizadores, concretizado através da abolição da distinção entre 
vias e passeios, atribuindo a prioridade formal de movimentos aos peões. Este tipo de zonas 
caracteriza-se pela uniformização da cota e utilização de um único tipo de pavimento de fachada a 

fachada. 

A experiência holandesa influenciou o desenvolvimento de novas estratégias na Dinamarca. Já na 
década de 80 terá sido este país o responsável por expandir este conceito a espaços com maiores 
exigências de fluidez e de capacidade, criando as designadas silent roads2  zonas de velocidade 

limite de 30km/h. Estas soluções eram destinadas essencialmente a vias que assegurassem alguma 
função de distribuição, aplicando-se a distribuidoras locais de zonas residenciais e centrais. 
Concebidas sob os mesmos princípios de protecção do peão, este tipo de zonas promovia 
fundamentalmente a utilização partilhada dos espaços pelos diversos modos, sendo as técnicas 

utilizadas menos restritivas. Também na Dinamarca e no início dos anos 90, são desenvolvidos 
projectos semelhantes para vias de atravessamento de povoações e que se designaram de 
environmentally adapted through roads 3. Tratava-se de soluções aplicáveis a vias com função de 

distribuição de tráfego, tais como as distribuidoras principais e trechos de atravessamento de 
localidades que não beneficiam de variantes. Nestas vias pretendeu-se sobretudo compatibilizar o 

tráfego de atravessamento com as actividades que se desenvolvem nos seus espaços adjacentes. 

                                                   
1  
2  
3 Vias de atravessamento de povoações ambientalmente adaptadas
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Ao mesmo tempo começam a ser referenciados trabalhos ligados à avaliação, monitorização e 

eventual reformulação de algumas das intervenções desenvolvidas (Herrstedt, 1993). De uma forma 
global reconhece-se que a alteração da geometria das vias não é um processo pacífico em termos 
públicos e nem sempre as soluções adoptadas são as mais indicadas para as características 
específicas de determinado local. 

 

1.4 Acalmia de tráfego em Atravessamentos de Localidades 

A expansão das zonas urbanas está associada à reestruturação das redes viárias e, em particular, à 
construção e expansão da rede viária responsável pela ligação do espaço central aos novos espaços 
periféricos ou que ligam as povoações entre si. 

As primeiras estradas que ligavam as vilas e as cidades, atravessavam o interior dos tecidos 

urbanos, através de zonas de grande concentração edificandi. Essas vias serviam tanto as 
necessidades de movimentações locais como as ligadas à circulação inter-urbana. Esses 
aglomerados desenvolveram-se maioritariamente de forma espontânea mediante a justaposição 
sucessiva de elementos (bairros, ruas, etc.), sem observância de lógicas de conjunto conscientes e 

coerentes, ao longo das principais vias de acesso a esse núcleo e, em particular, junto aos 
cruzamentos. 

O aumento sistemático da taxa de motorização justificou, ao longo do tempo, a adaptação física das 
infra-estruturas viárias onde, de forma geral, a função mobilidade foi privilegiada e as vias 

principais foram alargadas e beneficiadas de forma a permitir a circulação de um maior número de 
veículos circulando a maiores velocidades.  

Estas vias tornaram-se parte integrante das malhas urbanas, não estando sujeitas a estudos de 
requalificação e consequentemente não se adaptando às exigências de acessibilidade local. Deste 

modo acabam por induzir à adopção de comportamentos inadequados por parte dos condutores e, 
em particular, à prática de velocidades elevadas.  

Os problemas ligados à circulação de pessoas e bens em zonas urbanas no atravessamento de 
localidades devem-se, em grande parte, a esta evolução histórica da infra-estrutura rodoviária, que 

foi colocando de parte os aspectos relacionados com o impacto dos veículos no interior de 
localidades, em prol da melhoria da função mobilidade. 

O tipo de traçado normalmente adoptado proporcionou a prática de comportamentos, por parte dos 
condutores, incompatíveis com as actividades exercidas nos espaços marginais o que se traduziu 
numa perda de qualidade de vida dos moradores locais e num aumento do sentimento de 

insegurança. Os níveis de sinistralidade e de congestionamento em muitas localidades aumentaram 
significativamente, desencadeando contestações das populações envolvidas, despertando as 
autoridades responsáveis para a necessidade de se tomarem medidas rectificativas que contrariem 
essa tendência. 

A construção de variantes ao centro das localidades apresenta-se como uma medida mitigadora, 
procurando eliminar o impacto relacionado com o tráfego de atravessamento sobre as localidades e 
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a melhoria do nível de serviço associado a esses movimentos. No entanto, a construção de variantes 

nem sempre se revela viável, sobretudo por razões económicas, mas também pela crescente 
resistência da população em relação ao processo de aquisição de terrenos, justificando-se apenas em 
situações de volumes de tráfego elevados (Djurhuuss, 1991). Por outro lado, este tipo de soluções 
não permite resolver os problemas de sinistralidade associados aos trechos desclassificados 

(problemas esses relacionados maioritariamente com a prática de velocidades excessivas face às 
actividades que se desenvolvem nas áreas adjacentes).

O recente alargamento da rede fundamental, as quais, de forma geral, se desenvolveram por espaços 
suficientemente afastados das zonas urbanas, contribuiu para a diminuição dos níveis de tráfego na 

rede secundária constituída pelas estradas nacionais e regionais. A geometria das vias desta rede 
secundária (traçado corrente e respectivo perfil transversal) potencia a prática de velocidades 
elevadas, transformando a estrada numa barreira intransponível para a população. 

O conceito das estradas ambientalmente adaptadas (environmental adapted through roads) tem 

vindo a ser aplicado em diversos países, procurando devolver à população o seu espaço na via 
principal, diminuindo o efeito de barreira física e social. 

Os princípios gerais que têm vindo a nortear a transformação desses trechos de estrada e, por sua 
vez, a sua integração na localidade são basicamente os seguintes: 

 Reorganização funcional da rede viária envolvente e reestruturação dos sentidos de trânsito 
de modo a reduzir o número de acessos directos e/ou de conflitos; 

 Redução da velocidade de circulação por recurso a medidas físicas restritivas; 

 Redução da largura da faixa de rodagem e eliminação/redução da largura das bermas; 

 Reafectação do espaço sobrante a outros utilizadores e actividades urbanas (passeios, 

ciclovias e praças); 

 Formalização de passagens de peões em locais adequados e criação de espaços de 

circulação para peões e velocípedes. 

O princípio básico de dimensionamento comum a este tipo de soluções é a criação de condições 
favoráveis à vivência urbana, sem contudo negligenciar as necessidades de fluidez ligadas ao 
tráfego de atravessamento.  

Em Portugal, embora mais tardiamente do que na maioria dos restantes países europeus, começa a 
existir de forma cada vez mais arreigada uma consciencialização para os problemas de segurança 
causados pela incompatibilidade entre as velocidades praticadas pelos veículos automóveis e os 
restantes utilizadores da via pública. As medidas de Acalmia de tráfego começam por isso a 

constituir um instrumento privilegiado para atingir estes objectivos designadamente em trechos de 
atravessamento de povoações.  

As Estradas de Portugal S.A. têm vindo a promover algumas aplicações em estradas de âmbito 
nacional e regional, identificando-se, na década de 90, o tratamento do atravessamento da Mealhada 

pela EN1 (IC2) como um estudo pioneiro na aplicação do conceito de environmentally adapted 
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through roads  em Portugal. São, contudo ainda muito escassos os exemplos nacionais deste tipo de 

aplicações, quer em espaço urbano quer inter-urbano.

 

2. MEDIDAS INDIVIDUAIS DE ACALMIA DE TRÁFEGO 

2.1 Introdução 

As medidas de acalmia de tráfego são habitualmente subdivididas em dois grupos distintos 
consoante os objectivos gerais que se pretendam atingir: medidas de controlo de velocidade e 
medidas de controlo de volume. 

Os objectivos intrínsecos ao tratamento dos atravessamentos de localidades passam essencialmente 
pela adopção de medidas voltadas para o controlo da velocidade de circulação, embora em algumas 
situações que exijam a gestão integrada da rede viária local envolvente, possam ser igualmente 
aplicáveis medidas de controlo total ou parcial de volumes de tráfego. 

Por essa razão, no presente documento é dada particular importância à descrição detalhada das 
medidas de controlo de velocidades, apresentando-se de forma mais generalizada e resumida as 
restantes tipologias de medidas aplicáveis. 

 

2.2 Tipologias de Medidas de Controlo de Velocidade 

As medidas de controlo de velocidade têm-se apresentado como a forma mais directa de controlo do 

comportamento do condutor, encontrando-se na bibliografia da especialidade uma panóplia 
alargada de medidas com domínios de aplicação diversificados (Ewing, 1999; Ewing e Brown, 
2010). Estas medidas caracterizam-se basicamente por alterações impostas aos alinhamentos 
horizontais e aos alinhamentos verticais.  

As alterações aos alinhamentos horizontais englobam todas as medidas que obrigam os 
condutores a desviar a sua trajectória em planta, mediante a circunscrição de curvas contra curvas. 
Integram habitualmente gincanas e estrangulamentos de diferentes tipos, sendo que estas últimas 
associam ao desvio da trajectória uma redução efectiva da largura da via. A deflexão imposta ao 

movimento impõe assim numa redução da velocidade. 

As alterações aos alinhamentos verticais abrangem todas as medidas que implicam a alteração da 
cota do pavimento. Estas medidas têm a finalidade de obrigar os condutores a reduzir a velocidade, 
sob risco de provocarem danos significativos nos seus veículos ou de se sujeitarem a níveis de 

desconforto elevados. 

É ainda possível identificar um conjunto alargado de medidas complementares as quais, desde que 
aplicadas de forma integrada com as restantes medidas, permitem melhorar substancialmente a 
qualidade da solução global contribuindo ainda para um aumento da funcionalidade do espaço e da 
sua qualidade paisagística.  
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2.3 Alterações nos Alinhamentos Horizontais 

2.3.1 Gincanas 

DESCRIÇÃO E TIPOLOGIAS 

As gincanas podem ser definidas como deflexões horizontais impostas ao traçado de uma estrada, 
tornando-o sinuoso mediante a incorporação sucessiva de curvas e de contra-curvas (ver Figura 
2.1). Podem ser materializadas de diversas formas, sendo a mais habitual através da imposição de 
desvios sucessivos aos alinhamentos originais, com ângulos de sentido contrário. Em função do 

ângulo de desvio imposto e dos raios adoptados, as gincanas podem ser mais ou menos restritivas 
ao comportamento dos condutores (Ewing, 1999). É ainda usual a sua materialização por recurso à 
implantação de ilhéus separadores no centro da faixa de rodagem. Em zonas urbanas centrais, o 
efeito de gincana pode ser obtido através da implantação de caixas de vegetação junto às bermas ou 

do uso de baias de estacionamento dispostas alternadamente de ambos os lados da faixa de 
rodagem. 

As gincanas podem manter o número de vias existentes na aproximação, ou imporem a sua redução, 
podendo em situação limite associar-se a uma única via. Nestas situações, importa ter presente as 

implicações que essa redução assume em termos de capacidade e fluidez de tráfego, não sendo, de 
forma geral, recomendada a sua aplicação em trechos de atravessamento de localidades. 

Sempre que se detectar o recurso a trajectórias directas como forma de minimização do incómodo 
imposto pela deflexão e, a consequente invasão da via adjacente, poderá recorrer-se à aplicação de 

gincanas providas de um separador central fisicamente materializado, ao longo da zona de desvio 
(ver Figura 2.2). 

 

Figura 2.1  Gincana por recurso a curvas e contra-
curvas (adaptado de Ewing, 1999) 

Figura 2.2  Gincana com separador central 

OBJECTIVOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE GINCANAS  

A implementação de gincanas visa impedir fisicamente a prática de velocidade de circulação 
superiores à pré-definidas para o projecto, mediante a imposição de deflexões aos movimentos, 
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como resultado da utilização de curvas e de contra curvas de raios compatíveis com a velocidade 

desejada para o local. 

DOMÍNIO DE APLICABILIDADE  

As gincanas assumem um domínio de aplicação vasto, dependendo substancialmente das 
características geométricas adoptadas. De forma geral, a sua aplicabilidade deve ter em atenção a 

classificação hierárquica da via em análise e o tráfego médio diário anual (TMDA) envolvido. O 
domínio privilegiado de aplicação são as vias locais, embora e em função das suas características 
geométricas, são também passíveis de utilização em vias de atravessamento de localidades. 

A sua aplicação é considerada adequada em vias com TMDA compreendido entre os 4000 e os 8000 

veículos (Mowatt, 1990), embora a sua aplicação seja igualmente aceitável em vias com TMDA até 
20 000 veículos (MATD, 2001) desde que associadas a geometrias pouco restritivas. 

De facto, importa ter em atenção que, face a TMDA baixos, a sua eficácia é, por vezes, posta em 
causa, já que proporciona que os condutores procurem frequentemente a adopção de trajectórias 

directas por invasão da via adjacente. O registo deste tipo de comportamentos deverá justificar a 
implantação de separadores centrais. Por sua vez para TMDA elevados a redução de velocidade 
imposta pode reflectir-se em atrasos consideráveis e em eventuais congestionamentos.   

As gincanas com redução do número de vias apenas são indicadas para vias com volumes de tráfego 

inferiores a 3000 veículos de TMDA e para velocidades de projecto inferiores ou iguais a 40 km/h
(Ewing, 1999). A redução a uma única via com sentidos reversíveis deverá limitar-se a zonas 
centrais e residenciais, não sendo, normalmente aceitável a sua aplicação a trechos de 
atravessamento de localidades. Quando adoptadas devem estar sempre associadas a uma sinalização 

de definição das prioridades relativas. 

Nas gincanas sem separador central, o volume de tráfego deve ser preferencialmente semelhante 
nos dois sentidos, de modo diminuir a tendência de invasão da via adjacente na procura de 
trajectórias directas. 

As entradas das localidades, representam um local privilegiado para integração de gincanas, 
podendo recorrer-se a geometrias que imponham a moderação da velocidade dos veículos nos 
movimentos de entrada sem contudo condicionar os movimentos de saída.  

Não devem ser colocadas gincanas em traineis de inclinação superior a 8% (PennDOT, 2001). 

 
EFEITOS ESPERADOS 

Os efeitos esperados com a aplicação de gincanas são extremamente diversificados, dependendo em 
termos absolutos das suas características físicas prevalecentes. É no entanto possível apontar alguns 
efeitos gerais expectáveis (adaptado de PennDOT, 2001; Ewing e Brown, 2010):  

 Redução da velocidade de circulação dos veículos. Nos EUA registaram-se reduções de 8 a 
20,9 km/h na gincana e de 1,6 a 9,7 km/h nas suas proximidades; 

 Redução dos volumes de tráfego, havendo registos onde a redução atingiu cerca de 20%; 
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 Tendencial redução do número de acidentes, embora com potencial aumento de acidentes 
por despiste de veículo isolado; 

 Redução do nível de ruído devido à diminuição das velocidades e dos volumes de tráfego; 

 Requalificação paisagística do arruamento e espaço envolvente;  

 Tendencial redução da oferta de lugares de estacionamento; 

 Reformulação do sistema de drenagem. 

 

2.3.2 Estrangulamentos 

CARACTERIZAÇÃO E TIPOLOGIAS 

Os estrangulamentos são caracterizados pela redução da largura da faixa destinada à circulação dos 
veículos. Esta redução pode ser efectuada de duas formas: (i) estrangulamentos a partir dos 
lados, o qual pode ser conseguido através do alargamento dos passeios, da construção de pequenos 
espaços verdes laterais à faixa de rodagem, pela introdução de lugares de estacionamento, pela 

construção de ciclovias, etc.; (ii) estrangulamentos a partir do centro, o qual normalmente se 
associa à construção de separadores centrais. 

Os estrangulamentos a partir dos lados (ver Figura 2.3 e Figura 2.4) podem ser aplicados de 
forma isolada ou estar associados a atravessamentos pedonais (ver Figura 2.5) ou a paragens de 

transportes colectivos.  

   

Figura 2.3 -Esquema de um 
estrangulamento a partir dos lados 

(adaptado de Ewing, 1999) 

Figura 2.4  Estrangulamento a partir dos 
lados em Braga 

Figura 2.5  Estrangulamento a 
partir dos lados associado a uma 
travessia pedonal em Michigan 

(fonte: Ewing, 1999) 

Por sua vez, os estrangulamentos a partir do centro podem ser associados a zonas formais ou 
informais de atravessamento de peões, paragens de transportes colectivos ou ainda a vias de 
desaceleração e armazenamento de veículos que pretendam virar à esquerda (ver Figura 2.6 e 
Figura 2.7). 
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Figura 2.6  Esquema de um estrangulamento a partir do 
centro provocado por um separador central (fonte: Ewing, 

1999)

Figura 2.7  Estrangulamento a partir do centro 
provocado por um separador central (Coimbra) 

São vários os autores que se têm dedicado ao estudo do efeito da largura da via e das bermas na 
velocidade, com resultados nem sempre consensuais (citado por Cardoso, 1996). Contudo alguns 
autores comprovam a existência de relações positivas, sendo esse efeito particularmente 
significativo perante vias de faixa única. Nessa óptica, é previsível que a criação de 

estrangulamentos tenda a gerar reduções efectivas de velocidade. 

Os estrangulamentos podem ser aplicados de forma isolada, para resolução de um problema pontual 
(por exemplo na redução do comprimento de exposição do peão ao risco) ou de forma continuada 
(quando aplicado a trechos onde, por exemplo, se pretenda dotar o trecho de alguma permeabilidade 

transversal pedonal). 

Tal como acontece nas gincanas, também nos estrangulamentos é possível optar por soluções mais 
ou menos restritivas em termos de velocidade, sendo que nas situações mais restritivas se poderá 
optar por reduzir o número de vias, até um mínimo de uma.  

Os estrangulamentos podem ser ou não materializados fisicamente. É possível optar por 
estrangulamentos realizados através de marcas rodoviárias (zonas raiadas), as quais ocupam o 
espaço ou largura da faixa de rodagem onde os veículos não devem circular. Pode ainda recorrer-se 
a um efeito fictício de estreitamento por eliminação da linha longitudinal de marcação do eixo, 

mantendo a largura das vias. 

As soluções fisicamente materializadas asseguram um nível de desempenho superior às soluções 
simplesmente marcadas, já que por definirem zonas intransponíveis, condicionam de forma mais 
eficaz o comportamento do condutor. No caso de existir separador central, estes servem ainda de 

refúgio aos peões, resultando contudo, em termos construtivos, em soluções mais dispendiosas. 

 
OBJECTIVOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRANGULAMENTOS 

A aplicação de estrangulamentos visa fundamentalmente induzir à redução da velocidade de 

circulação e, quando associada a passagens de peões, ao encurtamento da distância de 
atravessamento e, por consequência, da sua exposição ao risco de atropelamento. Os 
estrangulamentos a partir do centro permitem ainda separar os sentidos das correntes de tráfego e 
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impedir fisicamente a prática de manobras de ultrapassagem, minimizando ainda a probabilidade de 

ocorrência embates frontais.  
 

DOMÍNIO DE APLICABILIDADE 

Os estreitamentos são aplicáveis a todos os tipos de zonas, incluindo o atravessamento de 

povoações. A sua aplicação é considerada adequada em vias com TMDA até 15 000 veículos, 
embora seja considerada como aceitável até 20 000 veículos/dia (Delaware Department of 
Transportation, 2000; MATD, 2001). A velocidade base das vias intervencionadas deve ser 
preferencialmente limitada a 70 km/h, idealmente até aos 50 km/h ou a 40 km/h no caso de levarem 

à redução do número de vias (Herrstedt, 1993).

A inserção dos estrangulamentos deve ser preferencialmente formalizada em rectas embora também 
possam ser implementados em curvas, desde que se trate de estrangulamentos a partir do centro ou 
desde que o estrangulamento se inicie e, seja perfeitamente perceptível, a partir do troço recto. 

Nestas circunstâncias têm também a função de canalizar o tráfego, evitando que os veículos 
invadam a via de sentido oposto, contribuindo para a prevenção de acidentes graves como as 
colisões frontais em curvas. 

Os estrangulamentos são particularmente recomendados para o tratamento de zonas onde se 

pretenda proteger os peões, já que permite diminuir o comprimento dos atravessamentos, 
viabilizando ainda, no caso do estreitamento a partir do centro, o atravessamento da via em duas 
fases. Este tipo de medidas pode ser implementado em ruas de duas ou mais vias com tráfego 
automóvel e/ou velocidades elevadas e intenso tráfego pedonal. Para além disso, são recomendáveis 

em locais com presença regular de peões com dificuldades motoras, idosos e crianças (Ewing, 
1999).  

Podem ainda utilizar-se em cruzamentos onde se pretenda apoiar as manobras de viragem à 
esquerda, mediante a criação de vias de desaceleração e armazenamento de veículos que aguardam 

o direito de passagem. 

Pode ainda ser usado de forma continuada quando se pretender transmitir a noção de espaço urbano 
condicionado associado a uma redução da velocidade máxima legal, o que pode ser conseguido pela 
diminuição da largura da faixa de rodagem, supressão das bermas ou introdução de passeios. 

Também a sua conjugação com a criação de ciclovias ou do alargamento de bermas para utilização 
por ciclistas são soluções potencialmente interessantes.    

Porém e quando muito restritivos (nomeadamente com redução a uma só via de circulação) os 
estrangulamentos não devem ser implementados em locais onde exista uma forte intensidade de 
tráfego. Sempre que o volume de tráfego na hora de ponta for superior a 600 veículos no conjunto 

dos 2 sentidos, o estreitamento não deve levar à diminuição do número de vias (MATD, 2001; 
Alduán,1996).  
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EFEITOS ESPERADOS  

É previsível que a aplicação dos estrangulamentos possa resultar em alguns dos seguintes efeitos 
(adaptado de PennDOT, 2001):  

 Redução da velocidade, que pode ser significativa no caso de estrangulamentos que 

reduzam o número de vias. Segundo estudos americanos podem ser atingidas reduções de 
velocidade entre os 4% e os 14% para estreitamentos que mantêm ou reduzem o número de 
vias, respectivamente. Em termos absolutos é habitual encontrar referências a reduções 
médias de 8 km/h na velocidade, com variações possíveis entre os 1,6 e os 3,2 km/h 

(PennDOT, 2001). Estudos suecos apontam para aumentos de 1,6 km/h no percentil 85 da 
distribuição das velocidades por cada metro de aumento na largura da faixa de rodagem 
(Vti@2009); 

 Contribuição para a redução dos volumes de tráfego. Estudos realizados pelo ITE 

demonstram que a redução da intensidade de tráfego pode atingir os 20%, embora a restante 
bibliografia da especialidade apresente valores menos ambiciosos (na ordem dos 10%); 

 Aumento da visibilidade dos peões (vêm e fazem-se ver melhor);  

 Redução da distância de atravessamentos dos peões e consequente aumento da segurança 
pedonal. Estudos dinamarqueses revelam que a implementação desta medida reduz entre 

57% a 82% os acidentes relacionados com atravessamentos pedonais; 

 Aumento da atenção por parte do condutor resultado de um comportamento mais cauteloso;  

 Potencial valorização do ambiente urbano envolvente; 

 Aumento dos atrasos impostos às correntes de tráfego, designadamente nas soluções que 

impõem a redução do número de vias; 

 Eventual redução da oferta de lugares de estacionamento ao longo da rua; 

 Maior complexidade do sistema de drenagem. 

 

2.3.3 Estreitamento junto às entradas de intersecções 

Os estreitamentos nas intersecções consistem em alargamentos impostos aos passeios no interior do 

cruzamento de forma a reduzir o raio de viragem e, consequentemente a velocidade de viragem. 
Estas medidas resultam ainda na diminuição da largura da faixa de rodagem contribuindo para 
minimizar a prática do estacionamento ilegal nas entradas de cruzamentos (ver Figuras 2.8 e Figura 
2.9). 
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Figuras 2.8  Esquemas de possíveis estreitamentos junto a entradas de 
intersecções (fontes: figura da esquerda - Ewing, 1999; figura da direita - FHWA, 

2002) 

Figura 2.9  Estreitamento junto às 
entradas de uma intersecção 

(fonte:FHWA, 2006) 

Quando associadas a passagens de peões, estas medidas resultam ainda na diminuição da extensão 
dos atravessamentos e na melhoria dos níveis de visibilidade associados aos peões, o que se traduz 
num aumento significativo dos correspondentes níveis de segurança. 

 

Figuras 2.10  Esquemas de possíveis reajustes de cruzamentos em T (fontes: figura da esquerda - Ewing, 1999; figura 
da direita - FHWA, 2002) 

OBJECTIVOS DOS ESTREITAMENTOS JUNTO ÀS ENTRADAS DE INTERSECÇÕES 

Com a aplicação dos estreitamentos em cruzamentos pretende-se primeiramente aumentar a 
segurança do peão, mediante o aumento dos níveis de visibilidade e a redução do comprimento de 

atravessamento e por sua vez de exposição ao risco. O alargamento dos passeios permite ainda 
disponibilizar espaço adicional para implantação de rampas para apoio ao atravessamento de 
pessoas com mobilidade reduzida. 

Pretende-se ainda condicionar o comportamento dos condutores, formalizando os espaços 

destinados ao estacionamento e induzindo-os a praticarem velocidades reduzidas, através da 
diminuição do raio de viragem.  
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No caso de reformulações de intersecções em T, procura-se ainda realçar a regra de regulação 

vigente, incentivando complementarmente os condutores prioritários a circularem com velocidades 
moderadas. 

Os estreitamentos em intersecções podem ainda abrir perspectivas à requalificação e funcionalidade 
do espaço urbano e à reorganização do mobiliário urbano (Alduán, 1996).  

 
APLICABILIDADE DOS ESTREITAMENTOS JUNTO ÀS ENTRADAS DE INTERSECÇÕES 

O domínio de aplicabilidade dos estreitamentos é o mesmo do apontado para os estreitamentos de 
via (ver ponto anterior). Reforce-se o facto deste tipo de solução não ser adequado a locais onde 

existam ciclovias e onde os mesmos possam exigir a sua interrupção. 

 
EFEITOS ESPERADOS PARA OS ESTREITAMENTOS JUNTO ÀS ENTRADAS DE INTERSECÇÕES 

Apontam-se como principais efeitos previsíveis: 

 Redução das velocidades de circulação em resultado dos raios estreitos  ver Figura 2.11. 

 Diminuição das distâncias de exposição ao risco por parte dos peões  ver Figura 2.12. 

 

Figura 2.11 - Relação entre o raio e a velocidade de viragem 
(fonte: Ewing, 1999) 

 

Figura 2.12 - Relação entre o raio de viragem e a 
distância a percorrer pelos peões na intersecção (fonte: 

Ewing, 1999) 

 Potencial melhoria estética do cruzamento, quando incluído o plantio de vegetação e a 

utilização de pavimentos diferenciados; 

 Eliminação do estacionamento ilegal junto à entrada e no interior da intersecção; 

 Dificuldades acrescidas associadas à operacionalidade dos veículos longos; 

 Dificuldades acrescidas à implementação de vias destinadas a ciclistas. 

 

2.3.4 Rotundas 

DESCRIÇÃO E TIPOLOGIAS 
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Entende-se por Intersecção Giratória (ou rotunda) um ordenamento geométrico simples 

caracterizado pela convergência de diversos ramos numa praça central de forma geralmente circular 
e intransponível, em torno da qual é estabelecido um sentido único de circulação, assumido como 
prioritário em relação aos movimentos de entrada (Bastos Silva et. al, 2006). 

As rotundas utilizadas como medida de acalmia de tráfego podem ser classificadas como mini-

rotundas (ver Figura 2.13) ou como rotundas normais de dimensão compacta (ver Figura 2.14) 
consoante o diâmetro do círculo inscrito (DCI)4 seja superior ou inferior a 28 m.  

As rotundas normais são dimensionadas sob o princípio de que a ilha central é intransponível, 
embora possam ser ladeadas por uma faixa galgável destinada a facilitar as manobras dos veículos 

de maiores dimensões (rotundas semi-galgáveis). 

A mini-rotunda apresenta dimensões extremamente exíguas pelo que poderá impor restrições à 
circulação de alguns veículos, designadamente aos veículos longos no caso da mini-rotunda 
fisicamente materializada (DCI entre os 18 e os 28 m), ou a todo o tipo de veículos na simplesmente 

pintada (DCI compreendido entre os 14 e os 18 m). Esta solução revela-se pouco notória em termos 
visuais e apresenta dificuldades acrescidas à imposição das deflexões mínimas, pelo que deverá ser 
preferencialmente aplicada conjugada com outras medidas de acalmia de tráfego.  

 

 

Figura 2.13  Mini-rotunda (Ançã, Cantanhede) Figura 2.14  Rotunda normal (EN234, Cantanhede) 

As ilhas centrais devem ser constituídas por materiais de cor contrastante e no caso das mini-
rotundas através da utilização de pavimentos que apresentem texturas irregulares e desconfortáveis 
para se revelarem suficientemente desincentivadoras à sua utilização por parte dos veículos ligeiros. 

Em locais onde a presença de ciclistas é significativa é habitual implementarem-se medidas de 

apoio que minimizem a ocorrência de conflitos veículo-ciclista, tais como a implementação de uma 
ciclovia no extradorso do anel ou associadas/compatibilizadas com a rede pedonal. 
 

                                                   
4 O diâmetro do círculo inscrito (DCI) designa-se como o maior diâmetro que se consegue inscrever no interior da rotunda 
(incluindo bermas) e que passe tangencialmente à delimitação da entrada em estudo (Bastos Silva et. al., 2006) 
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OBJECTIVOS DA IMPLEMENTAÇÃO  

A adopção de rotundas na óptica da acalmia de tráfego, tem como objectivo básico o controlo do 
comportamento do condutor mediante a imposição de deflexões às trajectórias, que o incentivem de 
forma natural a optar por velocidades de circulação moderadas. Paralelamente a sua implantação 
resulta numa diminuição significativa do número de pontos de conflito e na eliminação dos 

conflitos secantes, pelo que subjacente à sua implantação estarão sempre inerentes objectivos de 
melhoria dos níveis de segurança. Por se tratar de uma solução que alia níveis elevados de 
segurança aos de capacidade, podem ainda ser aplicadas com o objectivo de regular o tráfego em 
cruzamentos sujeitos a níveis de procura elevados. 

  

DOMÍNIO DE APLICABILIDADE  

De uma forma geral, as rotundas caracterizam-se por terem um domínio de aplicação extremamente 
vasto, adaptando-se quer a zonas urbanas quer inter-urbanas (Hoz e Pozueta, 1995). São 

frequentemente apontadas como excelentes soluções na marcação da transição de ambientes 
rodoviários, designadamente nas entradas de povoações. 

São aplicáveis para responder a variados volumes de tráfego e velocidades. Contudo, quando 
concebidas sob princípios de acalmia de tráfego devem ser preferencialmente limitadas a vias 

sujeitas a níveis de procura de tráfego baixos a moderados (preferencialmente volumes horários 
inferiores a 800 veículos, por entrada) (MATD, 2001). 

A sua aplicação em vias sujeitas a volumes de procura de tráfego superiores é igualmente possível 
embora, por razões de fluidez, se possa ter de recorrer a múltiplas vias o que tenderá a limitar o seu 

potencial de desempenho como medida de acalmia de tráfego. Devem ainda ser limitadas, 
preferencialmente a vias cuja velocidade de aproximação seja inferior a 70 km/h (Delaware 
Department of Transportation, 2000). 

A aplicabilidade das mini-rotundas é contudo mais restrita. Deve ser limitada a locais onde os 

volumes de tráfego sejam baixos (preferencialmente inferiores a 500 veículos por hora e por 
entrada) e a velocidades de projecto até 40 km/h. São especialmente indicadas para vias locais, onde 
os volumes de viragem à esquerda e de inversão de marcha são reduzidos, não sendo indicadas para 
locais onde a presença de veículos pesados seja relevante.  

Nas vias de atravessamento de localidades, não se considera admissível a instalação de mini-
rotundas, devendo adoptar-se apenas rotundas normais, preferencialmente de dimensões compactas 
(diâmetro exterior inferior a 45 m) ou semi-galgáveis. Deverá no entanto ter-se em atenção que 
estas também reduzem a fluidez no eixo de atravessamento, pelo que não devem ser aplicadas de 
forma muito repetida ficando reservada a pontos de conflituosidade elevada ou à marcação dos 

pontos de mudança de ambiente envolvente. 
 

EFEITOS ESPERADOS  

As rotundas assumem-se como uma excelente solução quer em termos de capacidade quer de 

segurança, sendo expectável que a sua aplicação se associe aos seguintes efeitos: 
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 Reduções significativas da velocidade de circulação. Segundo Bastos Silva (2004) a 

implantação de uma rotunda pode justificar reduções de velocidade superiores a 50% 
relativamente à velocidade de aproximação;  

 Diminuição da frequência e gravidade dos acidentes, em grande parte devido à diminuição 

das velocidades nas zonas de entrada e atravessamento da rotunda e à diminuição dos 
pontos de conflito. Segundo Persaud (2000) a substituição de intersecções convencionais 
por rotundas resultou na redução de colisões em 39% e de 76% nos acidentes globais e com 

feridos, respectivamente. A redução de acidentes com fatalidades ultrapassou os 90%; 

 Aumento da capacidade e fluidez  a implementação de rotundas quando comparados com 
cruzamentos prioritários, resulta num aumento da capacidade da intersecção em cerca de 

40% e diminuição dos correspondentes tempos de espera (Tood, 1991); 

 Potencial contributo para a requalificação paisagística do espaço envolvente  os arranjos 

estéticos da ilha central podem contribuir para a requalificação do espaço urbano; 

 Potencial redução do consumo de combustível e aumento da qualidade do ar, devido à 
redução das acelerações e desacelerações bruscas características dos cruzamentos 

prioritários e semaforizados (Ewing, 1999). Há ainda lugar a uma potencial redução dos 
níveis de ruído até 4 dBA (Bendtsen, 2004); 

 Exigências de espaço tendencialmente superiores às restantes soluções de nível; 

 Dificuldades em beneficiar determinados movimentos direccionais ou modos de transporte 
e de adaptação a padrões de fluxos muito desequilibrados entre entradas. 

 

2.4 Alterações nos Alinhamentos Verticais 

As alterações aos alinhamentos verticais incluem todas as medidas que impõem alterações à cota do 
pavimento. 

 

2.4.1 Pré-Avisos 

DESCRIÇÃO E TIPOLOGIAS 

Os pré-avisos caracterizam pela repetição de linhas transversais que abrangem uma ou várias vias 
no sentido do trânsito a que dizem respeito, sendo que o efeito visual e sonoro provocado pela 
cadência de impacto dos pneus nesses dispositivos procura alertar o condutor para a necessidade de 

moderar a velocidade de circulação (ver Figura 2.15 e Figura 2.16). 
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Figura 2.15  Pré-avisos (Vila Boa, Guarda)  Figura 2.16  Pré-avisos ( Meirinhas, Pombal) 

Os pré-avisos podem ser de dois tipos, bandas sonoras ou bandas cromáticas. As bandas cromáticas 

são constituídas por uma espessura de tinta com poucos milímetros de altura, enquanto que as 
bandas sonoras são constituídas por elementos mais agressivos de maior espessura, podendo atingir 
alguns centímetros de altura.  

Os pré-avisos são normalmente colocados na parte central da via, numa largura suficiente para 

abranger os dois rodados de um qualquer veículo. No entanto, mais recentemente as bandas sonoras 
têm vindo a ser implementadas também longitudinalmente, como guias delimitadoras da faixa de 
rodagem, alertando os condutores sempre que saiem da faixa de rodagem. 
 

OBJECTIVOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE PRÉ-AVISOS 

Com esta medida pretende-se essencialmente alertar os condutores para a aproximação de uma 
zona/troço com algum grau de conflituosidade e de risco e, por consequência, a necessidade do 
mesmo adaptar o seu comportamento a novas condições de circulação, as quais implicam 

velocidades mais reduzidas (Ribeiro, 1996). 
 

DOMÍNIO DE APLICABILIDADE 

Atendendo a que estas medidas não impõem alterações significativas ao comportamento do 
condutor, assumem normalmente um domínio de aplicação bastante vasto. Podem assim ser 

implementadas em qualquer tipo de vias independentemente dos volumes de tráfego ou velocidades 
envolvidas. 
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São normalmente utilizadas na proximidade de locais que requerem uma atenção especial por parte 

dos condutores, sejam as entradas de localidades, locais de intenso tráfego pedonal ou aproximação 
a outras medidas de acalmia de tráfego mais restritivas. 

As bandas sonoras devem ser afastadas de locais a proteger do ruído, tais como zonas residenciais, 
equipamentos escolares ou hospitais, excepto quando acompanhadas de medidas mitigadoras do 

ruído. Segundo as normas escocesas, estas medidas não devem ser colocadas a menos de 200 m de 
uma zona residencial. 
 

EFEITOS ESPERADOS 

 Aumento do sentimento de alerta nos condutores; 

 Redução da velocidade. Alguns estudos indicam que pré-avisos com espaçamento 

degressivo criam uma sensação de velocidade crescente, induzindo os condutores a 
moderarem a sua velocidade. Em casos já implementados, nos EUA, observaram-se 
reduções até 12% do percentil 85 da distribuição das velocidades (Ewing, 1999). Contudo, 
tem-se verificado que a redução da velocidade verificada no período imediatamente após a 

implementação de pré-avisos, tende a reduzir-se e a estabilizar a médio prazo devido à 
 

 Redução do número de acidentes. Em 1997, num estudo realizado por Hickey, concluiu-se 

que a implementação de bandas sonoras longitudinais (no limite entre a via e a berma) foi 
responsável pela redução de 65% dos acidentes resultantes do despiste dos condutores para 
fora da faixa de rodagem (Hickey, 1997). É de salientar que, segundo relatórios anuais dos 
EUA, este tipo de acidentes é responsável por 1/3 dos acidentes fatais ou com danos graves 

(Tedesco, 2004); 

 Os pré-avisos, em especial as bandas sonoras, tendem a produzir um aumento do ruído, por 
vezes atingindo níveis incompatíveis com zonas residenciais, históricas ou centrais. Esse 

ruído é tanto maior quanto maior for a altura das bandas adoptadas e quanto menor for o 
espaçamento entre elas. Para estradas cuja velocidade de referência seja 50-60km/h, os pré-
avisos tendem a provocar um aumento de cerca de 2-3 dBA, enquanto que para estradas 
com velocidade de referência de 80 km/h esse aumento pode atingir os 4 dBA. 

 

2.4.2 Lombas redutoras de velocidade 

DESCRIÇÃO E TIPOLOGIAS 

As lombas redutoras de velocidade consistem na elevação da cota da superfície do pavimento numa 

faixa colocada transversalmente à faixa de rodagem com o objectivo de produzir um impacto físico 
e visual no condutor e, dessa forma, obrigá-lo a reduzir a sua velocidade de circulação. Podem ou 
não ter carácter temporário. 
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A sua altura é substancialmente superior à dos pré-avisos, provocando por isso um impacto físico 

não negligenciável. Podem ser aplicadas de forma isolada ou em sequência, espaçadas entre si de 
uma distância pré-definida. 

São a medida de acalmia de tráfego mais extensivamente utilizada por constituírem soluções baratas 
e eficazes em termos de redução de velocidade. A sua eficácia resulta da incomodidade imposta ao 

condutor durante a transposição de elevações introduzidas ao traçado longitudinal (pela imposição 
de variações acentuadas na aceleração vertical) a velocidades superiores à velocidade de projecto. 

As primeiras lombas que surgiram foram as lombas curtas e altas, com uma altura de cerca de 10 
cm e comprimentos até cerca de 1 m, designadas de  Estas lombas tinham 

como principais inconvenientes o ruído que provocavam e o risco de danos graves nos veículos 
quando transpostas a velocidades elevadas. 

Actualmente utilizam-se lombas mais alongadas, designadas por  (ver 
Figura 2.17), podendo apresentar diversas formas, destacando-se as trapezoidais, circulares, 

sinusoidais e as parabólicas (Silva, 2010). 

As lombas podem ainda não abranger toda a largura da via, permitindo aos ciclistas e veículos com 
maiores distâncias entre eixos (entre os quais veículos de emergência, autocarros e outros veículos 
pesados) transporem a zona da lomba sem serem sujeitos ao seu desconforto. Estas designam-se por 

speed cushions  (ver Figura 2.18). Em alternativa, alguns países têm vindo a recorrer à lomba 
combinada (ver Figura 2.19) a qual disponibiliza diferentes inclinações de rampas aos diferentes 
utilizadores, associando um perfil mais suave, destinado aos veículos de grande dimensão e outro 
mais agressivo para os automóveis ligeiros (Bastos Silva e Seco, 2006). 

   

Figura 2.17  Lomba redutora de velocidade 
numa zona residencial (Coimbra) 

Figura 2.18 Speed cushion  (Leiden, 
Holanda) 

Figura 2.19  Lomba combinada 
com rampas de diferentes 

inclinações (fonte:http://www.mini-
roundabout.com) 

Quando associadas a ciclovias, as lombas devem ser preferencialmente interrompidas a uma 
distância de 1,2m da berma. Embora se revelem extremamente favoráveis à circulação dos ciclistas, 
esta faixa tem o inconveniente de poder ser incorrectamente utilizada por veículos automóveis que 
circulam com apenas um rodado sobre a lomba. Sempre que tal aconteça poderá ser promovida a 

segregação física da ciclovia em relação à faixa de rodagem. 
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Em Portugal, as lombas representam as medidas de acalmia mais utilizadas, já que para além de 

constituírem soluções de custos reduzidos, têm-se revelado eficazes na redução quer da velocidade 
dos veículos quer do número de acidentes. O seu dimensionamento é tecnicamente orientado, desde 
2004, pelo despacho da DGV nº109/2004 (DGV, 2004), o qual veio estabelecer alguns aspectos 
dimensionais e contribuir para a sua correcta e uniforme utilização na rede viária nacional. 

 

OBJECTIVO DA IMPLEMENTAÇÃO DE LOMBAS 

O principal objectivo da implementação de lombas é reduzir a velocidade de circulação automóvel.  

Apesar de serem maioritariamente utilizadas para reduzir a velocidade dos veículos, as lombas 

podem também contribuir para a redução dos volumes de tráfego. 

Segundo a Direcção-Geral de Viação (DGV, 2004), as lombas apenas devem ter o objectivo de 
manter as velocidades reduzidas, devendo a redução de velocidades ser conseguida pela aplicação 
combinada de outras medidas físicas a montante. 

 

DOMÍNIO DE APLICABILIDADE 

Os locais mais apropriados para a aplicação de lombas são as vias locais integradas em zonas 
residenciais e comerciais. Não são, em princípio, indicadas para serem aplicadas em vias de 

atravessamento de povoações onde se praticam velocidades superiores a 40 km/h (MATD, 2001), 
excepto em situações especiais, como é o caso de centros urbanos de malha antiga ou quando a via 
em causa responde a um volume elevado de peões.

A aplicação das lombas deve ser, preferencialmente, limitada a vias com TMDA inferiores a 3 000 

veículos (Delaware Department of Transportation, 2000) ou a 4 000 veículos em zonas residenciais 
e 5000 veículos em zonas centrais (SCDOT, 2006; MATD, 2001).  

Deve-se ainda evitar a aplicação de lombas em vias que integrem percursos com intenso tráfego de 
transportes colectivos (excepto se adoptadas soluções especiais) ou de serviços de emergência.  

As lombas não devem ser usadas em curvas nem traineis de inclinação superior a 8% (FHWA, 
2002), em locais com bermas largas ou noutras situações que permitam o seu contorno. Também 
não devem ser colocadas em vias sem passeios sendo que o peão necessita ser protegido nos seus 
movimentos transversais e longitudinais. 

As lombas devem ainda estar afastadas, em pelo menos em 50m, das dos cruzamentos de modo a 
que as mesmas não perturbem o funcionamento dos mesmos. 

As lombas assumem um efeito pontual no comportamento do condutor, pelo que sempre que se 
pretenda manter o efeito num trecho ou zona, a medida deverá ser repetida com cadências 
dependentes da velocidade pretendida. 

 

EFEITOS ESPERADOS  

 Redução da velocidade de circulação. Segundo estudos nacionais (Cruz, 2008; Silva, 2010), 

estima-se que a redução da velocidade dos veículos entre lombas possa atingir os 50%, 
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embora esse efeito dependa significativamente das suas características físicas prevalecentes. 

Nos países nórdicos a implementação de lombas resultou em reduções de 5 a 14 km/h 
(Bendtsen, 2004). 

 Redução dos volumes de tráfego automóvel que pode atingir os 30% (MATD, 2001). 

Habitualmente essa redução é mais moderada, cifrando-se nos 18% (PennDOT, 2001); 

 Redução do número de acidentes rodoviários até 41%, embora muitos organismos apontem 
para valores substancialmente mais baixos. Estudos americanos apontam para reduções de 

13%; 

 Podem provocar aumento dos níveis de ruído aquando da passagem de veículos, podendo 
revelar-se incompatíveis com zonas residenciais. No entanto alguns estudos defendem que 

essa tendência de aumento de ruído pode ser invertida pela diminuição da velocidade. Com 
a implantação desta medida podem ocorrer variações nos níveis de ruído entre os 2 dBA de 
decréscimo para a forma circular e os 6 dBA de aumento para a forma trapezoidal; 

 Localmente levam a um aumento das emissões gasosas devido às acelerações e 

desacelerações bruscas. Um estudo realizado pelo TRL (Transport Research Laboratory) 

em 2001 concluiu que as lombas denominadas por speed humps podem atingir aumentos de 
poluição urbana até 60% devido às acelerações e desacelerações bruscas dos condutores. 

Estudos nacionais mostram que os níveis de poluição ambiental podem mesmo duplicar 
(Silva, 2010); 

 Podem provocar danos na suspensão dos automóveis, especialmente nos veículos pesados 

que têm uma suspensão mais rígida. Por isso, há referências que desaconselham a sua 
implementação em locais onde o tráfego de pesados represente mais de 5% (SCDOT, 
2006); 

 Quando colocadas em toda a largura da via podem provocar atrasos consideráveis na 

circulação de veículos de emergência. Estudos realizados nos EUA revelaram que um 
veículo de bombeiros pode sofrer atrasos de cerca de 3 a 5 segundos ao passar por uma 

lomba enquanto que uma ambulância se pode atrasar cerca de 10 segundos;  

 Pode provocar níveis de desconforto elevados, nomeadamente em passageiros com 
problemas físicos; 

 A sua implementação normalmente implica alterações no sistema de drenagem; 

 São geralmente contestadas pela população. 

 

2.4.3 Passagens pedonais elevadas e plataformas 

As passagens de peões elevadas são lombas com formato trapezoidal onde a parte superior é plana e 
é preparada para potenciar a circulação de peões (ver Figura 2.20). Quando são estendidas ao longo 

de um trecho, são habitualmente designadas de plataformas. 
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No caso das passagens pedonais elevadas, importa utilizar tratamentos superficiais na secção plana 

que salvaguardem a circulação dos peões em conforto e segurança, melhorando a sua aparência e 
notoriedade (ver Figura 2.21). Pode também estar associada ao atravessamento de ciclistas.  

 

Figura 2.20 Passagem de peões elevada (Miranda do 
Corvo) 

Figura 2.21  Plataforma (Torreira - Estarreja) 

 
OBJECTIVO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS ELEVADAS 

A implantação de plataformas elevadas pretende evidenciar a eventual presença de peões e por 
conseguinte a necessidade do condutor reduzir a velocidade de circulação. No caso das passagens 
de peões elevadas procura-se ainda facilitar os atravessamentos pedonais através do nivelamento 

das travessias em relação aos passeios, evidenciando a presença dos peões. 

Tal como nas lombas, a implementação de plataformas elevadas pode ainda contribuir para a 
redução dos volumes de tráfego, desviando tráfego indesejado para outros circuitos alternativos. 

 
EFEITOS ESPERADOS  

 Redução da velocidade de circulação até 18%; 

 Redução dos volumes de tráfego em cerca de 12% (Delaware Department of 

Transportation, 2000; PennDOT, 2001); 

 Redução do número de acidentes até 45%; 

 Revelam-se mais confortáveis à circulação de veículos longos comparativamente às 
lombas; 

 Tendem a provocar atrasos nos veículos de emergência, embora menores do que os 

associados às lombas (PennDOT, 2001); 

 Podem provocar ruídos, por vezes incompatíveis com zonas residenciais ou outras zonas 

nobres já que podem atingir cerca de 8 dBA (Bendtsen, 2004), danos na suspensão dos 
veículos e podem mostrar-se demasiado penosas para pessoas com problemas físicos;  

 A sua implementação normalmente implica alterações no ao sistema de drenagem. 

 



Acalmia de tráfego Aplicada ao Atravessamento de Localidades 

 

 

2011 26 

DOMÍNIO DE APLICABILIDADE 

À semelhança das lombas redutoras de velocidade, trata-se de medidas essencialmente indicadas 
para serem aplicadas em zonas residenciais, comerciais e centrais. As plataformas elevadas 
assumem o seu domínio privilegiado de aplicação em vias locais. Nos trechos de atravessamentos 
de localidades, a sua aplicação deve ser feita com precaução, limitando-se a situações particulares 

(designadamente em locais com forte presença de utilizadores vulneráveis) e com geometria 
adequada à velocidade base desejada para o local.

Relativamente a lombas com a mesma altura, as plataformas elevadas são mais indicadas para 
locais onde se pratiquem velocidades mais elevadas, embora a maioria dos autores europeus 

recomendem que estas não devam ser superiores a 50 km/h com máximo de 60 km/h (Delaware 
Department of Transportation, 2000). 

As plataformas elevadas são aplicáveis em locais com intensidades de tráfego superiores aos 
permitidos para as lombas, admitindo-se a sua implementação em locais com TMDs máximos de 10 

000 veículos (MATD, 2001; Delaware Department of Transportation, 2000; Seco et al., 2010). 

 

2.4.4 Intersecções elevadas  

Uma intersecção elevada é essencialmente uma plataforma elevada que abrange todo o interior de 

uma intersecção e eventualmente os ramos afluentes no troço de aproximação, ficando toda essa 
área a um nível muito próximo do nível do passeio. O acesso ao interior da intersecção é feito 
através de rampas localizadas nas entradas (ver Figura 2.22 e Figura 2.23). 

 

 

Figura 2.22  Intersecção elevada (Estrasburgo) Figura 2.23  Intersecção elevada (Mira) 

OBJECTIVO DA IMPLEMENTAÇÃO DE INTERSECÇÕES ELEVADAS 

Os principais objectivos da implementação desta medida são reduzir a velocidade de circulação 

automóvel e desta forma aumentar o nível de alerta por parte do condutor. Pretendem ainda 
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aumentar o respeito pela presença do peão, contribuindo para a diminuição dos conflitos veículo-

peão (Ewing, 1999).  

 

 

DOMÍNIO DE APLICABILIDADE 

O domínio privilegiado de aplicação centra-se nas vias locais, nos trechos com elevada actividade 
pedonal, designadamente em zonas residenciais, comerciais e centrais. A sua aplicação em trechos 
de atravessamento de localidades deve ser limitada a situações muito particulares, designadamente 
sempre que as condicionantes físicas não permitam segregar a infra-estrutura pedonal da faixa de 

rodagem. Em qualquer caso a sua adopção só deve ser equacionada face a volumes de tráfego 
reduzidos (TMDA inferior a 10 000 veículos por dia).  

Aplicam-se a estas medidas as restantes considerações acerca do domínio de aplicabilidade das 
plataformas elevadas. 

 

EFEITOS ESPERADOS  

 Redução da velocidade média de circulação automóvel até um máximo de 10% 

(http://www.ite.org/traffic/); 

 Pode reduzir o tráfego de atravessamento (Seco et al., 2010); 

 Aumenta a visibilidade dos peões, pelo que reduz os conflitos veículos-peões; 

 Pode provocar atrasos consideráveis nos percursos dos veículos de emergência. Uma 
intersecção sobrelevada pode causar um atraso de 4 a 6 segundos num veículo de 

emergência (http://www.students.bucknell.edu/projects/trafficcalming/); 

 Pode melhorar a aparência das intersecções quando se utilizam pavimentos diferenciados 
(Seco et al., 2010); 

 A sua implementação normalmente implica alterações no sistema de drenagem. 

 

2.4.5 Vias ao mesmo nível do passeio 

A adopção de vias com cota ao nível do passeio procuram atingir efeitos semelhantes aos 
resultantes da aplicação de plataformas e de intersecções elevadas. Em geral, estendem-se ao longo 
de um arruamento ou mesmo por uma zona (ver Figura 2.24 e Figura 2.25). É anulada a distinção 
entre cotas de passeios e faixa de rodagem, deixando de haver segregação física de espaços 

destinados aos diferentes utilizadores. Dependendo do enquadramento legal, há países onde este 
tipo de ordenamento se associa à atribuição da prioridade de passagem aos peões. 
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Figura 2.24  Espaço urbano com vias ao mesmo nível do 
passeio (Braga) 

Figura 2.25  Espaço urbano com vias ao mesmo nível do 
passeio (Estrasburgo) 

As soluções mais recorrentes assentam na utilização de pavimentos diferenciados com o objectivo 

de facultar alguma canalização e afectação de espaços aos diferentes utilizadores. Em locais onde os 
níveis de tráfego assumam um peso não negligenciável podem utilizar-se pinos ou caixas de 
vegetação de modo a evidenciar os espaços privilegiados de cada utilizador, sem contudo recorrer a 
uma completa segregação desses espaços. A utilização de pavimentos diferenciados, de mobiliário 

urbano e de vegetação, assume grande utilidade neste tipo de ordenamento. 
 

OBJECTIVO DA IMPLEMENTAÇÃO DE VIAS AO MESMO NÍVEL DO PASSEIO 

O objectivo central desta medida é criar zonas onde se promove a utilização conjunta e harmoniosa 

do mesmo espaço por diferentes utilizadores. O seu tratamento superficial e enquadramento 
urbanístico procuram incutir nos condutores a sensação de que estes se encontram numa zona em 
que se trata de um espaço destinado primeiramente ao peão e onde os condutores dos veículos 
devem adoptar comportamentos compatíveis com a sua presença.  

 

DOMÍNIO DE APLICABILIDADE 

As vias ao nível do passeio são particularmente indicadas para zonas centrais, comerciais e 
residenciais onde, preferencialmente, as vias sejam do tipo distribuidora local ou de acesso local. 

Estas soluções só devem ser utilizadas em locais onde o TMDA seja extremamente reduzido 
(preferencialmente com TMDA inferior a 500 veículos) podendo admitir-se a sua adopção face a 
valores superiores (até TMDA de 3000), desde que as soluções de ordenamento já integrem alguma 
canalização e afectação de espaços. Estas soluções assentam no pressuposto de que o mesmo espaço 
é utilizado de forma harmoniosa por diferentes utilizadores, com características distintas, pelo que 

importa controlar fisicamente e através do ambiente envolvente a velocidade adoptadas a valores 
inferiores a 30km/h. 

 
EFEITOS ESPERADOS  

É expectável que a adopção deste tipo de soluções resulte nos seguintes efeitos:  
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 Adopção de velocidades moderadas, por parte dos condutores;  

 Aumento do respeito pelos peões e ciclistas e consequente aumento do sentimento de 
segurança real e induzido por parte destes; 

 Redução dos volumes de tráfego, já que muitos condutores optam por procurar circuitos 
alternativos. Consequente redução dos níveis de poluição ambiental (emissões gasosas e 

ruído); 

 Criação de espaços e zonas aprazíveis, com qualidade urbanística e paisagística; 

 Alguns destes ordenamentos podem, por vezes, facilitar a prática de estacionamento ilegal. 

 

2.5 Outras Soluções de Controlo de Velocidade 

2.5.1 Semáforos de Controlo de Velocidade 

O semáforo de controlo de velocidade representa uma das medidas mais utilizadas em Portugal. 
Consiste basicamente num sistema que detecta a velocidade dos veículos, alternando o sinal verde e 

vermelho consoante o valor registado ultrapasse ou não um valor pré-estabelecido (ver Figura 2.26 
e Figura 2.27). Podem ser utilizadas duas concepções diferentes, designadas nos manuais 

rest on red rest on green A primeira solução consiste em manter o sinal 
vermelho até que um veículo se aproxime com velocidade inferior ao valor limite programado, 

momento em que abre o sinal verde. A segunda solução é a mais utilizada no nosso país e consiste 
em manter o sinal verde até que o sistema detecte a aproximação de um veículo a velocidade 
superior ao valor limite programado, momento em que abre o sinal vermelho (Ewing, 1999). 

 

 

Figura 2.26 - Semáforo de controlo de velocidade 
(Mealhada) 

Figura 2.27 - Semáforo de controlo de velocidade (EN109, 
Monte Gordo) 

É possível encontrar no mercado diferentes tipologias de sistemas, em função do tipo de detectores 

(infra-vermelhos, detectores no pavimento, etc.). 
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Pelo facto de não imporem alterações físicas à infraestrutura muitas referências da especialidade 

não consideram esta solução como medida de acalmia de tráfego. 
 

OBJECTIVOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES SEMAFORIZADAS 

O objectivo central deste tipo de sistema é controlar as velocidades praticadas num determinado 

trecho, impedindo a adopção de velocidades superiores a um determinado limite pré-estabelecido.  

 
DOMÍNIO DE APLICABILIDADE 

Esta solução revela-se particularmente útil na marcação de transições entre ambientes rodoviários 

em locais onde não é possível alterar a geometria da via, devido a restrições financeiras ou a falta de 
espaço físico (Bastos Silva et. al, 2004). A marcação das entradas de povoações constituem locais 
privilegiados para a sua instalação, embora possam ainda ser utilizados como forma de alertar o 
condutor para a aproximação de um local com um potencial de risco elevado.  

Não devem ser utilizadas como medidas de acalmia de tráfego de uso generalizado, mas como 
forma de alerta pontual para a aproximação de uma zona de risco acrescido, e devidamente 
integrados em soluções combinadas de medidas de acalmia que permitam controlar de forma física 
o comportamento dos condutores. 

EFEITOS ESPERADOS 

A experiencia nacional com a utilização destes sistemas e alguns trabalhos de investigação 
desenvolvidos (Craveiro, 2009), permitem inferir os seguintes efeitos previsíveis: 

 A experiência adquirida revela que estes sistemas apenas são eficazes na redução localizada 
da velocidade. A reacção normal perante os semáforos de controlo de velocidade é a 
diminuição da velocidade na aproximação, seguida de uma aceleração após a sua passagem 

(Bastos Silva et. al. 2004); 

 Em espaço urbano o nível de acatamento do sistema é elevado (violação inferior a 2%) 
(Craveiro, 2009), embora seja expectável que esse nível desça consideravelmente em 

espaços rurais e durante os períodos nocturnos; 

 Tendencial incentivo à procura de manobras e estratégias de contorno do sistema. 

 Aumento das demoras; 

 Aumento dos níveis de poluição e do consumo de combustíveis, ligados aos normais 
processos de pára-arranca; 

 Implementação e manutenção dispendiosas. 
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2.5.2 Portões de entrada 

Os portões de entrada têm vindo a ser adoptados um pouco por todo o mundo e consistem na 
introdução de um conjunto de alterações à infraestrutura e/ou à introdução de alguns elementos 
complementares que procuram alertar o condutor para uma mudança no ambiente rodoviário. 
Podem ser implantados isoladamente ou de forma integrada, associados a estrangulamentos da faixa 

de rodagem, a pré-avisos, ao plantio de vegetação ou de elementos arquitectónicos ou paisagísticos 
(ver Figura 2.28 e Figura 2.29). Muitas vezes estão associados à imposição de velocidade máxima, 
à colocação de sinais de início de povoação ou de entrada em centros históricos, etc.. Também o 
início do sistema de iluminação pública pode estar associado a um portão de entrada, procurando 

evidenciar a mudança de ambiente rodoviário.  
 

 

Figura 2.28 - Portão de entrada (Figueira da Foz)

 

Figura 2.29 - Portão de entrada (Vila Moura) 

No caso da entrada em zonas residenciais ou em localidades, o portão poderá também ser 
constituído por um cruzamento elevado, com ou sem prolongamento da estrutura pedonal, que 

provoque um efeito de estrangulamento, podendo ser complementado com mobiliário urbano ou 
com o plantio de vegetação. 

De modo a garantir a sua eficácia, o portão de entrada deve ser visualmente notório e bem visível 
pelos condutores. O recurso a elementos verticais, tais como postes de iluminação ou de árvores, 
tem-se revelado extremamente eficaz no controlo dos níveis de visibilidade (Ewing, 1999). De 

forma geral o portão deve ser colocado em combinação com outras soluções de acalmia de tráfego, 
sendo que isoladamente tende a impor um efeito pouco notório no controlo do comportamento e da 
velocidade do condutor. 
 

OBJECTIVOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE PORTÕES DE ENTRADA 

O principal objectivo da implementação dos portões é alertar o condutor para a alteração das 
condições de circulação, induzindo-o a moderar a sua velocidade e a adoptar um comportamento 
mais cauteloso. Funcionam por coação psicológica induzindo os condutores a adoptarem um 

comportamento compatível com a vivência urbana.
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DOMÍNIO DE APLICABILIDADE  

Os portões de entrada podem ser implementados em qualquer ponto onde se pretenda realçar a 
transição de ambiente rodoviário, sendo o seu domínio bastante abrangente. Podem ser utilizados na 
marcação da transição entre o ambiente rural e urbano ou na entrada de uma zona que se pretenda 

defender da intrusão automóvel, tal como um espaço residencial, central e comercial, equipamento 
escolar ou hospitalar. 

A bibliografia da especialidade não indica as velocidades ou volumes de tráfego de referência 
compatíveis com a aplicação desta medida. O facto da maioria dos portões, quando aplicados 

isoladamente, não imporem qualquer restrição física leva a que o seu domínio de aplicação seja 
alargado. 
 

EFEITOS ESPERADOS 

Os efeitos são extremamente dependentes do tipo de portão adoptado e, em particular, das medidas 
com os quais possam ser combinados. De forma geral, são apontados os seguintes efeitos esperados: 

 Aumento do sentimento de alerta do condutor; 

 Redução das velocidades pouco significativa. Num estudo realizado em três localidades 
inglesas concluiu-se que devido à implementação de portões de entrada ocorreram 
decréscimos nas velocidades médias de 4,8 km/h a 16,1 km/h, e decréscimos até 24,1 km/h 

para o percentil 85 das velocidades. O efeito dos portões de entrada tende a ser pontual pelo 
que para que esse efeito na velocidade se mantenha importa adoptar outras medidas 
complementares de acalmia de tráfego nos trechos consecutivos (Wheeler e Taylor, 1995); 

 Contribuem para a requalificação paisagística do local; 

 Quando compostos por vegetação, podem exigir cuidados de manutenção frequentes. 

 

2.6 Medidas de Controlo de Volumes de Tráfego 

A adopção de medidas de controlo de velocidades associa-se frequentemente e em paralelo a 

medidas de controlo dos volumes de tráfego.  

Algumas referências da especialidade defendem que a redução dos volumes de tráfego deve ser 
considerada um objectivo sempre que o TMD exceder em cerca de 1000 veículos o TMD desejado 
ou o volume de tráfego na hora de ponta exceder em 100 veículos o tráfego desejado para esse 

período (PennDOT, 2001). 

Este tipo de medidas não terá uma aplicabilidade tão directa nos tratamentos dos atravessamentos 
de localidades por estradas nacionais ou regionais como as anteriormente apresentadas para o 
controlo de velocidade. Contudo, em situações particulares, elas poderão ser igualmente aplicáveis. 

É o caso dos trechos cujo reordenamento funcional possa exigir a reestruturação da rede viária local 
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envolvente e o condicionamento de acessos locais, por recurso a medidas físicas de controlo (como 

é o caso de um simples separador central).

A apresentação das medidas que se segue é portanto sucinta, limitando-se à listagem das soluções e 
à apresentação das medidas com algum potencial de aplicação ao caso dos atravessamentos de 
localidades. 

 

2.6.1 Fecho de Ruas ao trânsito  

Consistem no condicionamento da circulação de determinados modos de transporte, conseguido 
através da imposição de sinalização e/ou de barreiras físicas. Uma solução usual passa pela 

colocação de barreiras que impedem a circulação de veículos automóveis em determinadas ruas ou 
sentidos de circulação, permitindo no entanto a passagem de peões e de ciclistas (ver Figura 2.30, e 
Figura 2.31) ou de transportes colectivos.

 

  

Figura 2.30  Esquema de rua fechada ao trânsito 
automóvel (fonte: http://www.fhwa.dot.gov/)

Figura 2.31  Rua fechada ao trânsito automóvel 
(Estrasburgo) 

Outras soluções consistem no fecho parcial ou fecho de um sentido de trânsito e são 
materializadas fisicamente pela obstrução de apenas um lado da rua, desviando um dos sentidos de 
trânsito para outro percurso alternativo, normalmente mais longo (ver Figura 2.32). Estas soluções 

são frequentemente adoptadas quando se pretende melhorar os níveis de segurança em cruzamentos, 
impedindo directamente alguns movimentos direccionais. 
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Figura 2.32  Esquema de fechos parciais (fonte: MATD, 2001) 

Frequentemente a restrição à circulação não é imposta aos residentes nem aos veículos de 
emergência, de manutenção e limpeza e aos movimentos de cargas e descargas. A adopção de 
barreiras flexíveis é frequentemente utilizada em substituição de soluções físicas permanentes, 

permitindo a passagem unicamente dos veículos autorizados. A implementação destas medidas 
pode ainda ser permanente ou limitada a alguns períodos do dia.  
 

OBJECTIVOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE RUAS FECHADAS AO TRÂNSITO 

O principal objectivo desta medida é reduzir o tráfego de atravessamento, ou até mesmo eliminá-lo, 
criando espaços aprazíveis e de socialização. Pretende-se assim, salvaguardar a criação de um 
ambiente compatível com as funções residenciais e sociais locais. 
 

DOMÍNIO DE APLICABILIDADE  

Esta medida assume como domínio privilegiado de aplicação os centros urbanos e zonas 
residenciais onde a aplicação de outras medidas de controlo de volume de tráfego falhou. Esta 
solução embora possa não ter uma aplicabilidade directa ao tratamento dos trechos de 

atravessamentos de localidades pode, no entanto, ter aplicação ao nível da rede local que circunda e 
intersecta o trecho em análise, particularmente como forma de controlar os movimento direccionais 
com potencial de risco. Poderão ainda ocorrer situações onde as limitações físicas do perfil 
transversal disponibilizado, a necessidade de salvaguardar estacionamento, ou melhorar as 

condições de circulação pedonal ou ciclista num determinado trecho, justifique a necessidade de 
direccionar um dos sentidos de trânsito para percursos alternativos. Constituem ainda soluções 
aplicáveis a atravessamentos onde se pretenda dissuadir o atravessamento do espaço urbano e, por 
conseguinte, promover a utilização da variante oferecida, apostando na utilização de circuitos mais 

longos e sinuosos (utilização de fechos parciais no sentido da entrada na localidade). 
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O Departamento de Transportes de Delaware (Delaware Department of Transportation, 2000) 

aconselha que a adopção de fechos totais ou parciais se limite a trechos onde o tráfego de 
atravessamento seja superior a 25% da sua totalidade e para ruas locais com TMDs superiores a 500 
veículos. Também o manual de Anchorage (MATD, 2001) confirma estas condições de aplicação 
alargando a arruamentos com TMDA compreendidos entre 500 e 5 000 veículos. 

 
EFEITOS ESPERADOS 

 Redução dos volumes de tráfego, resultantes da eliminação do tráfego de atravessamento, 

havendo referências que apontam  para diminuições de 80%. No caso de a rua ser fechada 
ao trânsito em apenas um sentido, a redução dos volumes de tráfego é de pelo menos 40%, 
sendo habituais reduções na ordem dos 60% (PennDOT, 2001); 

 Habitualmente os ordenamentos contribuem para a melhoria da funcionalidade e da 

qualidade estética local; 

 O desvio de tráfego para circuitos alternativos pode resultar no agravamento das condições 

de circulação em arruamentos contíguos; 

 Agravamento das condições de acessibilidade local, o que por vezes gera sérias 
contestações populares; 

 Se não forem tomadas medidas complementares, a transformação da rua num sentido único 
de circulação pode resultar num aumento das velocidades de circulação. 

 

2.6.2 Barreiras em intersecções  

Esta medida consiste na colocação de ilhéus, ou separadores centrais colocados em intersecções e 
que funcionem como barreiras, impedindo a execução de determinados movimentos direccionais. 
Em função da tipologia ou formato do ilhéu, este pode impedir o acesso a uma determinada rua ou 

condicionar apenas alguns movimentos indesejados seja por razões de segurança, seja como forma 
de controlar eventuais disfunções da rede viária local. 

É ainda possível impedir o acesso a uma determinada rua a partir de uma determinada trajectória, 
sem contudo impedir a circulação automóvel nessa rua para o tráfego que acede ao local por um 

percurso alternativo. 

De acordo com o seu posicionamento relativamente às entradas e, consequentemente, aos 
movimentos que pretendem impedir, as barreiras classificam-se em barreiras centrais (ver Figura 
2.33, Figura 2.34) e barreiras diagonais (ver Figuras 2.35). 

Pode-se evitar que os ciclistas sejam afectados por esta medida, interrompendo as barreiras numa 
largura que possibilite a sua passagem (recomendada de 0,7 m no mínimo com o ideal de 1,5 m) 
(Delaware Department of Transportation, 2000). Sempre que os percursos alternativos exijam um 
aumento significativo da extensão, deverá ser equacionada a hipótese da barreira ser transponível de 

modo a permitir o seu galgamento por parte dos veículos de emergência. Também a construção de 
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ilhéus que impeçam a prática de alguns movimentos podem ser consideradas barreiras de controlo 

de volume. É o caso do triângulo que limita os movimentos no ramo às entradas e saídas na mão, ou 
da estrela que impede nos diversos ramos do cruzamento a prática de outros movimentos que não 
sejam os de viragem à direita (Figuras 2.36). 

  

Figura 2.33  Esquema de barreira central numa 
intersecção (fonte: Ewing, 1999) 

Figura 2.34  Barreira central numa intersecção 
(Mealhada) 

 

                  

Figuras 2.35  Esquemas de barreiras diagonais em intersecções 

          

Figuras 2.36  Ilhéus direccionais em intersecções 

OBJECTIVOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE BARREIRAS EM INTERSECÇÕES 

Com a adopção desta medida pretende-se impedir ou dificultar a realização de determinados 

movimentos direccionais nas intersecções, de forma a eliminar pontos de conflito e a geração de 
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movimentos conflituosos, ou proteger zonas que se destinam preferencialmente ao domínio dos 

peões e ciclistas. 
 

EFEITOS ESPERADOS  

Os efeitos previsíveis são de forma geral similares aos apresentados nos fechos totais e parciais: 

 Redução dos volumes de tráfego. Alguns organismos apontam para reduções dos volumes 
de tráfego em ruas locais que podem atingir os 70%. Os ilhéus deflectores podem ser 
responsáveis por reduções compreendidas entre os 20 e os 60% (PennDOT, 2001). Para 

barreiras diagonais foram atingidos decréscimos médios dos volumes de tráfego de 35% 
(Delaware Department of Transportation, 2000; PennDOT, 2001); 

 Aumento da segurança nos atravessamentos pedonais localizados nas proximidades da 

intersecção (as barreiras desempenham também características semelhantes aos ilhéus 
centrais para atravessamento em duas fases); 

 Possíveis aumentos dos níveis de tráfego nos arruamentos envolventes à intervenção, em 

consequência da procura de trajectos alternativos (PennDOT, 2001). 

 
DOMÍNIO DE APLICABILIDADE 

Tal como no caso de fecho de ruas ao trânsito, o ITE considera que esta medida apenas deve ser 

implementada quando outras medidas de acalmia de tráfego não se mostraram eficazes. Para além 
disso, é indispensável que a zona que se pretende proteger disponibilize acessos alternativos. 

A sua aplicação deve ser limitada a trechos onde o tráfego de atravessamento represente mais de 
25% do tráfego total e quando o TMD estiver compreendido entre os 500 e os 3 500 veículos, com 

máximo de 5 000 (PennDOT, 2001). Por sua vez, as barreiras centrais e os ilhéus deflectores devem 
ser aplicados em intersecções de ruas locais com ruas de hierarquia superior (PennDOT, 2001), 
sempre que a tipologia dos conflitos registados o justifique ou ainda quando se pretender defender 
os atravessamentos pedonais. 

 

2.7 Medidas Físicas Complementares 

As soluções-tipo de acalmia de tráfego são frequentemente enriquecidas pela utilização de outros 
elementos complementares que permitem adaptar e enquadrar a solução às especificidades e 
condicionantes locais. Para tal existe a necessidade de associar às medidas de acalmia de tráfego 
outras medidas físicas complementares que permitam preencher alguns aspectos que a medida só 

por si não seja capaz de abranger. 

 

2.7.1 Medidas físicas complementares relativas aos peões 

Um projecto de acalmia de tráfego deve ter sempre presente as necessidades ligadas aos peões, 

especialmente os mais vulneráveis, tais como crianças, idosos e portadores de deficiência motora, 
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através da adopção de medidas adicionais à circulação pedonal. Embora algumas soluções de 

acalmia de tráfego passem por colocar os percursos pedonais ao nível da via, sempre que tal não se 
verifique devem ser colocadas rampas que facilitem o atravessamento destes peões e dimensionados 
os espaços tendo por base as exigências das pessoas que se deslocam em cadeiras de rodas. 

Particularmente em zonas residenciais e, apesar das velocidades praticadas tenderem a ser baixas, é 

fundamental prever a formalização de passagens para peões em locais adequados ou outras 
facilidades similares que permitam o atravessamento da via, por parte dos peões, em segurança. 
Para zonas centrais e vias de atravessamento de povoações as passagens para peões poderão atribuir 
a prioridade formal ao peão (mediante a marcação transversal de barras longitudinais paralelas ao 

eixo da via, alternadas por intervalos regulares - tipo M11 do RST) ou serem semaforizadas, 
devendo estas últimas implementar-se sempre que se verifiquem volumes e/ou velocidades de 
tráfego elevados. Por princípio, não se devem colocar passagens para peões não semaforizadas em 
locais onde a velocidade de circulação seja superior a 50 km/h. 

As passagens para peões devem ser preferencialmente inseridas em soluções integradas de acalmia 
de tráfego, como sejam extensões dos passeios/estreitamentos, gincanas ou lombas. 

Contudo, em arruamentos onde não existam passeios formalizados, também não deve ser prevista a 
implementação de qualquer tipo de passagens de peões, uma vez que importa garantir a segurança 

quer nos movimentos pedonais transversais quer longitudinais à via. No caso de estradas com 
berma, e sempre que se justifique formalizar uma passagem de peões (designadamente junto às 
paragens dos transportes colectivos), deverá ser prevista a construção de passeios de ambos os lados 
da via numa extensão mínima de 15 m, devendo ainda dar-se particular cuidado à transição da 

berma/passeio. 

A adopção de separadores centrais (eventualmente associada a estrangulamento da via) pode 
igualmente revelar-se favorável à segurança pedonal, viabilizando o atravessamento da via em duas 
fases. 

Importa ainda optar por soluções integradas favoráveis aos deficientes visuais. Por vezes, a 
alteração da configuração da rua e, em particular a eliminação de elementos de referência como os 
lancis ou guias, podem revelar-se extremamente nefastos a este tipo de utilizadores (Litman, 1999). 

É o caso das passadeiras elevadas ao nível do passeio sem qualquer advertência detectável pelo 

peão invisual, o que dificulta/impossibilita a percepção da fronteira entre o passeio e a travessia. 
Também as rotundas e as intersecções com estrangulamentos se podem revelar confusas para estes 
peões, pelo que importa promover a adopção de outros elementos que evidenciem os limites entre 
os diferentes espaços funcionais, como pavimentos de diferentes texturas (Figura 2.37 e Figura 
2.38). 
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Figura 2.37  Diferentes texturas nos pavimentos (Leiden, 
Holanda) 

Figura 2.38  Diferentes texturas nos pavimentos 
(Innsbruck, Austria) 

O grau de atractividade de uma travessia passa por respeitar as trajectórias naturais dos peões, já 
que estes na sua conduta, tendem a procurar o trajecto mais curto. Assim, para que a infra-estrutura 
pedonal seja correctamente utilizada, os movimentos pedonais devem ser previamente observados e 

tidos em consideração desde a fase de projecto. 

Alguns autores defendem a separação física entre os trajectos pedonais e a faixa de rodagem, 
mediante a introdução de uma área verde ajardinada ou por uma cortina de árvores. Neste tipo de 
solução o traçado dos trajectos é mais flexível, permitindo a introdução de desvios relativamente à 

directriz da faixa de rodagem que lhe permitem salvaguardar percursos aprazíveis e integrados em 
termos paisagísticos e que assegurem de forma directa ligação aos correspondentes atravessamentos 
pedonais (FHWA, 2002). Esta solução tem aplicabilidade quer em áreas suburbanas, quer urbanas 
pouco condicionadas em termos de espaço.

Em complemento, importa referir que os percursos pedonais devem ser sempre convenientemente 
limpos e iluminados na sua totalidade e o mobiliário urbano colocado de forma a que a largura útil 
do passeio seja maximizada. 

Relativamente à largura dos passeios a salvaguardar, refira-se que esta deve ser concordante com o 

tráfego pedonal previsto. A maioria dos autores aponta para larguras superiores a 1,8 ou 2 m, de 
forma a permitir o cruzamento de duas cadeiras de rodas ou de duas pessoas, caminhando lado a 
lado, com outra pessoa (Alduán, 1996). Em Portugal, os passeios adjacentes a vias principais e vias 
distribuidoras devem ter uma largura livre não inferior a 1,5 m podendo em situações extremas 

baixar ate 0,90 desde que o seu comprimentos não ultrapasse os 7 m (Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 
de Agosto). 

 

2.7.2 Medidas físicas complementares relativas aos ciclistas 

À semelhança dos peões, os ciclistas integram o grupo de utilizadores vulneráveis que se procura 
privilegiar através da aplicação de soluções de acalmia de tráfego. 
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Apostar na segregação da infra-estrutura destinada aos ciclistas tem vindo a ser muitas vezes 

considerada uma medida extremamente positiva em termos de segurança, embora em termos 
económicos nem sempre se justifique. A eventual segregação da infra-estrutura deve ser avaliada 
em função do fluxo de ciclistas, da importância hierárquica, dos volumes de tráfego automóvel e 
das velocidades da via envolvida. 

Conforme citado por Ribeiro (Ribeiro, 1996), as pistas poderão ser mistas com 2 mde largura, 
quando o fluxo total de peões e ciclistas não exceder 200/h (HMSO, 1992). Se o uso for segregado, 
por questões de segurança a dimensão deve ser de 3 m (1,5 m para cada uso). A dimensão mínima 
absoluta para cada pista unidireccional pode ser de 1 m, desde que a pista esteja cuidadosamente 

delimitada e protegida, embora a maioria das referências bibliográficas apontem para o mínimo 
desejável de 1,5 m (ver por exemplo ODT, 1995 ou FHWA, 1992). 

Contudo, e segundo alguns autores dinamarqueses (Jensen, et. al., 2000) a segregação de infra-
estruturas nem sempre é benéfica. Face a arruamentos onde se pratiquem velocidades e volumes 

reduzidos do tráfego automóvel a segregação tende a induzir nos ciclistas um sentimento erróneo de 
segurança, havendo mesmo registos de aumentos em cerca de 10% dos acidentes para os ciclistas 
em arruamentos com muitas intersecções e acessos directos. 

Nalguns casos, para além do objectivo de proteger os ciclistas, a introdução de ciclovias tem 

também o objectivo de criar um estrangulamento na faixa de rodagem, ocupando parte do espaço 
anteriormente destinado a veículos automóveis. 

Devido às alterações provocadas nos alinhamentos da via, algumas medidas de acalmia de tráfego 
podem provocar percursos indesejavelmente desconfortáveis para ciclistas, sendo por vezes 

preferível a adopção de ciclovias que não sofram as alterações da restante faixa de rodagem. Por 
exemplo, o Departamento de Transportes de Delaware (Delaware Department of Transportation, 
2000), aquando da implementação de alterações nos alinhamentos verticais, aconselha a adopção de 
ciclovias sempre que exista espaço para tal (ver Figura 2.39). No caso de alterações nos 

alinhamentos horizontais, este organismo recomenda que as ciclovias terminem entre 21 a 30 m 
antes da medida da Acalmia de Tráfego, para que os ciclistas possam ingressar no restante tráfego 
rodoviário, à excepção de situações de grandes volumes de tráfego automóvel e/ou ciclistas, em 
gincanas ou outros obstáculos laterais, em que será preferível manter a segregação, com a 

continuação da ciclovia. 
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Figura 2.39  Ciclovia situada entre a via destinada ao 
tráfego automóvel e o passeio (Estrasburgo) 

Figura 2.40  Passagem de ciclistas semaforizada 
(Liubliana, Eslovénia) 

Enquanto que, por um lado a acalmia de tráfego pode ser um meio de estabelecer velocidades e 
volumes de tráfego que permitam a coexistência de veículos automóveis e ciclistas numa mesma 
via, por outro lado pode ser responsável pelo desconforto do percurso dos ciclistas, devido a 
sinuosidades provocadas  

É da análise destes factores que se deve chegar a uma solução equilibrada cuja geometria (raios, 
inclinações, larguras, texturas, etc.) induza à prática de velocidades reduzidas por parte dos veículos 
automóveis, proporcionando simultaneamente uma viagem confortável e segura aos ciclistas, 
promovendo o uso deste modo de transporte.

As vias destinadas aos ciclistas devem estar convenientemente iluminadas e possuir infra-estruturas 
de apoio como parques de estacionamento para bicicletas, balneários para ciclistas, cacifos, etc. 

 

2.7.3 Medidas físicas complementares relativas ao estacionamento 

No caso dos atravessamentos de localidades, o número e local dos lugares de estacionamento deve 
corresponder às necessidades do desenvolvimento económico dos espaços adjacentes, dos 
residentes e visitantes, sendo de privilegiar soluções de oferta de estacionamento segregadas da 
faixa de rodagem. Poderão ser excepção os lugares destinados a residentes, veículos de emergência 

e veículos de serviço bem como os destinados a estacionamento de curta duração, os quais poderão 
ser implementados na via. 

É frequente os projectos de acalmia de tráfego limitarem o número de lugares de estacionamento 
aos fundamentais para dar resposta à procura local, erradicando os excedentários, reafectando o 

espaço libertado à melhora da infraestrutura pedonal e ciclável. É igualmente comum integrar os 
lugares de estacionamento em soluções globais onde, através da sua disposição, se possam formar 
alterações aos alinhamentos horizontais (gincanas e estrangulamentos). 

Refira-se em complemento, que a disposição do estacionamento deverá ser definida tendo por base 

a classificação hierárquica da via, sendo previsível que na maioria dos trechos de atravessamentos 
de localidades se deva apostar preferencialmente na segregação dos espaços de estacionamento, ou 
na prática de estacionamentos laterais, não sendo à partida admissíveis a disposição em espinha. 

 

2.7.4 Medidas físicas complementares relativas ao pavimento 

O revestimento superficial c
medidas têm sobre o condutor no sentido da adopção de um determinado tipo de comportamento. 
Assim, para além do pavimento dever garantir a estabilidade estrutural e um conveniente nível de 
segurança e conforto, pode ser um eficiente elemento complementar de medidas de Acalmia de 

Tráfego, quer através do contraste visual quer através da sua textura (ver Figura 2.41). 
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O uso de diferentes colorações e texturas permite clarificar as diferentes funções dos espaços, assim 

como as suas relações de compatibilidade. Para além disso, como já se referiu anteriormente, as 
diferentes texturas podem constituir importantes referências para os peões invisuais. A textura do 
pavimento, através das suas pequenas e constantes alterações nos alinhamentos verticais, podem 
ainda ser utilizadas para reduzir a velocidade de circulação, com o cuidado de não provocar 

demasiado desconforto aos ciclistas e peões.
 

 

Figura 2.41  Utilização de pavimentos diferenciados na 
marcação de espaços destinados a diferentes utilizadores 

(Estrasburgo) 

Figura 2.42  Diferentes cores e materiais utilizados numa 
óptica de requalificação urbana (Mira)  

A tipologia do pavimento tem ainda grande influência nos níveis de ruído. Relativamente aos 
pavimentos betuminosos habitualmente usados, um pavimento rígido de cimento Portland pode 

provocar um acréscimo de 2 dBA no nível de ruído, enquanto que uma mistura betuminosa aberta 
pode levar até 4 dBA de decréscimo (Kandhal, 2004). A Danish Road Directorate  (Herrstedt, 1993) 
admite que, com a adopção de pavimentos porosos, a redução dos níveis de ruído pode chegar até 
aos 6 dBA. 

No início da década de 80 surgiram os pavimentos silenciosos constituídos por misturas 
betuminosas a quente com adição de borracha proveniente de pneus usados. Vieram resolver muitos 
problemas sonoros resultantes do tráfego. Diversos estudos de caso permitiram concluir que a 
implementação deste tipo de pavimentos pode reduzir os níveis de ruído entre 6 a 10 dBA. Deste 
modo, pode-se evitar a implementação de barreiras físicas sonoras, donde resultam vantagens 

económicas e por vezes estéticas.  

A selecção do pavimento a adoptar num determinado ordenamento deve ainda ter patente o seu 
coeficiente de atrito, de forma a salvaguardar, no caso da faixa de rodagem, os necessários níveis 
mínimos de aderência do pneu ao pavimento. Também em relação aos percursos pedonais e de 

ciclistas essa preocupação deve estar patente, embora complementada por princípios de conforto. 

 

2.7.5 Medidas físicas complementares relativas à sinalização e iluminação  

A generalidade das medidas de acalmia de tráfego deve estar associada à adopção de esquemas 

complementares de sinalização e de iluminação que alertem os condutores para a sua existência. 
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Caso contrário, muitas destas medidas podem apresentar-se como obstáculos imprevisíveis e 

consequentemente ter um efeito contrário ao pretendido, sendo responsáveis por um aumento da 
sinistralidade rodoviária. 

Embora ainda não haja enquadramento legal, considera-se indispensável que, à semelhança do que 
ocorre em diversos países (Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Austrália, etc.) seja criado e 

prioridade aos peões. Sublinhe-se ainda que a maioria das soluções de acalmia de tráfego deverá 
exigir a colocação de sinalização específica (obstáculos, limites de velocidade, prioridade de 
sentidos, etc.) que informe atempadamente sobre o comportamento a adoptar.  

Também as marcas rodoviárias assumem extrema importância em vias onde prevalece a função 
mobilidade. Em zonas locais e pedonais o seu uso deve ser condicionado, quer por motivos 
estéticos quer para evitar que o excesso de informação confunda os condutores (Hersstedt, 1993). 
Contudo, as marcas rodoviárias podem revelar-se essenciais à notoriedade de algumas medidas ou 

restrições, como por exemplo as lombas e zonas de estacionamento proibido, respectivamente. 

A iluminação rodoviária pode, para além de funções de segurança rodoviária e pessoal, assumir 
também funções estéticas. A escolha dos candeeiros urbanos e a alternância entre zonas com 
diferentes níveis de luminosidade pode auxiliar a distinção entre diferentes espaços urbanos. Uma 

prática comum na Dinamarca passa por iluminar mais intensamente determinados espaços, 
tornando-os mais notórios, aprazíveis e seguros, tais como zonas destinadas ao peão e a actividades 
de lazer (Herrstedt, 1993). 

 

2.7.6 Medidas físicas complementares relativas à vegetação 

Nas soluções de Acalmia de Tráfego, a vegetação assume um papel extremamente importante na 
requalificação paisagística dos espaços envolventes, bem como no tratamento de elementos físicos 
de canalização. Podem-se utilizar árvores, arbustos ou simplesmente elementos florais. Todos estes 

são elementos de embelezamento local, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, podendo 
também servir para a demarcação de diferentes espaços funcionais, salvaguardando um bom 
contraste visual com a faixa de rodagem. Geralmente, a intensificação da vegetação nas 
proximidades e no interior de uma localidade provoca um impacto psicológico nos condutores que 

os leva a adoptarem comportamentos mais adequados a espaços residenciais. As árvores adjacentes 
às ruas podem mesmo provocar o efeito de portões de entrada ou a ilusão de estreitamento da via 
(Herrstedt, 1993). Os canteiros que incorporem árvores de pequena porte, arbustos ou flores, podem 
ser usados como elementos de um estrangulamento ou de uma gincana. 

Também a colocação de vegetação nos separadores centrais tende a interromper o alinhamento 

visual da estrada, e com isso a induzir a uma redução das velocidades. Deve contudo ter-se a 
preocupação de que as plantações ou utilização de qualquer mobiliário urbano não interfira com os 
níveis mínimos de visibilidade a oferecer a cada utilizador. Para tal, a selecção e localização dos 
diversos tipos de vegetação deve ser criteriosamente analisada antes do seu plantio e devem ser 

tidos cuidados frequentes de manutenção.
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2.8 Efeitos esperados das diversas medidas individuais  

Alguns autores/organismos têm vindo a analisar os efeitos previsíveis e comparativos das diferentes 

tipologias de medidas de acalmia de tráfego. O Quadro 1 e Quadro 2 procuram sintetizar de forma 
comparativa, qualitativa e quantitativa, os efeitos previsíveis das medidas apresentadas 
anteriormente. 
 

Quadro 1  Efeitos previsíveis para as diversas medidas de Acalmia de tráfego e medidas complementares (fonte: 
adaptado PennDOT, 2001) 

Medidas 
Individuais de 

Acalmia de Tráfego 

Efeitos previsíveis 

Redução dos 
volumes de tráfego 

Redução da 
velocidade 

Redução de 
conflitos 

Resposta dos 
veículos de 

emergência 

Alterações aos alinhamentos horizontais 

Alargamento dos 

passeios    

Gincanas    

Portões de entrada    

Estacionamento na 
via    

Ilhéu central / 

Refúgio para peões    

Rotundas    

Alterações aos alinhamentos verticais 

Diferentes texturas 
em passadeiras    

Lombas    

Passadeiras 
elevadas    

Intersecções 

elevadas    

Obstruções físicas 

Fechos parciais de 
ruas    

Barreiras diagonais 

em intersecções    

Ilhéus deflectores    

Barreiras centrais 
em intersecções    

Fechos totais de 

ruas    

Sinalização e marcas do pavimento 

Sinais de limite de    
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velocidade 

Controlo de 
paragens    

Proibição de 
viragens    

Ruas de sentido 

único    

Proibição a 
veículos 

comerciais 
   

Estrangulamento 
provocado por 

marcas laterais 
   

Marcas 

transversais    

 Nenhum efeito ou efeito mínimo          Efeito moderado             Efeito significativo 

Quadro 2  Efeitos previsíveis na velocidade e volume das diversas medidas de acalmia de tráfego (fonte: Ewing, 1999) 

MEDIDAS 

INDIVIDUAIS DE 

ACALMIA DE 

TRÁFEGO 

EFEITOS PREVISÍVEIS NA VELOCIDADE 

ITE/FHWA 

MEDIDAS 
INDIVIDUAIS 

DE ACALMIA 
DE TRÁFEGO 

EFEITOS PREVISÍVEIS NOS VOLUMES 
DE TRÁFEGO  ITE/FHWA 

 

Nº da 

amostra 

Velocidade 
média (antes) 

(desvio 
padrão) 
[km/h] 

Alteração média na 
velocidade (depois) 

(desvio padrão) 
Nº da 

amostra 

Variação diferencial dos  
volumes de tráfego  

(desvio padrão) 

[km/h] [%] [veículos/dia] [%] 

Lomba de 4,3 

m 
15 

25,6 

(2,1) 

-7,7

(2,1)

-23 

(6) 

Lomba de 4,3 

m 
15 

-529 

(741) 

-22 

(26) 

Plataforma 
sobrelevada de 

6,7 m 
58 

30,1 

(7,7) 

-6,6

(3,7)

-18 

(8) 

Plataforma 

sobrelevada 

de 6,7 m 

46 
-415 

(649) 

-12 

(20) 

Intersecções 
elevadas 

3 
34,3 

(6,0) 

-0,3

(3,8)

-1 

(10)
Rotundas 49 

-293 

(584) 

-5 

(46) 

Mini-rotundas 45 
30,2 

(4,3) 

-3,9

(3,2)

-11 

(10)

Estrangulame

ntos 
11 

-263 

(2178) 

-10 

(51) 

Estrangulamen
tos 

7 
32,3 

(2,8) 

-2,6

(5,5)

-4 

(22)
Fechos totais 19 

-671 

(786) 

-44 

(36) 

Fechos parciais 16 
26,3 

(5,2) 

-6,0

(3,6)

-19 

(11)

Fechos 

parciais 
53 

-1611 

(2444) 

-42 

(41) 

Barreiras 
diagonais 

7 
27,9 

(5,2) 

-1,4

(4,7)

-0 

(17)

Ilhéus 
deflectores 

47 
-501 

(622) 

-35 

(46) 

 
 
Em termos de redução de acidentes, segundo Ewing (1999), verifica-se que as rotundas se revelam 

como as soluções mais eficazes, atingindo reduções médias de 70%. Destacam-se ainda as lombas 
nas suas diferentes tipologias e dimensões que podem atingir os 45% de redução de acidentes. 
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2.9 Domínios de aplicabilidade das diversas medidas  

Também ao nível dos domínios privilegiados de aplicação é possível definir um quadro resumo 

comparativo (ver Quadro 3).  

Quadro 3  Domínio de aplicabilidade das diversas medidas de Acalmia de Tráfego 

Medida de controlo de 
velocidade 

Domínio de aplicabilidade 

Velocidade limite Volumes de tráfego Tipo de vias 

Alterações nos alinhamentos horizontais 

Gincana 

Até 50 km/h; 

Gincanas com redução do 

número de vias: até 40 km/h

Gincanas mais suaves: até 

TMDs de 20000 veículos 

Gincanas com redução do 

número de vias: TMDA até 

3000 veículos 

Vias locais 

Estrangulamentos 

Até 50km/h; 

Estrangulamentos com redução 

do número de vias: até 40 km/h 

Até TMDA entre os 15000 e os 

20000 veículos 

Estrangulamentos com redução 

do número de vias: TMDA até 

cerca 3000 veículos 

Todos os tipos de vias 

Desaconselhados para ruas 

com ciclovias. 

Estreitamento junto às 

entradas de intersecções 

 

Até 50km/h; 

Estrangulamentos com redução 

do número de vias: até 40 km/h 

Até TMDA entre os 15000 e os 

20000 veículos 

Reajuste dos cruzamento em 

T: TMDA até 5000 veículos 

Qualquer tipo de rua. 

Desaconselhados para ruas 

com ciclovias. 

Rotundas 

(com uma via no anel de 

circulação) 

Até 70 km/h para rotundas 

normais e 25 a 30 km/h para 

mini-rotundas 

TMDA 20000 veículos para 

rotundas normais e até 5000 

veículos para mini-rotundas 

Zonas urbanas e inter-

urbanas. 

Mini-rotundas apenas em 

ruas de acesso local. 

Alterações nos alinhamentos verticais 

Pré-Avisos   
Afastar de locais a proteger 

do ruído 

Lombas Até 40 a 50 km/h 
Até TMDA entre 3000 a 5000 

veículos 

Essencialmente vias de 
acesso local em zonas 

residenciais e comerciais. 

Não recomendadas para 
trajectos com intenso tráfego 

de pesados e veículos de 

emergência. 

Plataformas elevadas Até 50 km/h 
TMDA máximos entre 6500 a 

10000 veículos 

Zonas residenciais, 
comerciais e centrais. 

Intersecções elevadas Até 50 km/h 
TMDA máximos entre 6500 a 

10000 veículos 

Zonas residenciais, 

comerciais e centrais. 

Vias ao mesmo nível dos 
passeios 

Até 30 km/h 500 < TMDA < 5000 
Zonas residenciais, 

comerciais e centrais. 

Outras medidas 

Soluções semaforizadas Vários Vários Vários 

Portões de Entrada Vários Vários Vários 



Acalmia de tráfego Aplicada ao Atravessamento de Localidades 

 

 

2011  47 

Medida de controlo de 
tráfego 

Velocidade limite Volumes de tráfego Outras restrições 

Ruas fechadas ao 

trânsito 
---- 

Fechos totais: 500 < TMDA < 

3000 veículos 

Fechos parciais: 500 < TMDA  < 

3500 a 5000 

Zonas residenciais, 

comerciais e centrais. 

Barreiras em 

intersecções 
Até 30km/h 500 < TMDA  < 5000 

Barreiras diagonais: ruas 

locais; 

Barreiras centrais e ilhéus 
deflectores: intersecções de 

ruas locais com ruas de 

hierarquia superior 

 

3. ASPECTOS GEOMÉTRICOS E DIMENSIONAIS 

3.1 Alterações aos Alinhamentos Horizontais 

3.1.1 Relação entre o Raio de curvatura e a velocidade desejada 

De uma forma geral, quanto mais reduzido for o raio das curvas horizontais associado à geometria 
da directriz menor será a velocidade de circulação. A definição do raio da curva horizontal a atribuir 
a cada elemento deve portanto ser baseada na velocidade base desejada para o local. No caso de 

medidas de acalmia de tráfego que se insiram num conjunto integrado de medidas, as curvaturas 
horizontais adoptadas não devem permitir a ultrapassagem da velocidade desejada até ao próximo 
elemento de acalmia de tráfego. 

O manual do ITE/FHWA (Ewing, 1999) apresenta um método preconizado pela AASHTO, onde o 

raio de curvatura associado à directriz de um qualquer elemento do traçado pode ser calculado pela 
expressão (1).  

)(4021,127

2

fe

V
R                (1) 

onde  

R é o raio da curvatura horizontal (em m); 

V é a velocidade de circulação na curva (em km/h), 

e é a sobrelevação (m/m); 

f é o coeficiente de atrito lateral que garante um grau de desconforto tolerável e um razoável grau de segurança 
relativamente às derrapagens retirado da Figura 3.1.  
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Figura 3.1  Relação entre a velocidade, o coeficiente de atrito lateral, a sobrelevação e raio de uma curva (fonte 
AASHTO, 2001) 

Quadro 4  Raio de curvatura em função da velocidade desejada, do coeficiente de atrito lateral e da sobrelevação  

Velocidade 

desejada [km/h] 

Coeficiente de 

atrito transversal 
Sobrelevação 

Raio da 

curvatura [m] 

20 0.35 0.00 9 

25 0.32 0.00 16 

30 0.29 0.00 25 

35 0.25 0.00 39 

40 0.23 0.00 55 

45 0.22 0.00 73 

50 0.19 0.00 104 

 
Independentemente do local de implantação das curvaturas horizontais, há que ter em atenção as 
necessidades especiais dos veículos pesados, que podem requerer um raio de curvatura superior ao 

dado pela fórmula acima apresentada, ou necessidade especiais de sobrelargura.  
 

3.1.2 Concepção geométrica das Gincanas 

PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO 

A velocidade de circulação a que é possível atravessar uma determinada gincana depende do ângulo 

de desvio da trajectória ( ) e do desvio entre alinhamentos (w), considerando-se que a agressividade 
da gincana aumenta com estas duas variáveis. 

A eficácia da gincana depende ainda da largura livre da faixa de rodagem (largura A) que é possível 
salvaguardar sem estar sujeita a qualquer deflexão (ver  

Figura 3.2).  
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Figura 3.2 - Parâmetros dimensionais de uma gincana  

Tal como referido anteriormente, as gincanas apresentam um domínio alargado de aplicação, 
embora o seu domínio privilegiado se centre em vias sujeitas a velocidades moderadas inferiores a 
40 km/h. Nessa óptica, a tabela abaixo apresenta os valores dos parâmetros recomendados, tendo-se 

alargado ate 70km/h, aqui consideradas características de zonas de transição entre ambiente rural e 
urbano. Apesar disso, apresenta-se a seguir a metodologia de dimensionamento de gincanas de 
modo a generalizar os cálculos e procedimentos dimensionais  
 

ÂNGULO DE DESVIO DA TRAJECTÓRIA 

O ângulo de desvio ( ) (ver  

Figura 3.2) é um dos principais indicadores de desconforto e que portanto importa balizar. Por um 

lado, deve ser suficientemente grande de modo a impor desconforto sempre que o veículo circule a 
velocidades iguais ou superiores à velocidade desejada. Por outro lado, não deve ser demasiado 
grande de modo a que os veículos de emergência o possam atravessar sem serem sujeitos a atrasos 
significativos. 

O ângulo deve variar preferencialmente entre os 5 e os 45º, devendo, no caso dos trechos de 
atravessamento de localidades idealmente assumir valores compreendidos entre os 10 e os 20º 
(Craus et. al., 1993). Sempre que se pretenda assegurar valores de velocidade elevados, aceita-se 
que a gincana possa ser formada com desvios de 1:10 (TRL, 1991) 

Ângulos superiores a 30º devem ser limitados a zonas urbanas centrais e/ou residências e onde se 
possa dispor de espaços canais disponibilizáveis pouco condicionantes.  
 

RAIO DE CURVATURA 
O raio de curvatura da gincana (Ri) (ver  

Figura 3.2) é um parâmetro que está directamente relacionado com a velocidade pretendida para o 
local em estudo (ver Figura 3.3) devendo a sua definição resultar da aplicação da expressão (1). 

Assim a geometria da gincana depende do local de implantação, sendo que na maioria das situações 
as gincanas são colocadas em ambiente de velocidade controlada, não se justificando a adopção de 
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curvas de transição. É também habitual inserir as gincanas em locais onde se pretende assegurar a 

mesma velocidade nos dois sentidos de circulação, pelo que nessas circunstâncias se deve apontar 
para a adopção de raios de curva e de contra-curva de valor igual. Em situações particulares, 
designadamente sempre que a gincana é utilizada como portão na transição entre ambientes 
rodoviários, poderá justificar-se a adopção de raios distintos, devendo contudo a relação dos raios 

adoptados respeitar as regras normais de homogeneidade de traçado (JAE, 1994). 

 

 

Figura 3.3 - Raio de uma gincana 

 
Os resultados da aplicação da expressão (1) encontram-se tabelados no Quadro 5, onde se evidencia 
o peso assumido pela velocidade pretendida para o local, podendo o raio variar entre 30 e 230m à 

medida que a velocidade pretendida aumenta de 30 até 70 km/h.        
 

DESVIO ENTRE ALINHAMENTOS DA GINCANA 

O desvio entre alinhamentos (W) representa o desfasamento imposto à gincana. Importa que esse 
desfasamento não seja muito pequeno sob risco de o mesmo não ser visualmente notório, 
contribuindo ainda para a criação de uma falsa sensação de continuidade do trajecto. Este tipo de 
solução está habitualmente associado a valores elevados do parâmetro A, o que tendencialmente se 

traduz numa procura elevada de trajectórias directas por invasão da via adjacente. 

Por outro lado, a adopção de desvios entre alinhamentos muito elevados exige a disponibilização de 
uma faixa alargada de terreno nem sempre disponibilizável. 

Nessa óptica este parâmetro deve ser definido em função do espaço disponível e de modo a 

controlar os valores do parâmetro de A 

No caso do reordenamento de eixos existentes, as soluções mais recorrentes relacionam-se com a 
alternância das baias de estacionamento laterais às vias. Nessas circunstâncias é habitual que o 
parâmetro assuma valores próximos de 2,5 ou de 5m.

 
PARÂMETRO A 

O parâmetro A contribui significativamente para o controlo das trajectórias directas por invasão da 
via adjacente (Figura 3.4). 
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Figura 3.4  Parâmetro A e as trajectórias directas  

 Em termos práticos, importa limitar este parâmetro a valores inferiores à largura de um veículo, 
sendo que as referências da especialidade apontam idealmente para valores inferiores a 1m. O 
cumprimento desta exigência obriga à disponibilização de valores de W extremamente exigentes 

(W > 5 m), nem sempre possíveis de disponibilizar. O controlo desse tipo de comportamentos 
poderá assim passar pela implantação de um separador central materializado com largura ideal de 2 
m e um mínimo absoluto de 1,5 m. 

   

COMPRIMENTO DA GINCANA 
O comprimento da gincana (L), representa o comprimento da zona de desvio, projectada no sentido 

do movimento (ver  

Figura 3.2). Várias referências da especialidade defendem que o comprimento da gincana não deve 
assumir valores inferiores até 10 m  de modo a se tornar visível. O seu cálculo resulta directamente 
dos valores adoptados para o ângulo de desvio e para o desvio da gincana. 

METODOLOGIA DE DIMENSIONAMENTO

Em termos práticos o dimensionamento de uma gincana corresponde ao dimensionamento de uma 

curva e contra-curva consecutivas. Nessa óptica, o dimensionamento da gincana deve de forma 
resumir seguir os seguintes passos (ver também Figura 3.5): 

 

Figura 3.5  Parâmetros de dimensionamento da gincana  

1. Definir a velocidade base ao dimensionamento V; 

2. Identificação do valor do raio máximo da concordância a adoptar (Ri), recorrendo à 

expressão (1); 
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3. Definição do valor a atribuir ao desvio entre alinhamentos (W), tendo por base as 

condicionantes locais; 

4. Definir o ângulo de desvio ( ) dentro do intervalo [10º- 45º], idealmente entre os 15 e os 
25º; 

5. Determinação das tangentes das duas curvas consecutivas 

2
cot.ii Rt                                                                                             (2) 

6. Determinação do comprimento da gincana através da relação: 

                     
tg

W
L                                                                                                       (3) 

7.  Avaliar a viabilidade dos parâmetros seleccionados, através do cálculo do alinhamento 
recto sobrante: 

)(cos 21 ttecWR       (4) 

Se R  combinação possível 

Se R < 0  combinação inviável, pelo que haverá que diminuir o  ou aumentar o W e voltar a 
repetir os cálculo a partir do ponto 5.

 
RESULTADOS DA APLICAÇÃO 

O Quadro 5 apresenta os valores de dimensionamento resultantes da metodologia acima exposta, 

para algumas combinações usuais de valores dos parâmetros de dimensionamento. 

Foram considerados as gamas de valores recomendadas para a velocidade e para o ângulo de 
desvio. Complementarmente optou-se por limitar a análise aos valores de W compatíveis com a 
transposição alternada da faixa de estacionamento entre os dois lados adjacentes à via, com 

estacionamento em espinha (W=5,0m). 

Quadro 5 - Combinações de ângulos e comprimentos de gincana, com base na velocidade de circulação pretendida 

V (km/h) Rmáx. 
(m) 

W (m)   L (m) Observações 

30 25 

5 

10 24,5 28,4 

15 12,8 18,7 

35 40 
10 21,8 28,4 

15 8,8 18,7 

40 55 
10 19,2 28,4 

15 4,9 18,7 

50 105 
10 10,5 28,4 

15 -8,3 --- Solução impossível 



Acalmia de tráfego Aplicada ao Atravessamento de Localidades 

 

 

2011 53 

60 160 
10 0,8 28,4 

15 -22,8 --- 

Solução impossível 
70 230 

10 -11,4 --- 

15 -41,2 --- 

 
 
LARGURA DAS VIAS 

A largura das vias na zona de entrada na gincana deve estar compreendida entre os 3,0 e os 3,5 m, 

com um máximo absoluto de 4,0 m. A adopção de valores inferiores a 3,0m, pode impedir o 
cruzamento de dois veículos em simultâneo, enquanto que a adopção de valores superiores a 4,0 m 
tende a resultar numa diminuição da eficácia da solução (Craus et. al., 1993).  

A disponibilização de bermas resulta aqui como um aumento da largura efectiva disponível para 

circulação, pelo que importa controlar a sua dimensão. As bermas devem preferencialmente adoptar 
larguras reduzidas de 0,5 m, com um máximo absoluto de 1,0m. 

Apesar disso, importa ter em consideração que em locais onde a presença de veículos longos é 
significativa, a adopção de raios de pequena dimensão pode por em causa a operacionalidade destes 

veículos. Nessa medida haverá que, para cada raio adoptado, avaliar a necessidade de consideração 
de sobrelargura. 

Contudo, a necessidade de acomodar as exigências dos veículos pesados pode resultar na 
disponibilização de larguras elevadas que, por vezes, podem por em causa a eficácia da medida em 

termos de controlo do comportamento dos condutores dos veículos ligeiros. A colocação de 
separadores centrais na gincana ou de lombas do speed cushions  sua aproximação, poderá 
revelar-se indispensável nestas circunstâncias. 
 

ASPECTOS COMPLEMENTARES 

A eficácia da gincana depende ainda de outros aspectos complementares: 

1. LANCIS  As gincanas devem ser sempre delimitadas fisicamente por lancis rectos, quer 
ao nível da sua delimitação exterior quer dos separadores centrais, caso existam; 

2. SEPARADORES CENTRAIS  Os separadores centrais, sempre que existam, devem 
assumir revestimentos superficiais que contribuam para melhorar a sua visibilidade;  

3. GUIAS - Os separadores centrais, sempre que existam, devem ser devidamente 
sinalizados de forma a serem perfeitamente visíveis a partir da sua aproximação. Para 

além da normal sinalização vertical de identificação de obstáculo, os separadores 
devem ainda ser devidamente delimitados por guias. 

4. PARQUES DE ESTACIONAMENTO - No caso de gincanas formadas pela formalização 
alternada de baias de estacionamento de ambos os lados da via, recomenda-se que a 

extensão máxima de cada baia não ultrapasse os 100 m, de modo a que a gincana não 
perca a sua eficácia. 
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3.1.3 Aspectos Dimensionais dos Estrangulamentos 

A) ESTRANGULAMENTOS A PARTIR DOS LADOS

Os elementos que impõem fisicamente os estrangulamentos, designadamente o surgimento dos 
passeios, devem preferencialmente formar ângulos inferiores a 30º, embora e idealmente entre se 

devam salvaguardar relações de 1:3 (ver Erro! A origem da referência não foi encontrada.). 
Complementarmente importa que as marcas rodoviárias protejam esses obstáculos mediante a 
criação de zonas raiadas. Essa zona raiada, de comprimento mínimo de 25 m, deverá ser introduzida 
com uma inclinação de 1/50 ou de 1/20 consoante a velocidade média de aproximação seja inferior 

e igual ou superior a 60 km/h, respectivamente. Em vias locais urbanas de velocidade base inferior a 
40 km/h, é aceitável a adopção de inclinações mais bruscas não devendo nunca serem superiores a 
1/10 (ver Figura 3.6). 

 

Figura 3.6  Estrangulamento a partir dos lados associado ao surgimento dos passeios 

 
B) ESTRANGULAMENTO A PARTIR DO CENTRO

LARGURA DO SEPARADOR 

O estrangulamento a partir do centro é normalmente conseguido mediante a introdução de um 
separador central (Figura 3.7  Dimensões de um ilhéu central). A largura a atribuir a esse 
separador físico depende do tipo de utilização que vier a assumir, devendo assumir 
preferencialmente uma largura mínima de 1,5 m, de modo a salvaguardar a colocação de sinalização 

vertical em segurança, potenciando ainda o atravessamento pedonal em duas fases. No caso do 
separador constituir uma medida de apoio formal ao atravessamento pedonal a largura de 1,5 m 
representa igualmente o mínimo absoluto (Dec-Lei 163/06), devendo idealmente assegurar os 2,0 m 
de largura. No encaminhamento de toda a largura da passagem de peões, o separador deverá ser 

rebaixado (desnível máximo de 2 cm em relação à faixa de rodagem) ou mesmo interrompido. 
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Figura 3.7  Dimensões de um ilhéu central  

COMPRIMENTO DOS SEPARADORES CENTRAIS  

O comprimento global do estrangulamento integra o comprimento de transição e o comprimento do 

separador central propriamente dito. 

A transição do perfil transversal tipo da estrada para o correspondente à zona com separador, deve 
ser suave e concordante com as expectativas do condutor pelo que em zonas inter-urbanas, o 
comprimento de transição (Lt) e os raios de concordância são habitualmente definidos em função da 

velocidade de base. As normas nacionais em vigor recomendam que esses parâmetros sejam 
definidos segundo as seguintes equações: 
 

avLt          (5) 

aLR t 5,4/2         (6)  

 
onde  

v é a velocidade de base;  
R o raio de concordância;   
a o alargamento a atingir. 
 

Em zonas urbanas ou sub-urbanas, aceita-se que o comprimento de transição seja menos exigente, 
recomendando-se a adopção dos rácios expostos na Quadro 6, em função do perfil transversal e da 
correspondente velocidade base. 
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Quadro 6  Rácios de abertura para introdução de separadores centrais (TD 42/95)  

VELOCIDADE DE 

BASE (km/h) 

Rácio de abertura 
(perfil com 2 vias) 

(ilhéus marcados 
ou 

materializados) 

Rácio de 
abertura (perfil 

2x2) 

(ilhéus 
materializados) 

50 
60 
70 
85 
100 

1:20 
1:20 
1:20 
1:25 
1:30 

1:40 
1:40 
1:40 
1:45 
1:50 

 
Por sua vez, o comprimento a atribuir ao separador central, depende se o mesmo está ou não 
associado a uma passagem de peões, assegurando de forma cumulativa a função de refúgio pedonal, 

ou por sua vez se integra uma via de apoio às viragens à esquerda (Figura 3.8). 
 

 

Figura 3.8  Ilhéu central para atravessamento em duas fases com refúgio para peões associado a uma passadeira  

De forma geral e de modo a garantir que o mesmo é suficientemente notório durante a aproximação, 
recomenda-se a adopção de comprimentos globais superiores a 6 m. No caso de integrar uma 
passagem de peões, as dimensões tornam-se mais exigentes, recomendando-se a salvaguarda de um 

comprimento mínimo de 6m para cada um dos lados da correspondente passagem, admitindo-se que 
este valor possa descer até um mínimo absoluto de 3,0 m, face a limitações de espaço (Alduán, 
1996). Nesta situação, deve ainda ter-se o cuidado de limitar o seu comprimento de modo a 
evidenciar o estreitamento na zona pretendida, recomendando-se a sua limitação a um máximo de 

25 m. 
 

LARGURAS DAS VIAS 

De forma a salvaguardar uma redução efectiva da velocidade recomenda-se que perante perfis 
transversais com 2 vias, a largura de referência de cada via seja de 3 m, com mínimo absoluto de 

2,75 m (PennDOT, 2001). Contudo, é recomendável a adopção de valores superiores 
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compreendidos entre 3,0 e 3,5 m sempre que existam ilhéus centrais fisicamente materializados ou 

face à presença acentuada de veículos pesados. 

A presença significativa de veículos pesados, pode justificar em alternativa o recurso a lancis 
galgáveis na delimitação física dos estrangulamentos, permitindo assim baixar o valor associado à 
largura da via, até um mínimo absoluto de 3,0 m (Austroads, 1988). 

 
ESPAÇAMENTO ENTRE ESTRANGULAMENTOS 

À semelhança de outras medidas de acalmia de tráfego, os estrangulamentos tendem a assumir um 
efeito pontual na redução da velocidade. A manutenção do controlo da velocidade, deverá assim 

passar pela repetição da medida ou pela sua combinação com outras tipologias. Quando utilizadas 
segregadamente, a manutenção, ao longo de um troço, de valores de velocidade inferiores aos 
50km/h, deverá passar necessariamente pela repetição do estrangulamento em cada 30 ou 40 m, 
com um máximo admissível de 50 m (Alduán, 1996).

 

ELEMENTOS COMPLEMENTARES 

Os estrangulamentos com a introdução de elementos físicos representam obstáculos que quando não 
são suficientemente visíveis poderão originar acidentes, nomeadamente durante o período nocturno. 

A sua materialização deve, como tal, estar associada necessariamente a marcas rodoviárias e a 
sinalização vertical, considerando-se fundamental garantir que a sua implantação se limita a trechos 
providos de iluminação pública. 

A protecção dos peões passa por materializar fisicamente os separadores centrais dos 

estrangulamentos, através de lancis rectos que impeçam o seu galgamento. A utilização dos lancis 
galgáveis deve ser limitada às situações anteriormente expostas. 

 

3.1.4 Geométrica de Estreitamentos em Entradas de Intersecções 

RAIO DE VIRAGEM 

O raio de viragem a adoptar nos cruzamentos deverá resultar da valorização diferenciada de 
diversos factores, designadamente do tipo de utilizadores presentes no local, peso de veículos 
longos e da velocidade desejada para a intersecção. Perante a presença de veículos pesados, dever-

se-á assegurar os níveis de operacionalidade mínimos, de forma a evitar que os mesmos tenham de 
invadir as vias adjacentes para a execução da manobra de viragem. Este tipo de manobras é 
considerada aceitável apenas em situações excepcionais, designadamente face a TMDA inferiores a 
500 veículos ou o volume horário de projecto (VHP) seja inferior a 50 veículos ou ainda quando o 
tráfego de pesados for inferior a 2% (Delaware Department of Transportation, 2000; MATD, 2001). 

Os raios a adoptar nas curvas de concordância entre as duas vias intersectadas devem ser 
consistentes com os restantes parâmetros da intersecção, assumindo-se que em intersecções entre 

vias que disponibilizem larguras de via normais (3 a 3,5 m) e onde o tráfego de veículos longos seja 
significativo, o raio mínimo de viragem deve ser de 15,0m. Em zonas urbanas onde a presença dos 

veículos longos é moderada aceita-se a adopção de raios mínimos de 10,0 m, podendo ainda baixar 
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até aos 6,0 m na presença quase negligenciável de veículos longos. Em alternativa, o raio de 

viragem pode descer, desde que a operacionalidade dos veículos seja assegurada mediante a 
disponibilização de sobrelarguras adicionais ( 

Figura 3.9). 

 
EXTENSÃO DO ESTREITAMENTO 
O estreitamento numa intersecção é habitualmente realizado numa extensão mínima de cerca de 5 a 

6 m, de modo a impossibilitar o estacionamento de, pelo menos, um veículo automóvel na 
aproximação à intersecção. Na presença de passagens de peões, importa que os estreitamentos 

sejam prolongados de modo a integra-los na zona da plataforma ( 

Figura 3.9). 

 

Figura 3.9 - Aspectos dimensionais de um estreitamento numa intersecção (fonte: DOWL Engineers, 2001 ) 

3.1.5 Aspectos Geométricos das Rotundas 

Neste ponto são apresentados de forma sintética alguns aspectos dimensionais considerados 

relevantes a concepção de rotundas, remetendo-se uma análise mais detalhada para o documento 
Disposições Normativas para Dimensionamento de R  

 

DIÂMETRO DO CÍRCULO INSCRITO E ILHA CENTRAL 

Conforme apontado por Bastos Silva (2004), estudos de sinistralidade realizados em França 
demonstram que as rotundas de grande dimensão, assim como as de forma oval, resultam em níveis 
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de segurança inferiores, particularmente quando comparadas com as rotundas normais compactas. 

Nessa óptica, a geometria da rotunda deve ser preferencialmente compacta e de forma circular. 

As preocupações de segurança e de operacionalidade devem ser ponderadas de forma conjunta e a 
definição da dimensão geral da rotunda (o designado diâmetro do circulo inscrito - DCI) deve 
passar pela devida conjugação entre as necessidades associadas aos veículos de grande dimensão e 

as necessidades de concordância geométrica dos diferentes ramos afluentes (Bastos Silva, 2004). A 
sua aplicação como medida de acalmia de tráfego recai habitualmente em soluções com uma só via 
de tráfego e, por consequência em DC , desde que tal se revele aceitável em 
função dos volumes de tráfego observados ou esperados. 

A ilha central deve ser suficientemente grande para ser facilmente perceptível e contornável por 
todos os veículos, devendo ser definida em função do DCI adoptado, de forma a evitar a criação de 
sobrelarguras desnecessárias no anel de circulação e por inerência a condicionar o comportamento 
do condutor.  

Por sua vez, a ilha central associada às mini-rotundas, poderá, em função da sua dimensão, ser 
simplesmente pintada ou fisicamente materializada, sendo que quando materializada deverá ser em 
forma de cúpula de modo a possibilitar a sua transposição por parte de veículos de maiores 
dimensões. 

 

NÚMERO DE VIAS E LARGURA DAS ENTRADAS

A rotunda dimensionada sob os princípios de acalmia de tráfego, deve preferencialmente 
disponibilizar uma única via de circulação na entrada, anel e saída. É no entanto aceitável, admitir o 

recurso a 2 vias em situações em que se tenha de responder a níveis elevados de procura de tráfego 
(normalmente superior a volumes horários de 1000 veículos por entrada). 

Também a largura da entrada deve ser reduzida aos valores mínimos, sem contudo por em causa a 
operacionalidade dos veículos de maiores dimensões. Devem por isso ser adoptadas larguras de 4,0 

a 5,0 m face a uma única via de entrada e de 7,0 a 8,0 m mediante soluções com 2 vias de entrada. 

 
ÂNGULOS DE ENTRADA 

O ângulo de entrada representa, em termos físicos, o ângulo de conflito entre as correntes de entrada 

e do anel de circulação (Bastos Silva, 2004). Este parâmetro influencia o número, tipo e gravidade 
dos acidentes, assim como a velocidade praticada pelos veículos. Numa solução dimensionada sob 
princípios de acalmia de tráfego, o ângulo de entrada na rotunda deve ser suficientemente grande 
para que induza à redução da velocidade dos veículos, sem contudo dificultar de forma excessiva a 
entrada dos veículos no anel. Devem assim idealmente adoptarem-se ângulos compreendidos entre 

os 30 e os 50º. 
 

RAIOS DE ENTRADA 

O valor adoptado para o raio de entrada de uma rotunda afecta o comportamento do condutor e, em 

particular, a velocidade adoptada. Numa rotunda inserida numa solução de acalmia de tráfego, o 
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valor do raio a adoptar deve ser próximo do mínimo que permita garantir a operacionalidade de 

qualquer veículo. 

A semelhança das restantes intersecções de nível, o raio mínimo de entrada deverá ser superior a 15 
m sempre que a presença de veículos pesados o justificar. Esse valor poderá baixar até aos 10 
metros em zonas urbanas de velocidades moderadas e a 6 m em zonas urbanas com fraca presença 

de veículos longos (Bastos Silva, 2004). Em qualquer caso, em condições normais não é adequada a 
adopção de raios de entrada superiores a 50 m. 
 

ANEL DE CIRCULAÇÃO  

A largura a adoptar no anel deve evitar a existência de sobrelarguras desnecessárias que facultem ao 
condutor liberdade de comportamento e que, por consequência, o induzam a optar por velocidades 
ou trajectórias inadequadas. A largura do anel deve assim ser a mínima que garanta, por um lado, a 
continuidade das vias de entrada e, por outro, a operacionalidade exigida pelo veículo projecto 

(necessidades de sobrelargura). Nessa óptica, as necessidades de sobrelargura e, por consequência, a 
largura do anel aumenta à medida que o DCI diminui. A largura do anel de circulação deve assim 
resultar da aplicação dos seguintes dois critérios, optando-se pelo que se revelar mais exigente: (i) 
compreendido entre 1 e 1,2 vezes a largura da maior entrada; (ii)  respeitar os valores apresentados 

na Quadro 7. 
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Quadro 7 - Faixa de ocupação dos veículos para rotundas normais com uma via, função do DCI (Bastos Silva et. al., 1999) 

 NÚMERO DE VIAS DE CIRCULAÇÃO NO ANEL 
 UMA VIA DUAS VIAS TRÊS VIAS 

RAIO DA ILHA 
CENTRAL, 

INCLUINDO 

BERMA 

ÁREA DE 
VARREDURA     (1 

VEÍCULO 
ARTICULADO) fo 

DCI 

ÁREA DE 

VARREDURA  (1 
VEÍCULO 

ARTICULADO + 1 

VEÍCULO LIGEIRO)         
fo

DCI 

ÁREA DE 

VARREDURA   (1 
VEÍCULO 

ARTICULADO + 2 

VEÍCULOS 
LIGEIROS)       fo 

DCI 

(RI) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
51 
101 

10,0 
9,4 
8,9 
8,4 
8,0 
7,6 
7,3 
7,0 
6,7 
6,5 
6,2 
6,0 
5,9 
5,7 
5,6 
5,5 
5,4 
5,4 
5,3 
5,0 
4,6 

28,0 
28,8 
29,8 
30,8 
32,0 
33,2 
34,6 
36,0 
37,4 
41,0 
44,4 
48,0 
51,8 
55,4 
59,2 
63,0 
66,8 
70,8 
74,6 
114,0 
213,2 

---
---
---
---

11,9
11,5
11,2
10,9
10,6
10,3
10,1
9,9
9,7
9,6
9,5
9,4
9,3
9,2
9,1
8,8
8,4

--- 
--- 
--- 
--- 

39,8 
41,0 
42,4 
43,8 
45,2 
48,6 
52,2 
55,8 
59,4 
63,2 
67,0 
70,8 
74,6 
78,4 
82,2 
121,6 
220,8 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

14,8 
14,5 
14,2 
14,0 
13,8 
13,6 
13,5 
13,4 
13,3 
13,2 
13,0 
12,9 
12,6 
12,2 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

51,6 
53,0 
56,4 
60,0 
63,6 
67,2 
71,0 
74,8 
78,6 
82,4 
86,0 
89,8 
129,2 
228,4 

 
Por se tratar de soluções de dimensão compacta, as rotundas semi-galgáveis apresentam-se 
frequentemente como uma excelente solução capaz de garantir bons níveis de desempenho geral. 
Nestes casos, recomenda-se que o anel de circulação assuma largura igual à entrada mais exigente, 
remetendo-se a largura adicional associada a exigência de sobrelargura, para a faixa transponível. 

 
RAIOS DE SAÍDA 

As saídas devem ser dotadas de níveis de capacidade superiores às correspondentes entradas. Nesse 
sentido os raios de saída devem ser superiores aos de entrada, exceptuando-se os casos em que 

existem passagens de peões nas proximidades da saída da rotunda, onde se deve procurar moderar a 
velocidade de circulação. Face a soluções de acalmia de tráfego, os raios de saída mínimos devem 
salvaguardar as condições de operacionalidade recomendando-se a adopção de raios superiores a 15 
m. Por razões de segurança é recomendável a adopção de raios de saída inferiores a 50 m, 

aceitando-se a adopção de valores superiores face a soluções com múltiplas vias. 
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3.2 Dimensionamento de Medidas de Controlo de Velocidade por Alterações 
nos Alinhamentos Verticais 

3.2.1         Relação entre o raio de curvatura vertical e a velocidade 

Quanto mais reduzido for o raio da curva vertical maior é a variação diferencial da aceleração 
vertical e, por consequência, o grau de desconforto imposto ao condutor o que tendencialmente o 
induz a reduzir a velocidade de circulação. Segundo a AASHTO a formulação que permite 
relacionar estas variáveis, designadamente a curvatura vertical com a velocidade é a seguinte 

(Ewing, 1999): 
 

RV 41,2 ,       para veículos ligeiros                                        (7)  

Ou RV 28,1 , para veículos pesados                                       (8) 

Com  
R

V
a

2

15,2  

Onde  
       V - velocidade de circulação sobre a curva vertical (em milhas por hora); 

     R - raio de curvatura (em pés); 
     a - aceleração vertical (ft/seg2). 
 

Considera-se que a circulação é confortável para acelerações verticais até 0,3 m/s2. Segundo a 
AASHTO a máxima aceleração centrífuga tolerável em qualquer medida com alteração nos 
alinhamentos verticais é a equivalente à provocada por uma lomba com 3,7 m de comprimento e 89 
mm de altura o que corresponde a uma aceleração de 3,9 m/s2. Este desconforto é o equivalente ao 

provocado por uma lomba circular de raio de 19,2 m transposta a 30,6 km/h (correspondente ao 
percentil 85 de velocidades) e que serviu de dedução da expressão (7). Esta formulação permite 
definir o raio de uma curvatura vertical em função da velocidade pretendida, ou determinar a 
velocidade de circulação prevista para um local quando adoptada uma determinada curvatura 

vertical. No caso dos veículos pesados a relação é dada pela expressão (8) a qual considera que as 
curvas de referência são transpostas à velocidade de 16 km/h. 
 

3.2.2 Aspectos Geométricos dos Pré-Avisos 

ALTURA DOS PRÉ-AVISOS 

Os pré-avisos possuem alturas compreendidas entre os 7 mm (bandas cromáticas) e os 30 mm 
(bandas sonoras). As soluções cromáticas limitam-se a impor impactos visuais e acústicos, enquanto 
que as bandas sonoras tendem a provocar um impacto físico acentuado e, por sua vez, um 

desconforto significativo. Por essa razão, a adopção desta última solução deve ser condicionada a 
locais de velocidade moderada e que assegurem predominantemente funções locais.  
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LARGURA DA FAIXA DE RODAGEM ABRANGIDA POR PRÉ-AVISOS 

Os pré-avisos devem abranger apenas o sentido de tráfego correspondente ao local que se pretende 
sinalizar, devendo abranger toda a largura da via. Na presença de ciclistas, é recomendável 
interromper os pré-avisos transversais numa faixa longitudinal contínua no lado exterior da via, com 
largura mínima de 75 cm, salvaguardando a sua circulação em segurança e conforto. 

 

ESPAÇAMENTO ENTRE PRÉ-AVISOS 

Normalmente, os pré-avisos repetem-se em séries com espaçamentos degressivos à medida que se 
aproximam do local a sinalizar. De acordo com a Norma de Marcas Rodoviárias (JAE, 2000) as 

sequências de espaçamentos adequadas para situações de cedência de passagem e de paragem 
obrigatória, para velocidades de cerca de 80/90 km/h, são as seguintes: 

- Situação de cedência de passagem:

6  6  6  7  8  9  10  11  12 13 14 (m) 

- Situação de paragem obrigatória: 

4  4  4  4  6  8- 10  12  14  16 18 (m)

Os pré-avisos devem ser executados em conjuntos de duas unidades paralelas entre si, de cor 
branca, com largura de 0,50 m, afastados de 0,30 m uma da outra e a 0,20 m das guias, passeios ou 

linhas axiais. 

 

3.2.3 Aspectos Geométricos das Lombas e Plataformas 

As lombas e as plataformas elevadas são regidas pelos mesmos princípios de dimensionamento, 

havendo apenas lugar a um alongamento da sua parte plana, de um modo geral para acomodar 
travessias pedonais ou a área de um cruzamento. Por essa razão, os aspectos dimensionais são 
apresentados e conjunto. 

 
FORMA DAS LOMBAS E PLATAFORMAS 

As lombas podem ser classificadas em quatro tipologias distintas relativamente à sua forma (ver 
Figura 3.10): Sinusoidais; Circulares; Parabólicas e trapezoidais (são designadas por plataformas 
elevadas  ver Erro! A origem da referência não foi encontrada.).  
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Figura 3.10 - Forma das lombas (fonte: Ewing,1999) 

Alguns trabalhos de investigação realizados na Holanda concluíram que as lombas sinusoidais são 
as que geram mais incómodo quando transpostas a velocidades superiores àquela para que estão 
dimensionadas (Alduán, 1996). São por sua vez a tipologia mais confortável para os ciclistas, já que 

asseguram uma ascensão inicial mais suave. São  contudo as mais difíceis de construir mas são 
também as mais indicadas para locais onde neve com frequência (PennDOT, 2001). 

As lombas circulares são compatíveis com a prática de velocidades compreendidas entre os 20 e os 
50 km/h e provocam níveis de desconforto moderados se transpostas à velocidade recomendada. 

As lombas parabólicas aplicando-se à generalidade das situações, embora sejam difíceis de 

construir. 

As lombas trapezoidais são as mais simples de construir e as que impõem maiores variações 
diferenciais entre a velocidade adoptada pelos veículos de grandes dimensões e os ligeiros (Alduán, 
1996). Ao manter o topo plano, apresentam-se como a solução mais adequada para integrar as 

passagens de peões elevadas (DGV, 2004). 

As plataformas elevadas assumem normalmente formas trapezoidais embora sejam igualmente 
aceitáveis formas sinusoidais ou circulares. A maioria das plataformas elevadas já implementadas 
tem forma trapezoidal, sendo o seu uso generalizado na Europa. 

 

ALTURA DAS LOMBAS E PLATAFORMAS:

De acordo com as indicações da Direcção-Geral de Viação (DGV, 2004) a altura do ponto de maior 
cota, relativamente ao pavimento, não deve ser nem inferior a 25 mm nem superior a 75 mm, salvo 

casos devidamente justificados e desde que não seja excedido o valor de 100 mm. Qualquer face 
vertical da lomba não deve exceder 6 mm de altura, medida na vertical. 

Estes valores estão em concordância com muitos autores e normas internacionais, como por 
exemplo as normas em vigor no Reino Unido e as indicações de vários organismos americanos. Os 

países nórdicos aceitam contudo a adopção de alturas de lombas superiores. Na Dinamarca para 
formas circulares, e na Holanda para formas circulares, sinusoidais e trapezoidais, são consideradas 
admissíveis alturas de lombas até 12 cm. 

A experiência internacional demonstra que as lombas de alturas inferiores a 7,5 cm se têm revelado 

pouco eficazes na redução da velocidade, pelo que o seu uso não é normalmente recomendado. 
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Na realidade, importa perceber que a altura e geometria da lomba devem ser definidas em função da 

velocidade desejada para a zona, aceitando-se em situações limite que a lomba possa atingir a altura 
do passeio existente. 

 
COMPRIMENTO DAS LOMBAS 

O grau de conforto associado a uma determinada lomba ou plataforma está directamente 
relacionado com o seu comprimento, ou seja, a suavidade de transposição da lomba aumenta com o 
seu comprimento. 

A Direcção-Geral de Viação (DGV, 2004) recomenda que as lombas redutoras de velocidade 

tenham um comprimento mínimo de 90 cm, medido na direcção paralela ao eixo da via, entre as 
intersecções da superfície da lomba com a faixa de rodagem. A bibliografia da especialidade 
recomenda a adopção de um comprimento mínimo absoluto de 2,5 m (Delaware Department of 
Transportation, 2000). Esta dimensão está directamente relacionada com o comprimento entre o 

eixo dianteiro e traseiro de um veículo ligeiro, procurando separar no espaço e tempo a transposição 
da lomba por cada um desses dois eixos. No entanto e sempre que possível, é recomendável a 
adopção de comprimentos compreendidos entre 3,0 e 4,0 m, dimensões preconizadas durante os 
anos 70 pelos ingleses e holandeses, respectivamente. A solução de 3,6 m foi a que mais celebrizou 

entre a comunidade técnica, designada por perfil de watts.  

Face à forte presença de veículos pesados, ou sempre que a via seja utilizada por veículos pesados 
de transporte colectivo de passageiros, a maioria das referências da especialidade recomendam a 
adopção de comprimentos não inferiores a 6 m, preferencialmente 9,0 a 12,0 m (Ewing, 1999; 

Alduán, 1996). Sempre que associadas a travessias pedonais o comprimento da plataforma não deve 
ser inferior à largura da passagem de peões, recomendando-se larguras de 4,0 m. 

Embora não sejam indicados comprimentos máximos a adoptar nas plataformas elevadas, alguns 
manuais consideram que estas tendem a perder a sua eficácia a partir de 15 m de comprimento 

(Delaware Department of Transportation, 2000; MATD, 2001). 
 

PERFIS LONGITUDINAIS DAS LOMBAS 

LOMBAS SINUSOIDAIS 

O desenvolvimento das lombas depende naturalmente da tipologia adoptada. No caso das lombas 
sinusoidais preparadas para a velocidade inferior a 50km/h, a DGV (2004) recomenda a adopção de 
lombas de comprimentos compreendidos entre 4 e 5 me com um desenvolvimento definido de 
acordo com a seguinte expressão: 

 

 (9) 

 

Onde: 

Y  acréscimo em termos de cota (relativamente à situação inicial) medida ao nível da directriz da estrada (cm); 

L

x
y

2
cos175,3
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X  distância segundo o eixo da estrada, medida desde o extremo inicial da lomba (cm); 

L  comprimento total da lomba (cm) 

No caso das lombas trapezoidais a sua geometria e, em particular, a inclinação atribuída às rampas 
que ladeiam a lomba devem ser baseadas nos mesmos princípios apresentados para as plataformas 
(ver 4.2.4). 

 

LOMBAS CIRCULARES 

São compatíveis com velocidades entre 20 e 50 km/h e provocam níveis de desconforto moderados 
se transpostas à velocidade recomendada. Segundo Ewing (1999) e a DGV (2004) devem ter 3,7m 

de comprimento e alturas compreendidas entre 7,5 e os 10cm, no seu ponto central (ver Figura 
3.10). As normas holandesas recomendavam a adopção de comprimentos e alturas ligeiramente 
superiores, 4,20m e 12cm, respectivamente. A adopção de alturas inferiores a 7,5cm tem-se 
revelado pouco eficaz na redução da velocidade, pelo que os dinamarqueses apontam idealmente 

para alturas de 10 cm (um compromisso entre eficácia e dificuldade para os veículos). 
 

 

Figura 3.11 - Perfis de lombas plataformas (fonte DGV, 2004) 

LOMBAS TRAPEZOIDAIS E PLATAFORMAS

A suavidade e conforto associado a uma lomba trapezoidal está directamente relacionada com a 
inclinação adoptada nas rampas, sendo que a inclinação das rampas deve ser tanto maior quanto 
menor é a velocidade pretendida. 

Segundo a DGV (DGV, 2004), a inclinação máxima das rampas deve ser definida em função da 
inclinação do trainel da via em que se insere, variando entre 1:10 numa via pouco inclinada e 1:15 
para uma via com inclinação da ordem de 1:10 de forma a evitar que a parte inferior dos veículos 
pesados possa embater no pavimento. 

Estes valores seguem a linha de orientação de outras referências da especialidade (Delaware 
Department of Transportation, 2000) que recomendam a adopção de rampas com inclinações entre 
1:10 (10%) e 1:25 (4%). Quando associadas a passagens de peões, as rampas têm habitualmente 
inclinações compreendidas entre os 4 e os 8% (PennDOT, 2001). 

Na verdade a inclinação da rampa é o principal indicador de desconforto, pelo que a mesma deve 
variar com a velocidade projecto. O Quando 8 apresenta as relações possíveis entre a velocidade e a 
inclinação, em função da velocidade de circulação pretendida. 
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Quadro 8  Relação entre a velocidade de circulação e a geometria da plataforma elevada  

Velocidade de 
circulação [km/h] 

Inclinação da 
rampa 

Comprimento da base rampa [m] 

Altura de 7,5 cm Altura de 10 cm 

20 1:7 0,525 0,701 

25 1:8 0,600 0,792 

30 1:10 0,750 1,006 

35 1:13 0,975 1,311 

40 1:17 1,275 1,707 

45 1:20 1,500 2,012 

50 1:25 1,875 2,499 

 
A apresenta um exemplo de aplicação de uma lomba trapezoidal dimensionada para a velocidade de 
circulação de 45km/h e na qual foi adoptada a relação 1:20 no dimensionamento das 
correspondentes rampas. 

 

Figura 3.12  Plataforma sobrelevada trapezoidal de 6,7m de comprimento dimensionada para V=45 km/h (fonte: 
PennDOT, 2001). 

 

ESPAÇAMENTO ENTRE LOMBAS 

A análise dos perfis padrão de velocidade ao longo do atravessamento de uma lomba permite 

concluir que as velocidades de circulação tendem a aumentar imediatamente após a transposição da 
mesma, perdendo a sua eficiência a partir de uma determinada distância. Alguns estudos recentes 
comprovam que existe uma relação linear entre a variação da velocidade média observada entre 
lombas e a distância entre elas (Barbosa, 1996). 

Estudos realizados pelo ITE mostraram que, por cada 31 m de afastamento entre lombas, a 
velocidade no ponto médio aumenta cerca de 0,8 km/h, relativamente à velocidade praticada nas 
próprias lombas. 

O espaçamento entre duas lombas, tal como nas restantes medidas de acalmia de tráfego, depende 

da velocidade que se pretende para o local. A Direcção-Geral de Viação (DGV, 2004), por sua vez, 
recomenda espaçamentos compreendidos entre os 40 e os 150 m. 

O espaçamento entre medidas depende das características base da plataforma adoptada e, por 
consequência, da velocidade base adoptada/desejada. O Quadro 9 apresenta os espaçamentos entre 

plataformas a serem respeitados em função da velocidade pretendida. 
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Quadro 9  Espaçamentos recomendados entre lombas trapezoidais e plataformas (fonte: Ewing, 1999) 

Velocidade base 
(km/h)

Espaçamento 

(m) 

50 130 - 150 

40 115 - 130 

30 85 - 100 

25 75 - 90 

15 40-65 

 

SOLUÇÕES ESPECIAIS 

A suavidade das lombas relaciona-se directamente com o aumento do seu comprimento, pelo que 
em locais onde seja necessário garantir a passagem de veículos pesados, transportes colectivos ou 
veículos de emergência sem grandes perturbações, as lombas devem ser alongadas podendo atingir 
os 9 m. Também o perfil trapezoidal com altura de 10 cm, inclinações das rampas de 1:15 e um 

comprimento do topo de pelo menos 6,6 m se têm revelado eficientes a este nível. 

Em alternativa, tem vindo a ser utilizada a lomba combinada onde se consideram diferentes 
inclinações de rampas para os diferentes utilizadores (um para autocarros de perfil mais suave e 
outro mais agressivo para os automóveis (ver Figura 3.13). Para todos os efeitos, desaconselha-se a 

utilização deste tipo de dispositivos em vias muito utilizadas por veículos de emergência. 

 

Figura 3.13  Lombas do tipo combinado para apoio aos transportes colectivos 

Também os ciclistas podem encontrar dificuldades na transposição destes dispositivos, pelo que as 
medidas de apoio passam habitualmente por criar canais especiais para a sua circulação (mediante a 
interrupção da lomba numa faixa lateral ao passeio) ou rebaixar ligeiramente as rampas nos 

extremos transversais da lomba (tal como propõe a norma suíça). O canal para ciclistas deve 
disponibilizar 0,7 a 1,2 m de largura devendo esta dimensão ser condicionada de forma a não 
incentivar os automobilistas a utilizá-la como corredor de circulação em geral. 
 

DRENAGEM 
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As plataformas elevadas sem rampa lateral, ou seja, com junção directa ao passeio (como é habitual 

no caso de a plataforma ser também uma passadeira elevada), devem exigir uma reestruturação do 
sistema de drenagem. As soluções mais comuns passam pela colocação de sarjetas a montante do 
dispositivo ou pela colocação de um dreno na base da lomba que garanta a continuidade do curso de 
água, encaminhando o escoamento das águas superficiais por debaixo da lomba (Bastos Silva e 

Seco, 2006). 

Uma solução de custo reduzido aplicável sempre que a plataforma não tenha associada uma 
passagem pedonal, é a interrupção da plataforma numa faixa a dimensionar em função do caudal 
previsível (normalmente 0,20 m) e que garanta a continuidade do percurso da água. Contudo esta 

solução não deve ser adoptada face à presença de peões. 
 

TIPO DE MATERIAIS 

As lombas devem ser revestidas por materiais de cor e textura diferentes da faixa de rodagem, por 

forma a permitir a sua fácil identificação por parte do condutor e, por consequência, salvaguardar 
atempadamente a adaptação do seu comportamento. Quando associadas a travessias pedonais, a 
imposição de diferentes texturas (nomeadamente entre o passeio e a lomba) assume particular 
relevância, apoiando os deficientes visuais sobre os locais de atravessamento. Apesar de existir uma 

variedade alargada de materiais, importa optar por materiais que salvaguardem níveis de atrito 
adequados quer para a circulação do peão quer para o veículo (nomeadamente travagens em 
pavimento molhado). Em complemento a percepção do dispositivo, nomeadamente durante o 
período nocturno, pode ser melhorada através da utilização de pintura retrorreflectora. 

 
SINALIZAÇÃO APLICÁVEL 

Os esquemas de sinalização (marcas rodoviárias e sinais verticais) a adoptar devem contribuir para 
que o condutor possa identificar a presença da lomba, permitindo alterar atempadamente o seu 

comportamento e ultrapassar a medida em segurança. Identifica-se um conjunto alargado de 
esquemas de sinalização utilizados por diferentes países, sendo que em Portugal essa 
regulamentação se encontra patente na nota técnica da DGV (DGV, 2004). 

A sinalização horizontal das lombas e plataformas assenta na utilização de uma fila de quadrados 

alternados e desencontrados (verFigura 3.13), devendo ser utilizada a barra de paragem quando esta 
está associada a uma passagem de peões elevada. 
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Figura 3.14  Esquema de sinalização associado a lombas ou plataformas  

Em complemento, deverá ser prevista a utilização de sinalização vertical (sinal A2a  lomba -

eventualmente associado a um painel adicional modelo 1 indicador de distância e o sinal H6 
indicador da velocidade máxima recomendável para a transposição da lomba). 
 

3.2.4 Aspectos dimensionais das intersecções elevadas: 

De forma geral, os aspectos dimensionais relevantes aplicáveis às intersecções elevadas coincidem 
com os apresentados para as plataformas, pelo que apenas se fará aqui referência a aspectos que 
difiram em relação ao já referido anteriormente.
 

ALTURA DA INTERSECÇÃO ELEVADA 

As recomendações para a altura da intersecção elevada variam entre os 7,5 cm, representados na  
Figura 3.15, e a altura do passeio, normalmente próximos dos 15 cm. 
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Figura 3.15 - Intersecção elevada sinusoidal de 9 cm (fonte: DOWL Engineers, 2001 ) 

INCLINAÇÕES DAS PLATAFORMAS ELEVADAS 

Muitos autores não fazem distinção entre as inclinações a adoptar para as plataformas e as 
intersecções elevadas. Contudo, o manual canadiano defende a adopção de soluções mais suaves 
apontando preferencialmente para a adopção de inclinações de 1:40 (MATD, 2001). 

 

3.3 Espaçamento entre medidas  

O espaçamento entre medidas depende da medida de acalmia de tráfego adoptada, ou do conjunto 

de medidas integradas, bem como da velocidade que se pretende obter para o local em estudo. 
Apesar de se identificarem inúmeros trabalhos científicos sobre esta temática, verifica-se que os 
resultados, não ainda pouco consensuais. Sublinhem-se os seguintes resultados/regras gerais 
propostas: 

 O espaçamento entre medidas de acalmia de tráfego deve ser tal que não permita aos 
veículos automóveis circular mais de 8 km/h acima da velocidade limite pretendida para o 
local (MATD, 2001); 

 Resultados de estudos holandeses, australianos e britânicos permitiram a Ewing (1999) 
obter uma relação entre o espaçamento das medidas de acalmia de tráfego e o percentil 85 
das velocidades, medidas no ponto médio entre duas medidas sucessivas (ver Figura 3.16). 
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Figura 3.16 - Relação entre o espaçamento das medidas de acalmia de tráfego e a velocidade (fonte: Ewing, 1999) 

A análise do gráfico permite concluir que os resultados nos vários países são consentâneos, 
verificando-se que o peso do espaçamento de medidas na velocidade praticada é muito significativo. 

 Os espaçamentos devem estar compreendidos entre os 80 e os 100 m sempre que se 

pretende uma velocidade de 20 a 25 km/h no ponto de aplicação da medida de acalmia de 
tráfego e uma velocidade máxima de 40 km/h entre medidas (Zaidel et. al., 1992). 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente fascículo apresenta de forma resumida, mas sistemática um conjunto de medidas de 
acalmia de tráfego com potencial de aplicação em trechos de atravessamento de localidades.  

Embora a panóplia de soluções seja bastante alargada verifica-se que cada tipologia de medidas 
apresenta características e domínios de aplicação específicos, sendo o seu efeito de forma geral 

muito pontual. Nessa óptica ficou ainda patente que a adopção de medidas de acalmia de tráfego 
não deve ser feita de forma isolada o que resultaria em níveis de eficácia extremamente limitados, 
mas pelo contrário, devem ser previstas no âmbito de uma análise global e integrada, por recurso a 
soluções combinadas.  

Os trechos de atravessamento de povoações são caracterizados por atravessar ambientes com 
características e exigências bastante diversificadas, que os diferenciam entre si e deverão exigir o 
desenvolvimento de soluções individuais. Apesar dessa premissa de base, parece ser possível e 
defensável a definição de um conjunto limitado de soluções tipificáveis que possam ser replicáveis 

a outros locais que evidenciem problemas de base semelhantes, constituindo desta forma linhas de 
base orientadoras aos projectos de intervenção nesse tipo de ambientes rodoviários.  

 O desenvolvimento dessas soluções deve responder às diferentes funções que importa assegurar no 
mesmo espaço canal e às características e especificidades próprias relevantes de cada local 

(baseadas em combinações de disponibilidade de espaço canal versus níveis de procura de tráfego 
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envolvidos). Devem assim contribuir para, por um lado, diminuir os efeitos nefastos que o tráfego 

de atravessamento e, por vezes, as velocidades elevadas e os comportamentos inadequados, possam 
gerar no espaço urbano e na sustentabilidade económica e vivência local e, por outro, para a 
integração urbanística/paisagística do trecho de atravessamento e da sua envolvente. 

É assim expectável que só a adopção deste tipo de medidas físicas, devidamente associadas e 

complementadas por outras medidas ou acções, designadamente de fiscalização e de sensibilização, 
deverá permitir reduzir seriamente os valores da sinistralidade associados a este domínio de 
intervenção, sem prejuízo dos níveis de fluidez das vias em causa e da normal vivência urbana, 
contribuindo ainda, de forma global, para uma melhoria da qualidade de vida de todos os 

utilizadores da via e dos espaços envolventes.
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