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SUMÁRIO 

A necessidade de controlar a velocidade adoptada pelos condutores, particularmente na presença 

de outros tipos de utilizadores, tem vindo a afirmar-se como medida essencial à segurança 

rodoviária particularmente em locais onde coexistem diferentes utilizadores e as estradas têm de 

responder cumulativamente a diferentes funções.  

As medidas que impõem alterações físicas à infra-estrutura, baseadas na aplicação de medidas 

de acalmia de tráfego, têm vindo a revelar-se extremamente eficazes no controlo do 

comportamento dos condutores, em alternativa à tradicional gestão da velocidade com base em 

esquemas de sinalização. Os trechos de atravessamento de localidades apresentam-se como um 

dos domínios privilegiados para aplicação deste tipo de medidas, uma vez que atravessam 

diferentes ambientes rodoviários, passando desde o puro rural, até ao espaço urbano consolidado 

onde coexistem e partilham o mesmo espaço diversos utilizadores com características e 

exigências distintas. Cada um desses trechos deverá justificar a definição de soluções 

diferenciadas, mas tipificáveis, de modo a contribuir para o seu fácil reconhecimento por parte 

dos condutores. A identificação das secções de fronteira que balize cada um desses trechos, nem 

sempre é fácil e evidente, envolvendo o efeito de múltiplos factores e variáveis. 

Nessa linha de acção, este FASCÍCULO é o segundo de um conjunto de cinco e centra-se na 

caracterização dos trechos de atravessamento, identificação dos principais problemas que 

enfrentam e na apresentação das tipologias de soluções genéricas aplicáveis. São definidos 

critérios, baseados em indicadores objectivos e quantitativos, capazes de uma forma lógica e 

sustentada, identificar os diferentes tipos de trechos atravessados, baseado numa classificação a 

três níveis: trecho de aproximação; trecho de transição e trecho urbano. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO GERAL 

Desde a década de 90 que as medidas de acalmia de tráfego têm vindo a ser aplicadas no 

tratamento e transformação do ambiente rodoviário associado aos trechos de atravessamento de 

localidades por estradas principais. As primeiras aplicações ocorreram na Dinamarca na 

sequência de problemas de segurança rodoviária, derivados maioritariamente de conflitos entre 

veículos e peões ou ciclistas, e às quais se atribuiu a designação de Environmentally Adapted 

Through Roads. O conceito foi posteriormente seguido por diversos outros países (entre os 

quais, a França, Reino Unido, Austrália e mais recentemente EUA), contando-se actualmente a 

nível internacional, com um conjunto alargado de conceitos e de iniciativas, todos centrados na 

procura de medidas e de soluções que contribuam para a contabilização do uso do espaço 

público por utilizadores com características e exigências distintas. 

De facto, a experiência desses países têm comprovado que esse tipo de intervenções resulta, 

habitualmente, na redução dos níveis de sinistralidade rodoviária (com reduções de 20 a 35% 

dos acidentes com mortos ou feridos) (Department for Transport, 2004), na melhoria do 

sentimento de segurança real e induzido, contribuindo ainda para a requalificação e vivificação 

urbana. Alguns estudos, de origem Britânica, assinalam que quanto maior for a velocidade 

praticada no trecho previamente à intervenção, maior tenderá a ser a eficiência da solução de 

intervenção, assegurando maiores reduções da velocidade e dos níveis de sinistralidade 

(Hallmark et al, 2007; Department for Transport, 2004). Em média, esses estudos apontam que 

a diminuição de 1,6 km/h pode resultar em reduções de 5 e de 10% no número de acidentes e no 

número de acidentes com mortos ou feridos graves, respectivamente.  

Os resultados alcançados têm contribuído para que vários países tenham vindo a intervir nestes 

trechos, designadamente através da transformação do ambiente rodoviário num ambiente 

urbano, e na criação de condições favoráveis à coexistência de múltiplos utilizadores.  

As soluções experimentadas a nível internacional são diversificadas, maioritariamente assentes 

na adopção combinada de soluções com alterações aos alinhamentos horizontais e medidas 

complementares. Segundo o Department for Transport (2004; 2000), as soluções mais eficazes 

no controlo do comportamento do condutor, são as que se associam a níveis elevados de 

notoriedade visual. 

A selecção das medidas isoladas e combinadas adoptadas depende do grau de restrição que se 

pretende impor ao comportamento do condutor, pelo que a definição das soluções deve 

necessariamente depender das exigências e características locais, designadamente dos níveis de 

procura de tráfego e das funções a serem asseguradas pelo trecho em estudo. Nessa óptica, é 

possível identificar duas tipologias de trechos de atravessamento de localidades, consoante seja 

ou não prevista a construção de uma variante ao aglomerado atravessado, justificando, 

designadamente a definição de princípios orientadores e de soluções diferenciados. 

O conjunto de 5 fascículos desenvolvidos é particularmente direccionado para responder às 

exigências ligadas aos trechos de atravessamento sem variantes e onde o mesmo espaço canal 

deve procurar responder às exigências do tráfego de atravessamento cumulativamente às ligadas 
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quer à mobilidade quer à acessibilidade local. Apesar disso, considera-se que as soluções 

desenvolvidas sejam igualmente passíveis de aplicação em trechos associados à construção de 

variantes urbanas, abrindo inclusive perspectivas de aplicação de medidas mais restritivas que 

as previstas na outra tipologia de trecho. 

Qualquer um destes trechos de atravessamento de localidades caracterizam-se por atravessarem 

ambientes com características bastante diversas e com níveis de conflito distintos entre os 

diferentes utilizadores, e que portanto exigem a definição de soluções globais e a aplicação de 

medidas igualmente distintas. Identifica-se, por um lado, o ambiente de puro rural, onde 

normalmente não existem outros utilizadores e onde as preocupações de dimensionamento se 

centram na mobilidade motorizada e, por outro lado, o ambiente urbano onde as actividades 

urbanas e o dinamismo local deverão justificar a adopção de soluções mais equilibradas que 

salvaguardem a segurança simultânea de todos os utilizadores. Identifica-se ainda um ambiente 

intermédio, caracterizado por edificação irregular e dispersa, maioritariamente característico das 

zonas periféricas. 

Nessa óptica, este FASCÍCULO (o segundo de um conjunto de cinco) começa por fazer uma 

caracterização geral dos problemas habituais dos trechos de atravessamento de localidades em 

Portugal, identificando as soluções mais comuns. Posteriormente é apresentada uma divisão do 

trecho de atravessamento em sub-trechos que justificam uma análise individualizada, a saber: 

trecho de aproximação; trecho de transição e trecho de atravessamento da zona urbana, sendo 

identificados critérios a ter em atenção na definição das correspondentes secções de fronteira. 

A elaboração das presentes disposições técnicas baseou-se no quadro legislativo e técnico em 

vigor, designadamente no Código da Estrada (D.L. nº 114/94 de 3 de Maio, alterado pelos D.L. 

nº 2/98, de 3 de Janeiro, DL nº265-A/2001, de 28 de Setembro e DL nº 44/2005, de 23 de 

Setembro) e ao Regulamento de Sinalização do Trânsito (RST - D. R. nº 22-A/98, de 1 de 

Outubro, alterado pelos D. R. nº 41/2002 de 20 de Agosto e nº 13/2003 de 26 de Junho), pelo 

que todas as recomendações apresentadas podem ser aplicadas no estrito cumprimento desses 

documentos. O desenvolvimento do trabalho assentou maioritariamente na procura de 

indicadores e de critérios estabelecidos na bibliografia nacional complementada por referências 

estrangeiras reportadas para a situação nacional. Nessa óptica considera-se fundamental que, as 

presentes disposições possam ser sujeitas a um período de experimentação acompanhado da 

devida monitorização (em cerca de 5 anos), findo o qual se permita reavaliar e eventualmente 

reajustar as presentes disposições técnicas. 

1.2 ÂMBITO DE APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES 

As presentes disposições técnicas aplicam-se às estradas principais (EN e ER) que atravessam 

pequenos aglomerados urbanos (até 5000 habitantes), com faixa de rodagem única, e onde 

geralmente podem circular todo o tipo de veículos. Esses eixos asseguram circulação mista 

(veículos, peões, ciclistas, etc.) onde predomina a função distribuição, desenvolvendo-se ao 

longo de ambientes urbanos diferenciados, passando desde o ambiente de puro rural, até ao 

espaço urbano onde interagem diferentes utilizadores.  

As soluções apresentadas são particularmente voltadas para responder às exigências ligadas aos 

trechos de atravessamento sem variantes exteriores à povoação e onde coexistem, no mesmo 
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espaço canal, diferentes utilizadores. Apesar disso, as soluções aqui apresentadas são 

igualmente passíveis de aplicação nos trechos urbanos desclassificados, na sequência da 

construção de variantes urbanas, abrindo perspectivas de aplicação de medidas de controlo de 

volume e mais restritivas à circulação motorizada. Nestas situações considera-se que a solução 

final deverá ser baseada no valor do TMDa sobrante após a construção da variante. 

Tendo em conta que a maioria das estradas já está construída, a aplicação destas disposições 

dirigir-se-á fundamentalmente à remodelação de trechos construídos e que apresentam 

problemas de funcionamento e/ou segurança, numa óptica de “medidas correctivas”. Considera-

se, contudo, que as soluções aqui integradas possam igualmente situar-se na esfera preventiva, 

no sentido de criar e consolidar, dentro da comunidade técnica e decisores políticos, uma cultura 

de segurança e de qualidade ambiental. 

2. OS ATRAVESSAMENTOS DE LOCALIDADES – PROBLEMAS E SOLUÇÕES 

2.1 PROBLEMAS CARACTERÍSTICOS 

Os problemas mais comuns associados aos trechos de atravessamentos de localidades prendem-

se com as dificuldades de compatibilização entre o tráfego de atravessamento (seja pelo seu 

volume ou velocidade adoptadas) com o tráfego local e as actividades e vivência urbanas. Ao 

longo do tempo assistiu-se, a uma ocupação crescente dos espaços adjacentes aos eixos 

rodoviários nacionais, e com ela a um aumento da pressão da utilização conjunta da plataforma 

por parte de outros utilizadores, designadamente veículos estacionados, peões e ciclistas.  

Estes trechos confrontam-se assim com funções tendencialmente incompatíveis entre si: a 

função mobilidade ligada ao tráfego de atravessamento traduzida na necessidade de dotar os 

eixos de características compatíveis com níveis de serviço elevados; a função acessibilidade 

ligada às actividades locais e que se traduz na criação de condições propícias ao 

desenvolvimento económico e social do aglomerado e, em particular, dos espaços envolventes à 

estrada. 

A maioria desses trechos caracteriza-se por apresentar traçados extremamente rectilíneos e 

perfis transversais constituídos por 2 ou mais vias e bermas largas (Figura 1_a) incitando, de 

forma geral, a prática de velocidades elevadas. Com o desenvolvimento do Plano Rodoviário 

Nacional de 2000 (PRN 2000), este aspecto tem, de forma um pouco paradoxal, vindo a ser 

agravado na medida em que se tem potenciado a transferência das viagens de médio e longo 

curso para a rede fundamental e consequentemente criado, mais frequente, condições de 

circulação em regime livre.  

Em consequência, estes eixos vêem-se confrontados com a geração de diversos conflitos do tipo 

veículo-veículo e, particularmente, peão-veículo (Figura 1_b) cuja frequência e gravidade 

depende essencialmente do volume e das características do tráfego envolvido, da velocidade 

praticada pelo tráfego motorizado, do volume de peões e suas características básicas e das 

características prevalecentes da infra-estrutura. Ao mesmo tempo, o aglomerado urbano vê-se 

sujeito a impactes ambientais (poluição atmosférica e sonora, vibração, intrusão visual, etc.) e 

sociais acentuados (efeito barreira, má qualidade do espaço público, sentimento de insegurança, 

etc.), que, por vezes, põem em causa a qualidade de vida local. Por outro lado, a 
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disponibilização de medidas de apoio aos utilizadores mais vulneráveis, tais como passeios, 

passagens de peões ou separadores centrais, ainda não constitui uma prática corrente neste tipo 

de eixos, o que se traduz numa exposição ao risco, deste tipo de utilizadores, extremamente 

elevada.  

 

Figura 1 – Atravessamento de localidade a) perfis transversais tipo largos e traçado rectilíneo (EN 125); b) 
atravessamentos pedonais, confronto entre utilizadores vulneráveis e veículos pesados (IC2 - Meirinhas) 

Este tipo de problemas, característicos dos atravessamentos de localidade nacionais, justificam a 

procura de soluções que permitam compatibilizar estas funções de forma harmoniosa 

oferecendo níveis de fluidez que cumulativamente salvaguardem os níveis mínimos de serviço 

ao tráfego de passagem e potenciem a criação de um ambiente agradável, funcional e seguro aos 

utilizadores locais. 

2.2 SOLUÇÕES APLICÁVEIS 

As soluções passíveis de aplicação nos trechos de atravessamento de localidades, recaem 

habitualmente sobre três alternativas base (Djurhuus et al, 1991; Marques, 2005): (a) construção 

de uma variante ao aglomerado urbano; (b) reordenamento do trecho de atravessamento 

beneficiando o tráfego de atravessamento; (c) reordenamento do trecho onde prevalecem as 

funções ligadas à acessibilidade e actividades urbanas (Figura 2). 

 

 
a)                       b)                        c) 

Figura 2 – Tipo de soluções aplicáveis 

A solução baseada na construção da variante (a) assenta na premissa de que a conjugação dos 

tráfegos de atravessamento e locais é incompatível, com franco prejuízo quer para o nível de 

serviço prestado pelo eixo, quer para a qualidade de vida da população local. Trata-se de uma 
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intervenção que é, habitualmente, exigente em termos económicos, podendo justificar 

acréscimos de investimento superiores a 2 a 3 vezes ao do reordenamento do eixo (Djurhuus et 

al, 1991). Neste tipo de soluções o tráfego de atravessamento deverá ser induzido a procurar a 

variante, abrindo perspectivas de reordenamento através da reafectação do espaço canal que 

atravessa o aglomerado às funções relacionadas com a normal vivência urbana e acessibilidade 

local. As soluções finais são norteadas maioritariamente por preocupações de requalificação 

urbana e paisagística, relegando as preocupações de fluidez e de circulação motorizada para um 

segundo plano. Trata-se assim, de um domínio privilegiado para o exercício especializado da 

arquitectura paisagística e urbanística, sem preocupações acentuadas ligadas à engenharia 

rodoviária. 

As soluções alternativas (b) e c) na Figura 2) não prevêem a construção de variantes, pelo que o 

trecho que atravessa o aglomerado deverá responder simultaneamente, de forma harmoniosa, 

segura e funcional às necessidades de todos os utilizadores envolvidos, potenciando ainda o 

desenvolvimento económico e social do aglomerado atravessado.  

Uma solução aplicável (solução b) assenta no reordenamento do eixo, fazendo prevalecer as 

preocupações ligadas ao tráfego de atravessamento. São soluções voltadas para assegurar níveis 

de fluidez do tráfego motorizado elevados, relegando as necessidades da população local para 

segundo plano. É desde logo previsível que por se tratar de funções tendencialmente 

incompatíveis entre si, estas soluções tenderão a ser suportadas maioritariamente por princípios 

de segregação modal e onde a engenharia rodoviária deverá ser devidamente compatibilizada e 

complementada por preocupações de arquitectura urbana e paisagística. 

A outra alternativa (solução c) procura diminuir o efeito de barreira física e social da estrada 

sobre a povoação. Para o tráfego motorizado, esta solução traduz-se numa ligeira perda da 

qualidade do serviço, seja em termos de velocidade, seja de capacidade e espaço afectado à 

faixa de rodagem. Contudo a coexistência harmoniosa do tráfego de passagem com a circulação 

e vida urbana resulta na solução global mais equilibrada para ambas as componentes em jogo. 

Também aqui a engenharia rodoviária deverá ser devidamente compatibilizada e 

complementada por preocupações de arquitectura urbana e paisagística. 

A selecção da soluções a adoptar prende-se normalmente com o volume e características do 

tráfego motorizado, a importância assumida pela componente do tráfego de atravessamento, 

dimensão e extensão do aglomerado e atraso associado ao seu atravessamento, etc. (Gambard et 

al, 1995; Djurhuus et al, 1991) 

É extremamente difícil definir critérios específicos quantificados ou uma metodologia de 

avaliação precisa que defina qual a tipologia de intervenção mais adequada, já que a decisão 

final deverá necessariamente resultar de uma valorização diferenciada de um conjunto alargado 

de factores por vezes subjectivos e do compromisso entre as funções mobilidade e 

acessibilidade locais. Na realidade cada aglomerado possui especificidades e exigências 

próprias que necessariamente devem ser tidas em conta na definição da solução final a adoptar. 

Em termos globais, alguns autores defendem que a adaptação de eixos rodoviários numa 

perspectiva de conjugação de funções mobilidade e acessibilidade se deve limitar a aglomerados 

de pequena dimensão, balizando-se frequentemente a dimensão do aglomerado a 5000 
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habitantes (Djurhuus et al, 1991). Considera-se que o atravessamento de aglomerados de 

dimensão superior, constitui uma área urbana consolidada que já deverá justificar cuidados 

particulares no tratamento da travessia, inserida numa organização global de redes rodoviárias 

hierarquizadas. 

Este aspecto assume particular relevância já que tendencialmente o atravessamento de 

aglomerados urbanos de grande dimensão tenderá, normalmente, a resultar em extensões longas 

de atravessamento e a uma maior concentração de pontos críticos e, em consequência na 

imposição de demoras significativas aos movimentos de atravessamento. Um aspecto central a 

ter em atenção nestas situações prende-se com a fluidez do tráfego. Os trechos de 

atravessamento assumem como função predominante a distribuição, pelo que devem potenciar o 

escoamento do tráfego sem serem sujeitos a níveis de congestionamento significativos e, por 

inerência, a atrasos consideráveis. Sublinhe-se que a existência de congestionamentos se traduz 

num aumento do efeito de barreira física e social sobre a população local, agravada pela 

degradação da qualidade ambiental e de vida local. 

Assim e sempre que o trecho é longo ou integra uma densidade elevada de intersecções ou de 

atravessamentos críticos, será de ponderar, sem desrespeitar as exigências mínimas de 

segurança dos restantes utilizadores, a possibilidade de ser mais tolerante na imposição dos 

limites locais de velocidade máxima, no sentido de minimizar as demoras, sendo este aspecto 

tanto mais relevante quanto mais importante for o volume de procura de tráfego envolvido. 

Também a integração do trecho de atravessamento num itinerário que intersecta de forma 

sistemática e sequencial, um número alargado de aglomerados, deverá merecer um análise 

diferente da associada a um trecho de atravessamento isolada e bem definido. Todas estas 

situações se traduzem numa perda de qualidade do serviço global oferecido, comparativamente 

a uma situação base de referência, o que deverá justificar o abaixamento das exigências para a 

ponderação de construção de uma variante. 

Djurhuus (et al, 1991) considera que o reordenamento de eixos rodoviários mediante a aplicação 

de medidas físicas restritivas resulta em excelentes níveis de desempenho quando associado a 

níveis de tráfego baixos a moderados, apontando para TMDa (conjunto dos dois sentidos) 

inferiores a 8000 veículos associados a uma proporção normal de veículos pesados. Baliza a 

dimensão do aglomerado a 5000 habitantes e assume que o tempo de percurso deverá estar 

compreendido entre os 5 e os 10 minutos. Contudo admite que alguns autores e instituições 

assumem que este tipo de soluções é perfeitamente compatível com valores mais elevados. 

É o caso de Herrstedt (1993) que admite a aplicação de medidas de acalmia de tráfego em 

travessias de aglomerados sujeitos a TMDa até 20 000 veículos, desde que limitado a medidas 

pouco restritivas. Considera-se que em Portugal, este valor se afigura como realista, citando-se a 

título de exemplo o trecho de atravessamento da Mealhada o qual está sujeito a mais de 20 000 

veículos diários, mantendo um nível de desempenho global muito aceitável. Este nível de 

procura de tráfego, apesar de elevado, revela-se ainda compatível com a disponibilização de um 

perfil de faixa única, mantendo alguma reserva de capacidade. 

Assim considera-se que a construção de uma variante ao aglomerado urbano deve ser 

seriamente avaliada sempre que o TMDa ultrapasse os 20 000 veículos (com um máximo 
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admissível de 25 000 sempre que as condições de trânsito sejam favoráveis, traduzidas num 

número limitado de pontos críticos, numa taxa reduzida de veículos pesados, em trechos curtos, 

etc.), o nível de congestionamento seja acentuado ou a extensão do aglomerado imponha tempos 

de trajecto e demoras acentuadas (Quadro 1). Complementarmente, importa sublinhar que, a 

partir do momento em que o volume de tráfego, a importância do tráfego de atravessamento ou 

as próprias características do aglomerado se tenham alterado, se justifica reavaliar esta opção. 

Quadro 1 – Domínio de aplicação das diferentes soluções 

TIPO DE SOLUÇÕES 

COM VARIANTE (A) 

 

SEM VARIANTE (valorização 
do tráfego de atravessamento 

com garantias mínimas de 

segurança) (B) 

(III) SEM VARIANTE (Compatibilização 

com as actividades locais) (C) 

TMDA MODERADO           TMDA BAIXO 

- TMDa >20 000  

- Congestionamentos 

acentuados 

- Tempo de percurso 
>10 min 

-  12 000>TMDa >20 000  

- Congestionamentos 

moderados 

- aglomerado urbano com 
menos de 5000 hab.  

- 6 000> TMDa >12 000 

- Sem congestiona/  

- TMDa < 6 000  

-Sem congestiona/ 

Por sua vez, a valorização diferenciada das funções atribuídas ao eixo depende essencialmente 

da importância do tráfego motorizado e da localização do mesmo relativamente ao centro 

urbano e social do aglomerado atravessado. Por vezes, o tecido urbano tende a desenvolver-se 

completamente à margem do trecho viário, seja em forma de edificação dispersa, seja na 

definição clara de um aglomerado sem ligações directas ou interacção com o trecho em estudo.  

Contudo, noutras situações, o trecho de atravessamento da localidade constitui uma barreira nos 

espaços urbanos compactos, frequentemente na “rua principal” do aglomerado onde se 

localizam os principais serviços, espaços comerciais e equipamentos, numa mistura com 

espaços habitacionais e praças passíveis de acomodarem múltiplas actividades. 

Consequentemente, o eixo tem de responder cumulativamente a diversas funções assegurando 

um nível elevado de interacção com as actividades locais. 

Estas situações e quando associadas a volumes de tráfego reduzidos a moderados (TMDa < 12 

000 veículos) representam o domínio privilegiado de aplicação das soluções (c) onde é possível 

e desejável a compatibilização das necessidades ligadas às actividades locais com as do tráfego 

de passagem. Dentro desta categoria considera-se poderem existir duas situações diferenciadas 

em função dos níveis de tráfego envolvidos (nível moderado ou baixo, respectivamente). As 

soluções associadas a TMDa baixos (TMDa < 6 000 veículos) caracterizam-se por atravessamentos 

onde, sem prejuízo da fluidez adequada, é possível valorizar particularmente a mobilidade e 

acessibilidade local assim como a vivência urbana. De forma geral, dentro desta tipologia de 

soluções identificam-se dois tratamentos de base: (i) trechos do TIPO I sem imposição de 

condicionantes físicas ao espaço canal disponível e onde, se considera benéfico estabelecer o 

limite de velocidade máximo local de 50 km/h ao longo dos espaços urbanos consolidados; (ii) 

trechos do TIPO II, onde as restrições físicas inviabilizam a aplicação do princípio de segregação 

de espaços modais ou, o volume de peões não se compatibiliza com a simples passagem para 

peões, justificando a adopção de medidas mais restritivas (designadamente a imposição de 
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alterações aos alinhamentos verticais) e por inerência a imposição de limites de velocidade 

máxima local mais condicionantes, apontando-se consoante os casos para os 40 ou 30 km/h. 

3. OS TRECHOS DE ANÁLISE 

3.1 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS TRECHOS 

O atravessamento de uma localidade por estradas principais (EN ou ER), tende a intersectar 

diferentes ambientes rodoviários, passando desde o puro ambiente rural, até ao urbano com um 

nível elevado de ocupação marginal e actividades urbanas, onde interagem e competem 

diferentes utilizadores. Cada um destes ambientes justifica a afixação de diferentes velocidades 

máximas e, por consequência, a definição de diferentes soluções técnicas padrão. 

De modo a simplificar e sistematizar a apresentação das soluções aplicáveis, optou-se por 

subdividir cada travessia de localidade em 3 trechos fundamentais e que justificaram uma 

análise individualizada (Figura 3): trecho de aproximação, trecho de transição e trecho urbano. 

 

 

 

Figura 3 – Divisão do trecho de atravessamento em zonas de actuação (adaptado de Buckhurst Fish & Jacquemart, 
Inc. 2003) 

   

Figura 4 – Tipos de ambientes rodoviários a) puro rural (N109, Monte Redondo: b) trecho de transição (EN233-3, 
Castanheiro); c) trecho urbano consolidado (IC3, Alfafar) 

O TRECHO DE APROXIMAÇÃO (Figura 4_a) representa o trecho de estrada localizado 

imediatamente antes da entrada na localidade, ou seja do espaço efectivamente urbanizado. O 

seu tratamento desenvolve-se ao longo de um trecho de extensão reduzida (comprimento 

inferior a 150 m) e reveste-se de particular relevância já que deverá ser capaz de transmitir ao 

condutor um “sinal de alerta” para a aproximação de um local com características diferenciadas 

e, por consequência, a necessidade de alterar o seu comportamento. A velocidade máxima a 

afixar nestas zonas deverá respeitar as normais expectativas do condutor durante a aproximação 

tendo como referencia uma envolvente de puramente rural. Salvo situações de traçado restritivo, 

aplica-se aqui a velocidade máxima estabelecida pelo Código da estrada (art. 27.º) em estradas 

interurbanas principais (EN e ER), fora dos aglomerado urbanos, devendo variar entre os 70 e 

os 90 km/h, consoante as várias categorias de veículos.  

TRECHO DE APROXIMAÇÃO TRECHO DE TRANSIÇÃO TRECHO URBANO TRECHO DE TRANSIÇÃO TRECHO DE APROXIMAÇÃO 
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O TRECHO DE TRANSIÇÃO (Figura 4_b) localiza-se entre os trechos de aproximação e o urbano e 

é caracterizada pelo surgimento de algumas edificações nos espaços marginais apresentando-se 

habitualmente de forma dispersa, mantendo algum afastamento em relação à faixa de rodagem. 

A presença de intersecções, de edificações e de alguma actividade urbana, traduz-se também, de 

forma geral, na presença de utilizadores não motorizados, embora em número pouco 

significativo. O tratamento deste trecho deve integrar alterações às características da infra-

estrutura, assim como da sua envolvente, de modo a incutir alterações naturais ao 

comportamento dos condutores, preparando a entrada no espaço urbano compacto. A velocidade 

máxima a afixar deverá assim salvaguardar a normal transição entre o ambiente de puro rural e 

o urbano, apontando-se como valor de referência os 70 km/h. Por se tratar de um trecho com 

funções de transição, considera-se obrigatória a sua inclusão, mesmo quando as características 

físicas de base ao trecho não o evidenciem, de modo a assegurar a consistência de velocidades e 

a variação gradual de comportamentos que lhe estão associados. 

Por sua vez, o TRECHO URBANO (Figura 4_c) é caracterizado pela existência de uma densidade 

edificatória elevada e por uma actividade marginal acentuada com a presença de usos ligados ao 

comércio, serviços, equipamentos e habitação. Esta zona caracteriza-se ainda pela presença 

acentuada de outros utilizadores (tais como peões e ciclistas) assim como de movimentos 

automóveis associados às actividades locais (acessos a propriedades, inversões de marcha, 

estacionamento, etc.). A velocidade máxima a afixar deve assumir valores moderados 

(normalmente 50 km/h) podendo, em situações excepcionais e pontuais, justificar-se o recurso a 

limites locais de velocidade máxima inferior ao limite geral associado ao regime de circulação 

urbano. Trata-se do domínio de aplicação onde tendencialmente devem ser aplicadas as medidas 

mais restritivas ao comportamento do condutor, numa óptica de protecção dos utilizadores mais 

vulneráveis. No atravessamento do espaço urbano, a estrada tem outros atributos que devem ser 

considerados no seu tratamento, de modo a salvaguardar a funcionalidade, desenvolvimento 

económico e vivência do espaço urbano. É indispensável salvaguardar a identidade do lugar, a 

traça e qualidade do espaço urbano, ao mesmo tempo que se optam por soluções, seguras e 

legíveis. 

 

O tratamento infra-estrutural a atribuir à sequência lógica destes diferentes trechos deverá ser 

capaz de induzir o condutor a alterar, progressivamente e de forma natural, o seu 

comportamento desde o espaço rural até ao trecho mais condicionado. O nível de restrições 

físicas deve por isso ir aumentando, materializado através da diminuição inter-trechos da largura 

da via, da diminuição/eliminação das bermas, do surgimento dos passeios e de outras medidas 

de apoio à promoção da vivência urbana. 

Importa ainda sublinhar que embora a exposição ao longo de todos os fascículos seja feita no 

sentido de entrada na localidade, as disposições são igualmente válidas no sentido de saída da 

localidade, exceptuando-se as disposições apresentadas para o trecho de aproximação que 

deixam de ter aplicabilidade. 
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3.2 DELIMITAÇÃO DOS TRECHOS DE APROXIMAÇÃO E DE TRANSIÇÃO 

 

3.2.1 Enquadramento do problema 

A definição dos trechos tem implícita a imposição de tratamentos infraestruturais diferenciados, 

capazes de induzir o condutor de forma natural e intuitiva, a alterar o seu comportamento, 

adaptando-o às exigências locais e à alteração da envolvente rodoviária.  

A velocidade é reconhecidamente o parâmetro mais facilmente percebido pelo condutor como 

indicador da qualidade do serviço prestado pelo sistema de tráfego. Influencia o nível de 

conforto sentido pelo condutor e portanto afecta de forma directa o seu comportamento. 

Nessa óptica, importa estabelecer critérios que contribuam para a definição das velocidades 

máximas a atribuir a cada trecho de análise, assim como de indicadores preferencialmente 

quantificáveis, capazes de apoiar a definição das fronteiras a associar a esses trechos. 

Contudo, em Portugal, a documentação técnica existente para apoio ao projecto e gestão da 

infra-estrutura rodoviária não estabelece recomendações ou critérios que apoiem a afixação da 

velocidade máxima mais adequada a cada local, para além do estabelecido pelo Código da 

Estrada e associados aos regimes de circulação. Na prática, tal lacuna resulta numa falta de 

uniformização dos tratamentos adoptados, conduzindo à descredibilização e desrespeito pelos 

limites afixados. Por outro lado, essa disparidade de tratamentos, impede ainda a criação de 

expectativas e o reconhecimento atempado, por parte dos condutores, do tipo de ambiente que 

atravessa e portanto sobre o comportamento que deve adoptar. 

A agravar esta situação o carácter essencialmente administrativo atribuído à colocação dos 

sinais “início de localidade” (sinais N1a e N1b do RST) e de “fim de localidade” (N2a e N2b do 

RST), por vezes, associa o regime de circulação urbano a trechos onde a envolvente rodoviária, 

a presença de utilizadores vulneráveis e o acesso e fruição lateral, não o justifica de todo.  

Como já foi referido a aplicação das presentes disposições técnicas limita-se às estradas 

principais (EN e ER, com faixa de rodagem única, as quais asseguram circulação mista 

(veículos, peões, ciclistas, etc.) e predominantemente a função distribuição. Neste contexto 

considera-se que o tratamento das travessias urbanas deverá estabelecer, por um lado, uma 

variação gradual dos limites máximos de velocidades, sem por outro lado impor variações 

sistemáticas a esses limites, o que poderá por em causa a sua capacidade auto-explicativa.   

Importa ainda sublinhar que a definição desses limites está habitualmente associada a uma 

dicotomia de critérios, genericamente conflituantes e muitas vezes nada consensuais. Se 

estritamente pelo lado da segurança rodoviária, há argumentos favoráveis à imposição de limites 

de velocidade baixos, pelo lado da fluidez do tráfego, esse limite não pode ser muito restritivo, 

ao ponto de poder ser posto em causa o nível de serviço global oferecido pelo itinerário.  

Nessa óptica, os pontos seguintes definem um conjunto limitado de critérios de segurança, 

considerados relevantes e indispensáveis ao estabelecimento dos limites de velocidade máxima, 

de modo a apoiar a definição das fronteiras entre trechos. A solução global baseia-se nos limites 

estabelecidos no Código da estrada em função dos regimes de circulação, definindo-se três 

velocidades de referência associadas a cada um dos três trechos definidos anteriormente e de 
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modo a assegurar uma variação gradual desde o ambiente de puro rural até ao espaço urbano 

condicionado. 

3.2.2 Critérios de delimitação dos trechos 

A metodologia exposta assenta na proposta metodologia proposta pela PRP/Qualivia, Lda 

(Cardoso, 2009) para avaliação dos limites legais máximos característicos ou locais para 

aplicação a estradas sem problemas de sinistralidade relevantes aferidos com base em resultados 

preliminares obtidos no âmbito do projecto de investigação SAFESPEED (Gonçalo e Bastos 

Silva, 2011). 

Foram particularmente valorizados três indicadores que caracterizam de forma lógica e fácil de 

quantificar a variação de ambientes rodoviários: Densidade de acessos (DA); Distância mediana 

entre fachadas dos edifícios (DEF) e, Distância mínima entre a faixa de rodagem e as fachadas 

(DFF) (ver Figura 5). 

Para o efeito considere-se que a densidade de acessos, por sentido de trânsito, é estimada com 

base na seguinte expressão: 

;     

; 

Onde:  

DA – Densidade de acessos (acessos/km) 

N5 – Número de acessos a menos de 5 edificações; 

N6 – Numero de acessos a 6 ou mais edificações; 

A – Número de edifícios de comércio, indústria ou quinta com edifícios; 

R – Número de ruas e ruelas. 

 

 

Figura 5 – Distância entre fachadas (DEF) e entre estas e a faixa de rodagem (DFF) 

 

TRECHO DE APROXIMAÇÃO/TRECHO DE TRANSIÇÃO 

De acordo com o art. 27.º do Código da Estrada, o limite de velocidade máxima geral a afixar 

em estradas interurbanas principais (EN e ER), fora dos aglomerado urbanos, deve variar entre 
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os 70 e os 90 km/h, consoante as várias categorias de veículo, atendendo às suas diferenças de 

características dinâmicas e de operacionalidade.  

O trecho de aproximação caracteriza-se por atravessar uma envolvente rural, com um número 

muito controlado de intersecções e acessos (< 40 acessos/km) e sem a presença de utilizadores 

vulneráveis, estando assim associado a um nível de risco normalmente baixo. Nestas 

circunstâncias, por princípio o limite máximo estabelecido deverá ser o mínimo entre: (i) o 

limite máximo geral estabelecido no Código da Estrada (90 km/h); (ii) o percentil 85 da 

distribuição das velocidades, o qual tende a prevalecer sempre que as características do traçado 

sejam restritivas. 

Por sua vez, o trecho de transição deverá caracterizar-se por apresentar habitação dispersa (de 1 

a 4 edificações/100 m ou pelo menos 9 edifícios por cada 300 m; distância máxima entre 

edificações de 200 m) mantendo algum afastamento entre fachadas (DEF > 17 m), 

salvaguardando uma faixa lateral desobstruída em relação às construções. A distância mínima 

entre a faixa de rodagem e a fachada frontal às construções não deve ser inferior aos 5 m. 

Também aqui o estabelecimento da velocidade limite máxima deverá assumir o valor mínimo 

entre: (i) 70 km/h (como forma de contornar o risco de morte e a gravidade dos acidentes na 

sequencia de embates frontais); (ii) o percentil 85 da distribuição das velocidades de circulação.  

A localização do portão de entrada na zona de transição deve assim procurar identificar as 

secções onde as alterações às características básicas da envolvente ocorrem (Figura 6), devendo, 

para além do número de acessos ser asseguradas pelo menos 2 das 3 seguintes restantes 

condições associadas ao trecho de transição: 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Localização do portão de entrada na zona de transição 

Nesse contexto, o local privilegiado para localizar o portão de entrada no trecho de transição 

situa-se no trecho onde as alterações das características da envolvente e da ocupação do solo se 

observam, sendo que a existência de algumas singularidades, tais como a existência de uma 

intersecção, a redução da largura das bermas, ou a alteração das características do traçado, 

poderão justificar a reavaliação dessa localização.  

Importa ainda assegurar que a diminuição dos limites de velocidade possa ser praticada com 

uma desaceleração suave, preferencialmente por recurso unicamente ao motor (-0,8 m/s
2
) e sem 

ter de recorrer ao travão (Cardoso, 2009). Por outro lado, importa respeitar as naturais 

expectativas do condutor e facilitar a tarefa de condução, pelo que não é recomendável a 

alteração frequente dos limites máximos de velocidade.  

TRECHO DE APROXIMAÇÃO 

Espaço rural com controlo de intersecções e 

de acessos 

S/ presença de habitações 

S/ presença de utilizadores vulneráveis 

 

TRECHO DE  TRANSIÇÃO 

1) DA> 40 acess./ km 

2) Presença de edificações (de 1 a 4 

edif/100m ou 1 a 9 edif/300m com 

distância máxima entre edificações de 

200 m)  

3)DEF >17 m 

4) DFF >5 m 

PORTÃO DE 

ENTRADA 
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A afixação de reduções aos limites de velocidade deve ter o cuidado de garantir a visibilidade atempada do limite 
afixado, assim como impor variações degressivas máximas de 20 km/h, de forma a que a diminuição da velocidade se 

possa fazer de uma forma gradual. A  

Quadro 2 apresenta o espaçamento mínimo entre sinais sucessivos tendo por base os critérios 

adoptados em Espanha e usualmente aplicados em Portugal (Almeida Roque, 2005), admitindo 

uma desaceleração de 0,18m/s
2
 e uma degradação de 20 km/h.  

 

Quadro 2 – Distâncias mínimas entre sinais de limitação de velocidade (adaptado de PRP, 2005) 

VELOCIDADE 

INICIAL (KM/H) 

VELOCIDADE FINAL 

(KM/H) 

DISTÂNCIA DE 

DESACELERAÇÃO (M) 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

0 

30 

40 

50 

60 

70 

35 

35 

40 

50 

60 

65 

A delimitação destes trechos deverá ser associada à colocação dos sinais C13 do RST (proibição 

de exceder a velocidade máxima) e C20b (fim de limitação de velocidade) ou C20a (Fim de 

todas as proibições impostas anteriormente por sinalização a veículos em marcha). Segundo 

Cardoso (2009), os trechos sujeitos a limites locais devem desejavelmente assegurar 

comprimentos mínimos de 300 m, pelo que se considera obrigatório prever a existência de um 

trecho de transição o qual deverá assegurar a transição dos limites locais entre o puro rural e o 

puro urbano, com uma extensão global mínima dessa ordem de grandeza. 

 

A) TRECHO DE TRANSIÇÃO/TRECHO URBANO 

A transição entre o trecho de transição e o trecho de atravessamento do espaço urbano, deve 

procurar sublinhar a alteração ao uso do solo e, em particular, o aumento da fruição e conflito 

entre os diferentes utilizadores da infra-estrutura rodoviária.  

O trecho de transição, tratado no ponto anterior, embora atravesse um espaço com 

características urbanas não compactas, salvaguarda um nível de fruição moderado a baixo, 

assegurando distâncias consideráveis entre as fachadas de edifícios e entre estas e a faixa de 

rodagem. Essas distâncias tendem a diminuir à medida que o trecho se aproxima do espaço 

central da povoação, justificando a diminuição do limite máximo de velocidade. 

De facto e de acordo com o Código da Estrada, dentro das localidades, o limite de velocidade 

máxima é de 50 km/h para motociclos, veículos ligeiros, pesados de passeiros e de mercadorias 

sem reboque ou com semi-reboque. Esse limite é estabelecido no trecho integrado entre os já 

referidos sinais de “início de localidade” (N1a ou N1b do RST) e “fim de localidade” (N2).  

Em situações muito excepcionais (trechos urbanos do tipo II), particularmente em segmentos 

sujeitos a sérias restrições de espaço ou onde exista circulação mista (com tráfego motorizado e 

não motorizado) o limite de velocidade máxima poderá baixar até aos 30 km/h. Contudo 
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importa ter presente que a probabilidade de existir conflito entre os diferentes utilizadores da 

infra-estrutura pública não é constante ao longo de todo o trecho urbano, o que deverá justificar 

a ponderação de diferentes limites de velocidade máxima ao longo do trecho urbano.  

Segundo Cardoso (2009), o espaço urbano central é habitualmente caracterizado por uma 

densidade edificatória elevada e por um número elevado de acessos directos às propriedades (> 

40 acessos/km). Também a presença mais acentuada de tráfego não motorizado (peões e 

ciclistas) e exigências ligadas à procura de estacionamento relacionada com actividades de 

serviços ou comércio local contribuem decisivamente para a identificação desta fronteira. Outro 

aspecto a ter em conta é a distância mediana entre fachadas dos edifícios fronteiros à faixa de 

rodagem inferiores a 17 m e a redução das distâncias mínimas entre essas edificações e a faixa 

de rodagem (inferior a 5 m). A conjugação destas condições deve efectivamente justificar o 

recurso a limites de velocidade máxima de 50 km/h (regime de circulação urbano), balizando 

por sua vez a entrada no espaço urbano compacto. Este aspecto será tratado com mais detalhe 

no FASCÍCULO 4 no âmbito das soluções aplicáveis a zonas urbanas. 

Neste ponto identificam-se as variações associadas aos indicadores que possam caracterizar a 

previsível alteração ao ambiente rodoviário e que portanto possam fundamentar a localização a 

atribuir ao portão (ver Figura 7). Para além do critério associado ao número de acessos mínimos 

devem ainda ser assegurados pelo menos 3 dos restantes 5 critérios estabelecidos para o trecho 

urbano: 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Localização do portão de entrada no trecho de atravessamento do espaço urbano 

Também a localização deste portão deverá ser devidamente ajustada às características e 

exigências locais. Considera-se que a existência de uma intersecção, ou de alterações das 

características prevalecentes da estrada tais como a alteração do perfil transversal, deverão ser 

tidas em conta na decisão sobre a localização final a atribuir ao portão.  

3.3 Limitações do espaço canal 

As limitações do espaço canal (espaço disponível ou disponibilizável), representam uma 

condicionante física ao estabelecimento das soluções globais. Esta questão assume particular 

relevância na definição das soluções associadas ao tratamento do trecho urbano, onde a 

densidade edificatória e a aproximação da frontaria edificada da faixa de rodagem possam 

inviabilizar a implementação das soluções tecnicamente ideais. 

TRECHO URBANO 

1) Espaço urbano consolidado 

2) Elevada densidade  edificatória (+ 4 

edif/100m ou + 9 edif/300 m com distância 

máxima entre edificações de 200 m)  

3) DA>40 acess./km 

4) Presença de utilizadores vulneráveis 

5) DEF<17 m 

6) DFF< 5 m 

 

PORTÃO DE 

ENTRADA 

TRECHO DE  TRANSIÇÃO 

1) DA> 40 acess./ km 

2) Presença de edificações (de 1 a 4 

edif/100m ou  1 a 9 edif/300 m com 

distância máxima entre edificações de 

200 m)  

3)DEF >17 m 

4) DFF >5 m 
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A existência de limitações significativas ao espaço canal deverá justificar a atribuição, a cada 

um dos elementos constituintes do projecto, de dimensões inferiores aos mínimos 

recomendados, podendo ainda em situações limite justificar a perda de funcionalidades 

atribuídas ao trecho. Todas estas situações devem ser avaliadas em função das características 

locais e das possíveis soluções alternativas oferecidas. 

Considera-se, no entanto, que há mínimos absolutos que não podem ser tecnicamente 

ultrapassados, sob risco de por em causa a segurança ou a operacionalidade dos eixos viários, 

pelo que quando o espaço canal não possibilita a integração desses mínimos absolutos, estão 

reunidas condições que justificam a ponderação de construção de uma variante ao aglomerado 

urbano. 

3.4 Variabilidade de extensões de trechos 

O deficiente ordenamento do território que caracteriza Portugal, aliada à natural 

heterogeneidade do desenvolvimento do tecido urbano leva a que dificilmente se consiga 

identificar para cada trecho de atravessamento de localidades, de forma regular a sequência dos 

trechos de intervenção apresentados de forma objectiva nos pontos 3.1 e 3.2.  

De facto, é comum encontrar, particularmente na região litoral e norte do país, itinerários que 

atravessam, de forma sequencial e sistemática, pequenos aglomerados urbanos e, onde os 

limites de “fim de localidade” e de “início de localidade” consecutiva quase se sobrepõem, ou 

coincidem. Em consequência, o ambiente rural é raramente conseguido, ou sempre que é 

atingido a sua extensão tende a ser muito limitada.  

Neste tipo de situações, considera-se que as condições de circulação características do espaço 

rural não chegam a ser atingidas, sendo que a variabilidade sistemática de ambientes 

atravessados não permite a geração de expectativas no condutor. Considera-se por isso 

dispensável a formalização do trecho de aproximação, ou eventualmente o recurso à adopção de 

soluções parciais.  

Por sua vez, considera-se que a situação relativa ao trecho de transição é substancialmente 

distinta. A heterogeneidade e irregularidade que caracteriza os aglomerados urbanos, leva a que 

os trechos de transição possam ser extremamente longos, curtos, ou simplesmente não existam.  

É o caso dos tecidos urbanos que se desenvolvem à margem da estrada, sem manterem uma 

interacção directa e significativa com esta. Esta situação ocorre com alguma frequência em 

Portugal, sendo frequentemente sujeitos ao regime urbano de circulação (estabelecidos pelos 

sinais de “inicio de localidade” e “fim de localidade”), impondo indesejavelmente demoras 

desnecessárias à normal corrente de tráfego. Estas situações resultam frequentemente na 

descredibilização dos limites fixados, resultando em taxas elevadas de transgressão. Considera-

se fundamental que estas situações sejam revistas, devendo em função dos indicadores definidos 

em 3.2.2, serem consideradas como ambiente rural, ou eventualmente de transição, atribuindo-

lhe a velocidade máxima limite adequada às condições locais. 

Merecem ainda reflexão as situações associadas a extensões curtas ou à inexistência de trecho 

de transição. Essas situações podem ocorrer sempre que o espaço urbano surja de forma 

extremamente marcada, sem haver propriamente lugar a espaço sub-urbano. Contudo, 
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considera-se inaceitável passar de um ambiente de puro rural para urbano consolidado, 

considerando-se obrigatória a inclusão do trecho de transição como medida de salvaguarda da 

consistência de velocidades, garantindo a variação gradual e confortável da velocidade. Nessa 

óptica deve ser sempre prevista a formalização de um trecho de transição com pelo menos 200 

m, podendo expandir-se até aos 300 m. 

Finalmente também o trecho urbano pode assumir diferentes extensões, identificando-se 

situações onde ele pode ser extenso, curto ou simplesmente inexistente. Atendendo a que o 

trecho urbano é o que concentra a maioria dos pontos críticos quer em termos de segurança quer 

de capacidade, considera-se que a sua extensão, representa um factor condicionante à definição 

da solução global. Considera-se defensável que o ordenamento dos trechos de atravessamento 

de localidade, seja balizado primeiramente por princípios que salvaguardem a fluidez dos 

trechos, salvaguardando conjuntamente os níveis adequados de segurança dos restantes 

utilizadores e a promoção das actividades urbanas. O desenvolvimento da solução final, deve 

portanto ter em atenção o tempo global de percurso e, em particular, as demoras impostas no 

atravessamento dos pontos críticos. É por isso aceitávell que as soluções aplicadas em trechos 

de extensão curta possam ser mais restritivas em termos de capacidade, comparativamente às 

desenvolvidas para trechos urbanos extensos. 

Importa ainda sublinhar que o princípio geral de dimensionamento dos trechos de 

atravessamento de localidades assenta na necessidade de salvaguardar a devida fluidez do eixo, 

minimizando as correspondentes demoras na corrente motorizada, particularmente as 

consideradas desnecessárias. Nessa linha de acção, importa minimizar a extensão do trecho 

urbano, limitando o estabelecimento do limite de velocidade mais restritivo, aos trechos 

estritamente necessários. Essa prática revela-se ainda mais determinante sempre que o trecho é 

longo, integra uma densidade elevada de intersecções ou de atravessamentos críticos, e está 

sujeito a um volume elevado de procura de tráfego, condições estas que deverão justificar a 

ponderação, de se ser mais tolerante na imposição dos limites locais de velocidade máxima, no 

sentido de minimizar as demoras globais associadas ao atravessamento. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente fascículo centrou-se na definição de um conjunto de critérios objectivos e 

quantificáveis capazes de suportar a delimitação dos diferentes trechos que intervenção.  

Essa classificação baseia-se no pressuposto que o tratamento dos eixos viários deverá apontar 

para soluções diferenciadas em função do tipo de ambientes que atravessa, contribuindo assim 

para a uniformização dos tratamentos e para a geração de expectativas no condutor induzindo-o 

a adoptar comportamentos compatíveis com as condições oferecidas. São identificados três 

tipologias de trechos que asseguram diferentes características e funções: trecho de aproximação; 

trecho de transição e trecho urbano. 

Considera-se que, quando adoptados em sequência, os mesmos devem dispor de características 

físicas, devidamente compatibilizadas com os limites de velocidades máxima afixados e que 

garantam uma variação gradual dos comportamentos dos condutores, desde o ambiente de puro 

rural, até ao urbano consolidado e restritivo. 
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Cada um destes trechos assegura funções específicas pelo que, de forma geral, devem ser 

sempre assegurados. Verificou-se haver no entanto situações particulares que deverão justificar 

a adaptação desta base de referência, designadamente sempre que os trechos rurais e de 

transição assumam extensões muito limitadas ou sejam mesmo inexistentes. 

As soluções a adoptar em cada trecho serão objecto de tratamento pormenorizado nos fascículos 

3 e 4, sendo certo que a qualidade da solução global, depende drasticamente da capacidade de 

adaptação dessas soluções de referência às especificidades locais. Considera-se por isso 

indispensável a constituição de uma equipa pluridisciplinar capaz de conjugar numa solução 

única, as diferentes técnicas e saberes, onde a engenharia rodoviária, a arquitectura e o 

paisagismo, assumem no entanto papéis centrais. 

Por outro lado, os desígnios dos espaços onde o peão e o veículo devem partilhar o mesmo 

espaço canal, com reflexos no grau de qualidade do espaço público, são claramente reveladores 

da pertinência da participação pública quer no processo de desenvolvimento das soluções, quer 

na sua implementação e monitorização. Tal pressuposto justifica o envolvimento, não só dos 

decisores e agentes de desenvolvimento, mas também de forma directa e participativa das 

populações locais. O sucesso de qualquer proposta, deverá assentar na premissa de base, entre 

outras, de que importa aferir os hábitos vivenciais das populações residentes, bem como 

incorporar a sua opinião nos projectos finais. Estas acções devem ser acompanhadas de sessões 

públicas de informação, onde se evidenciem os objectivos e os pontos fortes da estratégia de 

intervenção sem contudo omitir os fracos e eventuais debilidades da solução (Hallmark et al. 

2007; The Highways Agency 2004; The Scottish Government 1997; Herrstedt et al. 1993).  

Desse modo, deve ser promovido o envolvimento, desde as primeiras fase do projecto, de todos 

os interessados, designadamente e para além das Estradas de Portugal, as Câmaras Municipais, 

as Juntas de Freguesia, as empresas de transportes colectivos, serviços de saúde e de 

emergência, de higiene, escolas, forças de intervenção, bombeiros, actividades económicas, 

paróquias, demais associações cívicas e, naturalmente, a própria população, principalmente 

aqueles que confrontam com a via a intervir (Department for Transport, 2004; Schemers e 

Theyse 1998). Também não deve ser negligenciada a experiência adquirida por parte de 

técnicos, construtores e operários da construção civil sobre nessas matérias. 

Considera-se ainda que os trabalhos ligados à monitorização devem passar a ser constituídas 

acções prioritárias e centrais ao conhecimento efectivo dos efeitos reais das medidas. Nessa 

linha de acção considera-se relevante explorar a possibilidade de definição de um processo de 

criação e actualização de uma base de dados relativa à inventariação das medidas já 

efectivamente aplicadas no nosso país. Só a avaliação dos efeitos reais resultantes da sua 

implementação, poderá permitir a divulgação de forma sustentada da informação relativa aos 

casos de sucesso ou insucesso, bem como a eficácia associada a cada tipologia de medidas. 

Enfatize-se a necessidade de se registar também os casos de insucesso, já que são sobretudo 

estas situações, quando devidamente monitorizadas, que suscitam reflexão complementar e a 

procura de soluções ajustadas, servindo assim como estudos de caso particularmente 

interessantes e enriquecedoras para a evolução do conhecimento técnico-científico, sobre estas 

matérias. 
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Pela importância que assume cada uma destas duas tarefas, este assunto foi objecto de um 

tratamento detalhado, recomendando-se a leitura complementar do fascículo 5. Aí é apresentada 

a metodologia e tramites processuais a seguir durante o processo de estudo e implantação de 

medidas de acalmia de tráfego, dando-se particular relevância o processo de auscultação e 

participação pública e aos trabalhos de monitorização. 
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