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SUMÁRIO 

O controlo físico das velocidades tem vindo a ganhar expressão ao longo das últimas décadas, 

como alternativa aos métodos tradicionais de gestão da velocidade, baseados maioritariamente 

na aplicação de sinalização complementada por acções de fiscalização.  

A procura de traçados e de ordenamentos auto-explicativos baseados na definição de um 

conjunto de características de projecto e de equipamentos que permitem criar nos condutores a 

expectativa adequada e o induzem intuitivamente a optar por determinados comportamentos, 

releva-se cada vez mais um desafio ao meio técnico actual. Este tipo de intervenções para além 

de induzir a determinados comportamentos de condução, dá ainda a conhecer os 

comportamentos que os outros condutores tenderão a apresentar, contribuindo assim 

naturalmente para um aumento dos níveis de segurança. 

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

definição de um conjunto limitado de soluções padronizadas que, de uma forma geral, procura 

cobrir a generalidade dos trechos de atravessamento existentes, de modo a poderem ser 

replicáveis a outros locais que apresentem problemas e características gerais similares. 

Este documento é particularmente voltado para o tratamento dos trechos de aproximação e de 

transição de trechos de atravessamento de povoações, por parte de estradas nacionais ou 

regionais. São definidas soluções integradas capazes de alertar o condutor para a aproximação 

de um trecho urbano com características e exigências diferentes e apresentados os princípios 

gerais que devem nortear essas soluções. Finalmente, é apresentado um conjunto limitado de 

fichas técnicas onde se apresentam, em detalhe, aspectos dimensionais relativos às medidas com 

maior potencial de aplicação nos trechos de aproximação e transição. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO GERAL 

Os trechos de atravessamentos de localidades caracterizam-se por atravessar ambientes com 

características e especificidades diversas, desenvolvendo-se ao longo de espaços bastante 

heterogéneos. Atendendo às formas urbanas características do nosso país, é expectável que o 

espaço urbano não surja de forma bem delineada, fazendo-se normalmente preceder por um 

espaço caracterizado por edificação dispersa e que, de forma geral, salvaguarda uma faixa livre 

mais ou menos alargada relativamente à faixa de rodagem. As actividades urbanas surgem 

igualmente mas de forma pouco acentuada, sendo por vezes concentradas em alguns pontos do 

trecho onde se concentra algum comércio ou serviço. 

O surgimento deste tipo de zonas é normalmente encarado pelo condutor como um anúncio da 

aproximação de espaço urbano, sendo por isso expectável que a densidade urbana e a presença 

de outros utilizadores se possa vir a intensificar. Contudo, o facto do sentimento de risco não ser 

ainda muito pronunciado, leva a que muitos condutores não alterem o seu comportamento, 

mantendo designadamente a sua velocidade até à entrada no espaço urbano consolidado. Este 

tipo de comportamentos para além de se cobrir de risco acrescido obriga a que o condutor tenha 

de agir posteriormente de forma brusca, com consequências quer ao nível da segurança quer do 

conforto. 

Considera-se assim relevante definir soluções de intervenção nos trechos localizados a montante 

das entradas nas povoações, de modo a que, de forma progressiva e intuitiva, sejam capazes de 

induzir o condutor a alterar o seu comportamento de forma natural. 

Tradicionalmente, o controlo da velocidade era conseguido através da imposição de limites 

gerais e locais progressivamente mais restritivos, por vezes acompanhados de medidas de 

controlo e fiscalização. Essa metodologia tem-se revelado ineficaz, conduzindo frequentemente 

ao desrespeito pela sinalização local, designadamente nos trechos onde o traçado propicia a 

prática de velocidades elevadas. A procura de traçados e de ordenamentos auto-explicativos 

baseados na definição de um conjunto de características de projecto e de equipamentos que se 

revelem capazes de criar nos condutores a expectativa adequada e os induzam intuitivamente a 

optar por determinados comportamentos, releva-se cada vez mais um desafio ao meio técnico 

actual.  

Estas soluções que respondem de forma semelhante a problemas de base similares, tendem a 

induzir os condutores a optar por determinados comportamentos de condução, dando-lhe ainda a 

deduzir os comportamentos expectáveis por parte de outros condutores. 

É nessa linha de acção que se centra o presente fascículo, ao apresentar um conjunto limitado de 

soluções combinadas de acalmia de tráfego, desenvolvidas para atenderem aos problemas e 

preocupações características dos trechos de aproximação e de transição, devendo a leitura e 

aplicação deste fascículo ser devidamente complementada e conjugada com os conteúdos 

apresentados nos fascículos 2 e 4. 
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No fascículo 2 são apresentados os critérios de definição dos diferentes trechos de intervenção, 

pelo que a sua aplicação se releva indispensável à definição das secções de fronteira associadas 

ao trecho de aproximação e de transição. Por sua vez, o fascículo 4 complementa as orientações 

de concepção e dimensionamento ligadas ao trecho urbano consolidado, resultando no natural 

complemento das soluções apresentadas neste fascículo. 

As medidas apresentadas, para aplicação nos trechos de aproximação e de transição procuram 

maioritariamente enfatizar a alteração do ambiente rodoviário, induzindo no condutor a 

necessidade de aumentar o seu grau de alerta. São por isso soluções frequentemente pouco 

restritivas em termos de velocidade, centrando-se a maioria das medidas em alterações suaves 

aos alinhamentos verticais, devidamente conjugadas com medidas complementares. 

Neste fascículo são apresentados os princípios que devem nortear o desenvolvimento das 

soluções e um conjunto de soluções combinadas, subdivididas em função dos seus elementos 

constituintes fundamentais. O documento termina com a apresentação de um número limitado 

de fichas técnicas onde são apresentados os aspectos dimensionais relevantes, relativos às 

principais medidas com potencial de aplicação nos trechos de aproximação e transição aos 

espaços urbanos. 

Embora o leque de medidas com potencial de aplicação neste tipo de trechos seja bastante 

alargado, a sua exposição limitou-se às medidas consideradas passíveis de aplicação face ao 

enquadramento legal em vigor designadamente ao 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), podendo, por isso, ser aplicadas no estrito cumprimento desses documentos. Apesar 

disso, reconhece-se que existem outras soluções técnicas alternativas e com elevado potencial 

de aplicação nos trechos de atravessamento de localidades e com larga aplicação noutros países, 

mas cuja aplicação em Portugal deverá exigir a revisão do quadro legislativo e normativo. Essas 

soluções são também apresentadas a título meramente informativo, tendo-se para o efeito criado 

caixas destacadas do corpo do texto. 

 

1.2 ÂMBITO DE APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES 

As presentes disposições técnicas aplicam-se às estradas principais (Estadas Nacionais (EN) e 

Estradas Regionais (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 rodoviários diferenciados, passando 

desde o ambiente de puro rural, até ao espaço urbano onde interagem diferentes utilizadores.  

O presente FASCÍCULO aborda, de forma detalhada, as soluções aplicáveis aos trechos de 

aproximação e de transição, enquanto trechos integrados no trecho global de atravessamento de 

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

disposições dirigir-se-á maioritariamente à remodelação de trechos construídos e que 
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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. TRATAMENTO DOS TRECHOS DE APROXIMAÇÃO E DE 

TRANSIÇÃO 

2.1 OBJECTIVOS E PRINCÍPIOS GERAIS ORIENTADORES 

 

O trecho de aproximação situa-se entre a zona rural e o trecho de transição. Integra por isso os 

primeiros sinais dados ao condutor, relativo à alteração das condições de circulação.  

De forma geral, insere-se em ambiente eminentemente rural, sem a presença de outros 

utilizadores, pelo que o veículo automóvel e as condições de circulação oferecidas são as únicas 

preocupações de dimensionamento. As soluções a adoptar devem por isso manter elevados 

níveis de serviço, sendo em geral muito pouco restritivas. 

Por sua vez, o trecho de transição desenvolve-se maioritariamente em ambientes eminentemente 

sub-urbanos, onde são afixadas velocidades máximas ainda elevadas (valor de referencia de 70 

km/h), mas onde a presença de outros utilizadores já é visível. Embora o nível de fruição com a 

estrada ainda se mantenha baixo a moderado, as medidas aplicadas devem ser mais restritivas 

que as aplicadas no trecho de aproximação, induzindo o condutor a moderar a velocidade. 

Tendo por base a resistência fisiológica do corpo humano ao choque com veículos motorizados, 

vários autores consideram que o uso partilhado do mesmo espaço por utilizadores vulneráveis e 

veículos motorizados se deve limitar a locais sujeitos a velocidades máximas baixas (abaixo dos 

50 km/h, preferencialmente abaixo dos 30 km/h) (Herrdestd, 1993; Cardoso, 2009). Tal 

constatação, justifica que as soluções aplicáveis aos trechos de aproximação e de transição 

devem ter implícito o princípio de segregação modal, considerando-se indispensável que a rede 

pedonal e ciclista sejam segregadas da correspondente faixa de rodagem. 

Essa segregação, que preferencialmente deve envolver uma separação física entre infra-

estruturas, poderá, na sua forma mais simples, ser conseguida ou enfatizada através do uso de 

marcas rodoviárias ou de revestimentos com cores e texturas diferentes dos adoptados na faixa 

de rodagem. A necessidade de segregação assume ainda uma importância acrescida no estudo 

das travessias pedonais/cicláveis, as quais devem ser necessariamente conjugadas com medidas 

de apoio ao peão, tais como a construção de separadores ou recurso à semaforização. 

A composição do tráfego é igualmente um aspecto que deve condicionar a solução final. As 

soluções globais devem estabelecer propósitos específicos para acomodarem, ou segregarem por 

exemplo os veículos pesados e as bicicletas, sempre que a sua importância ou o historial de 

acidentes o justificar. As soluções a desenvolver deverão ter ainda em atenção os níveis de 

ruído, de vibração e as exigências de operacionalidade ligados aos veículos longos. 
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Finalmente, importa ainda salvaguardar que qualquer que seja a medida aplicada, a sua 

concepção seja concordante com o demais quadro legislativo e técnico em vigor, 

designadamente o Código da Estrada, o Regulamento de Sinalização do Trânsito e demais 

normas ou disposições técnicas em vigor. 

2.2 TRECHO DE APROXIMAÇÃO E DE TRANSIÇÃO 

O trecho de aproximação representa o início da intervenção, expandindo-se através do troço 

considerado ainda rural. A sua integração no projecto global revela-se de particular relevância, 

na medida em que representa o primeiro sinal dado ao condutor. Contudo e sempre que o trecho 

de atravessamento se integre num itinerário que atravesse de forma sistemática diversos 

aglomerados urbanos, resultando na quase eliminação do trecho rural, considera-se que o seu 

tratamento é dispensável. De facto, considera-se que nessas circunstâncias de variabilidade 

sistemática de ambientes rodoviários, as expectativas do condutor não se chegam a formar de 

forma arreigada.  

Por sua vez, o trecho de transição pode também, em função das condições locais, ser mais ou 

menos longo, ou simplesmente não existir. Contudo, considera-se inaceitável passar-se de um 

ambiente de puro rural para urbano consolidado, considerando-se obrigatória a inclusão do 

trecho de transição como medida de salvaguarda uniforme e confortável da variação da 

velocidade. Nessa óptica, deve ser sempre prevista a formalização de um trecho de transição 

com pelo menos 200 m, podendo idealmente alargar-se até aos 300 m. 

2.3 TIPOLOGIA DE MEDIDAS 

As técnicas de acalmia de tráfego integram habitualmente duas tipologias fundamentais de 

medidas (Department for Transport, 2004; 2000): 

 - MEDIDAS FÍSICAS - que incluem alterações aos alinhamentos horizontais e/ou verticais, as 

quais induzem à redução da velocidade através da imposição de um acréscimo ao 

desconforto de condução na transposição dessa medida; 

- MEDIDAS NÃO FÍSICAS - que induzem a ajustamentos no comportamento do condutor, por 

coação psicológica, recorrendo a variações de cores e texturas de materiais, sinalização, 

velocidades máximas, vegetação, etc. 

Atendendo a que as velocidades estabelecidas nestes trechos são elevadas (70 a 90 km/h), a 

aplicação de alterações aos alinhamentos verticais que integram a variação acentuada de cotas, 

não é normalmente considerada adequada, devendo a sua prática limitar-se ao uso de medidas 

pouco restritivas como é o caso das bandas cromáticas. 

A maioria dos tratamentos recorre à combinação de medidas, sendo essa combinação 

directamente dependente dos objectivos subjacentes ao desenvolvimento da solução. As 

alterações aos alinhamentos horizontais, devidamente conjugadas com medidas 

complementares, assumem aqui o seu domínio privilegiado de aplicação. Considera-se que nos 

trechos de aproximação e transição assumem potencial de aplicação os seguintes tipos de 

medidas (consultar também FASCÍCULO 1): 
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- Pré-avisos; 

- Portões; 

- Estreitamento de vias; 

- Gincanas; 

- Cruzamentos prioritários com canalização; 

- Construção de passeios e medidas de apoio aos peões; 

- Conjunto alargado de medidas complementares. 

 

3. DEFINIÇÃO DE SOLUÇÕES PADRÃO 

3.1 ENQUADRAMENTO 

A definição das soluções padrão ou tipificadas procura responder ao conceito de estrada auto-

explicativa. Ou seja, considera-se possível configurar a infra-estrutura rodoviária para que os 

seus utilizadores e, em particular os condutores, consigam reconhecer o tipo de trecho em que 

circulam e portanto se sintam induzidos a adaptarem o seu comportamento a uma determinada 

velocidade e às condições locais prevalecentes. 

A experiência de alguns países europeus, tais como a Dinamarca, Holanda, França e Suécia, 

assim como nos Estados Unidos da América e Austrália, demonstra que é possível influenciar o 

comportamento do condutor recorrendo a intervenções físicas na infra-estrutura (características 

de projecto e equipamentos de segurança) e na sua envolvente (arborização, mobiliário urbano, 

iluminação pública), influenciando a escolha das velocidades e o comportamento que o mesmo 

deve adoptar, contribuindo ainda para estimar o comportamento previsível dos outros 

condutores. 

Admitindo que as estradas devem ser auto-explicativas, são impostas características básicas de 

traçado, designadamente os perfis transversais tipo, a tipologia das intersecções e forma de 

regulação, a tipologia das travessias pedonais, paragens de transportes colectivos, etc. 

Tendo em conta que a maioria das estradas já está construída, importa que a implementação 

destas disposições seja progressiva, numa óptica de remodelação lógica e continuada da rede 

existente. 

3.2 TRATAMENTO DO TRECHO DE APROXIMAÇÃO 

O trecho de aproximação marca o início da intervenção. Este trecho precede a entrada na 

localidade propriamente dita, integrando-se ainda em espaço rural. Nessa óptica não é 

expectável a presença de outros utilizadores que justifiquem a adopção de medidas especiais de 

apoio. O perfil transversal neste trecho é normalmente constituído por faixas de rodagem com 

6,5 a 7 m de largura e por bermas de largura variável, assumindo normalmente 1,5 m como 

mínimo (Figura 1). 
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Figura 1 – Perfil transversal tipo no trecho de aproximação 

O tipo de medidas a aplicar não pretende impor reduções acentuadas de velocidades, mas 

sobretudo alertar o condutor para a aproximação de uma zona com características e exigências 

distintas. As medidas a aplicar devem assim estar associadas a níveis de restrição baixos. O 

tratamento deste trecho deve integrar soluções de tratamento do trecho, culminando no portão 

de entrada no trecho de transição (ver ponto 3.3).  

A solução global do tratamento do eixo de aproximação deverá incluir necessariamente medidas 

de pré-aviso, preferencialmente e sempre que se justifique, associados ao estreitamento das vias 

e das bermas. O recurso a sinalização horizontal, designadamente através de marcação de 

bandas cromáticas com espaçamentos degressivos à medida que se aproxima do portão de 

entrada, constitui o tratamento mais generalizado (ver Figura 2 e ficha técnica n.º 1 para 

pormenorização do dimensionamento). A sua marcação, numa configuração completa, leva a 

que a zona de aproximação tenda a ocupar um trecho global de cerca 130 m, podendo contudo 

reduzir-se esse comprimento de intervenção recorrendo à marcação de apenas um sub-conjunto 

de bandas. 

 

Figura 2 – Marcação de bandas cromáticas no trecho de aproximação: a) sem estreitamento; b) com estreitamento 

 

A marcação dos pré-avisos deve preferencialmente estar associada à redução da largura da via 

e/ou das bermas, a qual, segundo alguns autores (Thomas Jefferson Planning District 

Commission, 2004), contribui quer para a redução das distâncias de atravessamento pedonal, 

a) b) 
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quer para a redução das velocidades dos veículos. O estreitamento da via deve ser considerado 

sempre que a faixa de rodagem disponibilize larguras superiores a 6,5 m, devendo o mesmo ser 

introduzido de forma gradual ao longo do troço, numa relação mínima de 1/50 complementada 

pela marcação de raias oblíquas num comprimento mínimo de 25 m (ficha técnica n.º 2). O 

estreitamento da via deve ser preferencialmente introduzido no trecho imediatamente a 

montante do portão de entrada no trecho de transição, embora, e sempre que se justifique 

designadamente por razões de visibilidade/sinuosidade do trecho, possa ser introduzido um 

pouco antes. No final do trecho de aproximação (secção do portão de entrada na zona de 

transição), a faixa de rodagem deve disponibilizar 6,5 m de largura associada a uma berma 

estreita pavimentada com 0,5 m de largura, devendo a largura complementar ir sendo 

compensada em forma de berma não pavimentada associada a vegetação rasteira (ver também 

ponto 3.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É desejável que Portugal avance no sentido de se proporcionar a aplicação de soluções 

inovadoras, já com larga experiência de aplicação noutros países. É o caso dos designados 

dentes de dragão vulgarmente aplicados na Itália, Reino Unido, Dinamarca e Austrália. De 

aplicação simples, o efeito final pretende ser igualmente de pré-aviso, enfatizando contudo o 

efeito de estreitamento da via de modo a induzir a uma moderação da velocidade por parte do 

condutor. 

Esta solução pode ser aplicada no trecho de aproximação, imediatamente antes do portão de 

entrada na zona de transição. Consiste na marcação de pequenos triângulos (aludindo ao 

formato de “dentes”) no pavimento e localizados marginalmente às guias, os quais podem 

(ou não) aumentar o seu comprimento à medida que se aproxima do local de conflito (ver 

Figura 3). O aumento gradual da dimensão do “dente” é recomendável sempre que se 

pretenda acentuar o efeito de estrangulamento da via e criar a sensação de entrada na “boca 

do dragão”. Nas suas diferentes configurações, recorre-se a entre 9 a 17 pares de “dentes” 

adoptados são distribuídos uniformemente (espaçamentos de 1,5 m). A solução recorrente 

assenta na marcação dos 17 pares de dentes distribuídos ao longo, de uma extensão global 

máxima de quase 37 m e variam entre os 0,6 e 1,0 m de comprimento, com incrementos de 

2,5 cm (Department for Transport 2000). 

 

Figura 3 – Dentes de dragão (dimensões em m) 

O efeito real deste tipo de medidas no comportamento do condutor ainda não foi 

devidamente estudado, contudo e à semelhança de outras soluções de pré-aviso é expectável 

que a sua influência na velocidade dos veículos motorizados seja modesta (Department for 

Transport, 2004). 
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3.3 FORMALIZAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA NO TRECHO DE TRANSIÇÃO 

3.3.1 A solução global 

A utilização de portões de entrada como marcação de alteração de ambientes remonta à época 

anterior ao aparecimento dos veículos automóveis, sendo habitual recorrer a estruturas 

monumentais em forma de arco para marcar a entrada nas povoações.  

Desde a década de 70 que esse conceito tem vindo a ser recuperado, sendo actualmente possível 

recorrer a um leque alargado de soluções para materialização do portão. Desde o recurso a 

ornamentos arquitectónicos mais ou menos interessantes, até à simples introdução de alterações 

aos alinhamentos horizontais complementados pela aplicação concentrada de elementos 

verticais, o objectivo da sua aplicação passa essencialmente por fazer perceber ao condutor que 

entrou num domínio associado a níveis de exigências e de risco superior. 

Esta secção deverá por isso marcar a alteração da velocidade máxima para um patamar 

intermédio entre o puro rural e o meio urbano, tendo por base os critérios especificados no 

fascículo 2. As soluções a adoptar não devem por isso ser muito restritivas ao comportamento 

do condutor devendo, preferencialmente, serem soluções visualmente notórias (NRA, 2005). 

Segundo Herrstedt (2006), o recurso a alterações constantes do ambiente rodoviário revela-se 

benéfico, aumentando o sentido de alerta e de atenção por parte do condutor. A marcação das 

transições entre ambientes estimula a sua curiosidade, mantendo-o desperto em relação ao novo 

trecho. 

Nessa óptica, a utilização de elementos verticais concentrados (postes de iluminação pública, 

árvores, painéis de sinalização, etc.), complementados por elementos horizontais (gincanas, 

Outra solução alternativa adoptada na Figura 4, assenta na aplicação de bandas cromáticas 

que associam ao habitual espaçamento degressivo, o aumento do comprimento da barra à 

medida que se aproxima da zona de conflito. A sua marcação é materializada ao longo dos 

30 m que antecedem o portão de entrada no trecho de transição (Pennsylvania Department of 

Transportation 2001). 

 

Figura 4 – Marcas de espaçamentos decrescentes e comprimentos crescentes no sentido do movimento 
(dimensões em m) 
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tratamento de intersecções de nível), tem vindo a ganhar ênfase ao longo dos últimos anos, 

contribuindo de forma significativa para aumentar a notoriedade do portão de entrada.  

O portão pode ainda ser materializado por imposição de alterações ao tipo de pavimento e/ou 

coloração do pavimento. Também o recurso à modelação do terreno se pode revelar benéfica, 

inclusive como forma de protecção de eventuais obstáculos rígidos. 

A eficiência do portão depende da sua capacidade de se fazer visualizar e perceber a partir do 

trecho da aproximação, pelo que a densificação de elementos verticais (árvores e postes de 

iluminação pública) se revela indispensável. A marcação da alteração de ambientes rodoviários 

deverá ainda ser sublinhada a três níveis: (i) introdução de iluminação pública, salvaguardando a 

notoriedade da solução no período nocturno; (ii) introdução de medidas de apoio aos peões, 

materializadas através do alargamento e tratamento da superfície das bermas, ou em locais onde 

a presença pedonal o justifique, com o surgimento de passeios (iii) sempre que existam medidas 

de apoio ao ciclista, esta secção deverá marcar o início de vias ou faixas cicláveis. 

A introdução da iluminação pública, deverá ser considerada obrigatória no portão (associada a 

focos pontuais, instalados nos painéis de entrada), devendo ser preferencialmente mantida ao 

longo de todo o trecho de transição, marcando assim a alteração do ambiente rodoviário entre o 

puro rural e o ambiente urbano. A secção do portão representa ainda o local ideal para 

integração de medidas de apoio à circulação longitudinal do peão, apontando-se como solução 

de referência o alargamento das bermas (aproveitando eventualmente a reafectação do espaço 

disponibilizado com o estreitamento da faixa de rodagem), preferencialmente separadas da faixa 

de rodagem através de bandas sonoras na guia, ou de elementos físicos ligeiramente elevados 

(lancis semi-embebidos). 

Deve-se dar notoriedade ao portão de entrada, sendo que a plantação de vegetação assume aqui 

um peso fundamental. Deve para isso procurar-se criar uma cortina de vegetação de pequeno 

porte, entre a faixa de rodagem e os passeios/ciclovias, com pelo menos 1 m de largura, 

servindo ainda de zona verde de protecção ao portão (Figura 5). 

 

Figura 5 – Portão de entrada na zona de transição: nascimento dos passeios; ciclovias e iluminação pública 

Sempre que se utilizem árvores, postes de iluminação ou postes de sinalização, importa que os 

mesmos sejam associados a suportes frágeis de modo a evitar agravar as consequências de 

eventuais acidentes, em caso de despiste. No caso de árvores, importa que as espécies 

seleccionadas sejam frágeis e de pequeno porte. 

De forma geral, as soluções globais podem recorrer a um ou vários elementos em conjunto e em 

complementaridade. Destaca-se pela simplicidade as soluções em pórtico, em gincana e a lomba 
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virtual, sendo que cada uma destas soluções pode ser adoptada de forma isolada ou combinada 

entre si. 

Qualquer que seja a solução adoptada, importa que o portão da entrada seja visível para a 

velocidade base estabelecida e que não interfira com os níveis de visibilidade relativos ao 

restante traçado e singularidades que possam estar localizados a jusante do mesmo (NRA, 

2005).  

3.3.2 Soluções combinadas para tratamento do portão 

PORTÃO EM PÓRTICO 

O portão de entrada em forma de pórtico ornamental representa uma solução simples e 

normalmente bastante notória. Trata-se de uma solução que envolve maioritariamente a adopção 

de elementos verticais, rematando o estreitamento de via materializado ao longo do trecho de 

aproximação. 

Esta solução tanto pode ser materializada através de soluções em pórtico que marquem o início 

da localidade (Figura 6 e Ficha técnica n.º 3), como em alternativa pelo recurso a simples 

painéis indicativos, complementados por arranjos paisagísticos e iluminação pública. Por razões 

de segurança, o pilar do pórtico deverá salvaguardar uma distância mínima de 3,0 m em relação 

à delimitação da faixa de rodagem, sendo a altura livre mínima de 5,5 m (c) do artigo 13.º do 

RST). No caso de se recorrer a painéis laterais, estes deverão salvaguardar uma largura livre de 

1,0 m em relação à faixa de rodagem (NRA, 2005), devendo recorrer-se preferencialmente a 

estruturas flexíveis. 

     

Figura 6 – Portão de entrada na zona de transição: a) solução em pórtico; b) solução com painéis laterais 

O funcionamento deste portão exige normalmente a adopção de duas medidas complementares: 

a instalação de iluminação pública, a qual idealmente se poderá manter de forma contínua ao 

longo do trecho de transição; plantação de árvores de pequeno porte e de arbustos de forma 

concentrada que facultem uma notoriedade visual à solução. Caso a iluminação se mantenha 

contínua, a secção do portão deverá assegurar níveis de luminância superiores aos previstos no 

trecho de transição, recorrendo idealmente a focos directos de iluminação associados aos painéis 

de entrada.  

É ainda francamente recomendável a marcação no pavimento da velocidade máxima associada à 

zona de transição, devendo a mesma ser reforçada mediante sinalização vertical. 
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FORMAÇÃO DE GINCANA  

Uma solução alternativa assenta na materialização do efeito de gincana por introdução de 

separadores centrais, preferencialmente fisicamente materializados. Esta solução é 

particularmente adequada sempre que existam intersecções nas imediações da entrada da 

povoação, podendo o seu reordenamento constituir uma oportunidade para melhorar os níveis 

de segurança e de funcionamento da intersecção, ao mesmo tempo que se introduzem medidas 

de moderação da velocidade. 

 

Figura 7 – Portão de entrada no trecho de transição, por introdução de gincana 

O efeito gincana pode ser mais ou menos acentuado e restritivo, em função das características 

geométricas adoptadas. A canalização poderá ser fisicamente materializada ou simplesmente 

marcada no pavimento. A introdução dos separadores centrais e, em particular, a sua concepção 

Embora de forma facultativa, considera-se favorável integrar no painel informativo a 

inscrição do “nome da localidade” e a velocidade máxima atribuída ao trecho de transição, 

pelo que importa promover a criação de um sinal específico com dimensões, formato e 

conteúdo a serem regulamentados no RST. Idealmente esse painel deverá ser provido de 

iluminação própria (tipo holofotes). 

Esse painel, que necessariamente deverá apresentar características distintas do sinal N1a ou 

N1b previsto no RST, deverá marcar a entrada no espaço sub-urbano e portanto enquadrar 

legalmente a adopção de velocidades máximas superiores a 50 km/h.  

Enquanto o sinal não estiver enquadrado legalmente, considera-se como alternativa 

necessária a colocação do sinal C13 proibição de exceder a velocidade máxima de 70 km/h, 

na secção imediatamente anterior ao portão de entrada. 
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geométrica, deve seguir as directrizes estabelecidas pela norma de intersecções em vigor (JAE, 

1990), tendo por base a velocidade pré-estabelecida para o trecho (ver fascículo 2) – ficha 

técnica n.º 4. A sua materialização torna o portão mais notório e impede fisicamente a prática de 

ultrapassagens ou de outras manobras que envolvam mudança de via, aumentando por isso os 

níveis de segurança. 

O tratamento de um cruzamento prioritário com canalização fisicamente materializada ou o 

nascimento de um separador central, introduzido de forma assimétrica (em relação à directriz 

original), poderá impor níveis de deflexão diferenciados aos 2 sentidos de circulação. Essa 

potencialidade pode revelar-se extremamente eficaz como forma de penalização dos 

movimentos de entrada na povoação (Figura 8 e Figura 9), facilitando cumulativamente os 

movimentos de saída e permitindo ao mesmo tempo diminuir a largura do canal nessa zona.  

Também a adopção de geometrias menos restritivas no extremo montante dos ilhéus 

materializados relativamente à geometria do extremo jusante (recurso a rácios de introdução dos 

ilhéus diferenciados), permite ajustar a geometria dos elementos de canalização à variação da 

velocidade pretendida no portão (Figura 9), assegurando naturalmente a transição entre o trecho 

de aproximação e o de transição. 

 

Figura 8 – Entrada na zona de transição com a introdução de uma gincana associada a um cruzamento prioritário - 
penalização apenas dos movimentos de entrada na localidade 

 

 

Figura 9 – Entrada na zona de transição com a introdução de uma gincana - penalização apenas dos movimentos de 
entrada na localidade 

 

Neste tipo de intervenções, importa salvaguardar que a presença dos separadores centrais, 

quando fisicamente materializados, não possam vir a constituir eventuais obstáculos, pelo que 

importa que os mesmos sejam perfeitamente visíveis quer no período diurno quer no nocturno. 

Para o efeito, o revestimento superficial adoptado deve salvaguardar um contraste visual 

relativamente à faixa de rodagem e preferencialmente integrar elementos de vegetação de modo 

a aumentar a sua proeminência em relação ao trecho de aproximação. Complementarmente e 

por constituírem obstáculos, devem ser devidamente delimitados por guias e sinalizados como 

tal, tendo por base as normas de sinalização em vigor. 

Todas as considerações relativas a iluminação pública, vegetação e surgimento dos passeios e 

ciclovias permanecem válidas em relação a esta solução, sendo que no caso da materialização 

dos ilhéus a integração da iluminação pública deve ser considerada obrigatória. 

 



Acalmia de Tráfego Aplicada ao Atravessamento de Localidades 

Julho, 2011                                                                                                                                                                                        13        

 

 

 

LOMBA VIRTUAL  

 A Figura 10 representa um exemplo de materialização de um portão de entrada na zona de 

transição recorrendo à lomba virtual. Esta solução, ainda sem aplicação no nosso país, tem 

vindo a ser adoptada por diversos países, designadamente em Inglaterra e nos EUA, com 

elevado nível de eficácia (Department for Transport, 2004; LTSA, 2002).  

A solução global assenta na conjugação da alteração do pavimento (cor e/ou textura) com 

marcas rodoviárias (raias laterais e eventualmente um separador central), resultando numa 

sensação de estreitamento óptico associado a elevação da cota do pavimento (Department for 

Transport, 2004). Sublinhe-se que a solução não prevê qualquer alteração à cota do pavimento. 

A alteração do tipo de pavimento causa, complementarmente, um efeito ligeiro de ruído e 

trepidação, o que tende a impor um nível de desconforto adicional aos ocupantes do veículo, 

assegurando uma maior eficácia em termos de redução da velocidade comparativamente à 

solução onde apenas se recorre à alteração da coloração do pavimento. A solução ainda é 

associada à diminuição da largura das vias imposta no trecho de aproximação, sendo que na 

zona da lomba virtual, a faixa de rodagem deverá assumir uma largura de referência de 6,0 m 

(Figura 11), sendo a restante largura traduzida no alargamento das bermas com alteração de 

material. Quando adoptado um separador central marcado no pavimento (Figura 10), cada via 

deverá assumir a largura de 2,75 a 3,0 m (ficha técnica n.º 5). 

 

Figura 10 – Tratamento da entrada na zona de transição - a) antes; b) após a intervenção, com lomba virtual e 
separador central marcado (adaptado de LTSA, 2002) 

À semelhança do apontado na solução anterior, também a gincana deve preferencialmente 

ser associada à colocação de painéis informativos de “entrada na localidade”. 

.  

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Figura 11 – Transição da zona de aproximação para a zona de transição com alterações ao tipo e coloração do 
pavimento – criação lomba virtual 

À semelhança de outras medidas pouco restritivas, é expectável que o efeito real desta medida 

na velocidade adoptada pelos condutores seja pouco significativa, particularmente perante 

condutores habituais. A sua aplicação é normalmente recomendada para aplicação em locais 

onde o objectivo seja controlar o comportamento dos condutores não habituais, designadamente 

em locais turísticos ou sujeitos a tráfego de índole sazonal. 

 

 

 

 

3.4 TRATAMENTO DO TRECHO DE TRANSIÇÃO 

3.4.1 Solução global 

O trecho de transição inicia-se no portão de entrada no trecho de transição (ver ponto 3.3) e 

termina no portão de entrada na zona urbana. Desenvolve-se, em geral, em ambiente sub-urbano 

caracterizado pela presença de edificações distribuídas de forma dispersa, salvaguardando uma 

faixa não edificada de dimensão variável em relação à faixa de rodagem (Figura 12). Em função 

das condições locais, esta zona pode assumir comprimentos mais ou menos significativos ou, 

em situações limite pode simplesmente não existir de forma muito evidente. 

Comparativamente ao trecho de aproximação, este trecho é marcado pela presença de outros 

utilizadores, tais como peões e ciclistas embora em número ainda não muito significativo, o que 

deverá justificar a adopção de medidas de apoio. A ocupação do solo e as actividades que se 

desenvolvem nos espaços marginais devem igualmente justificar preocupações complementares, 

designadamente procurando responder a necessidades de inversões de marcha, viragens à 

esquerda ou mesmo de previsão de estacionamento pontual. 

À semelhança do proposto para o portão de entrada, considera-se que a faixa de rodagem deverá 

manter a largura de referência de 6,5 m, associada ao tratamento de bermas (com pelo menos 

1,5 m de largura), ou eventualmente à materialização de passeios, em segmentos onde a 

presença pedonal o justifique (Figura 12). 

À semelhança do apontado anteriormente, também a lomba virtual deve preferencialmente ser 

associada à colocação de painéis informativos de “entrada na localidade”. 

.  
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Figura 12 – Perfil transversal tipo característico de trechos de transição 

 

O tratamento global deve integrar o conceito de largura óptica
1
, complementada pela integração 

de alterações aos alinhamentos horizontais e verticais (obstáculos altos não perigosos), que 

induzem no condutor a sensação de circular a uma velocidade superior à real. 

O recurso a elementos verticais é considerado indispensável neste tipo de tratamentos, desde 

que a sua disposição não ponha em causa os níveis mínimos de visibilidade, podendo ao mesmo 

tempo assegurar o efeito de “largura óptica” (ver Figura 13), muito utilizado na hierarquização 

viária urbana. Alguns trabalhos de investigação (citados por Gambard, et al., 1991) comprovam 

que os condutores tendem a reduzir a velocidade à medida que a largura óptica (w) diminui em 

relação à altura dos elementos verticais (altura óptica – h). É assim recomendável que este 

conceito seja aplicado de forma progressiva ao longo do trecho de transição, procurando 

assegurar a dominância dos elementos verticais em relação à largura disponível (w<h) (LTSA, 

2002; Gambard, et al., 1991). 

  

Figura 13 – Largura óptica (w): (a) w > h incitando à pratica de velocidades elevadas; (b) w < h enquanto efeito 
redutor de velocidade 

                                                   
1 Em ambiente rural a largura do espaço canal elementos verticais (árvores, muros, vedações, 

habitações, etc.) é normalmente várias vezes superior à altura desses elementos verticais enquanto que, 

em ambiente urbano condicionado, ocorre o oposto. Segundo alguns autores, a percepção da velocidade 

apropriada é influenciada por essa relação, diminuindo a velocidade à medida que aumenta a altura dos 

elementos verticais relativamente à largura disponível (LTSA, 2002). 

 

 

 

 

a) b) 
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Os elementos verticais mais utilizados na marcação destes trechos são as plantações de cortinas 

de árvores, de arbustos e o surgimento de iluminação pública. Estes elementos que idealmente 

devem surgir na secção do portão de entrada, devem prolongar-se ao longo de todo o trecho até 

ao portão de entrada na zona urbana. A colocação destes elementos verticais, para além de 

contribuir para enfatizar a entrada em ambiente urbano, permite ainda realçar a existência de 

eventuais singularidades ou de descontinuidades do traçado, através de alterações aos 

alinhamentos de disposição desses elementos verticais. Veja-se, a título de exemplo a existência 

de uma curva apertada, realçada através da curvatura dada à disposição da cortina de árvores 

que a margina (Figura 14_a). A mesma técnica pode ser utilizada para realçar a presença de uma 

rotunda, enquanto singularidade (Figura 14_b) ou como forma de evidenciar a presença de 

separadores centrais. 

                                

Figura 14 – Entrada em ambiente urbano, com presença de elementos verticais: a) curva; b) rotunda 

De modo a assegurar a variação gradual da largura óptica, os elementos verticais devem assumir 

alturas gradualmente crescentes, uma aproximação cada vez maior à faixa de rodagem (ver 

Figura 15) ou, em alternativa, uma maior volumetria (plantação de um maior número de 

elementos em conjunto) ou cadência. Nesta última solução é normalmente mais recomendável, 

por razoes de segurança, recorrer à adopção de cortinas de arbustos, em substituição de árvores. 

           

Figura 15 - Variação gradual da largura óptica através da aproximação gradual dos alinhamentos verticais à faixa de 
rodagem: a) utilização de árvores; b) utilização de sebes 

Apesar dos seus benefícios importa que a colocação de qualquer elemento rígido mas 

imediações da faixa de rodagem não resulte no agravamento das condições de segurança, 

considerando-se essencial disponibilizar uma faixa livre adjacente à faixa de rodagem (ver 

Figura 16) que possibilite ao condutor, em situações de despiste, retomar a sua trajectória sem 

a) b) 

a) b) 
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incorrer em danos significativos. Nessa óptica, é sempre recomendável limpar uma faixa 

adjacente mínima de 3 m de qualquer obstáculo (contada a partir da linha de guia), 

preferencialmente associada a uma área adjacente à faixa de rodagem marginalmente 

recuperável (taludes com inclinação inferior a 1:3 (v:h) e superfície pouco rugosa). 

 

Figura 16 – Faixa de rodagem com faixa livre adjacente 

3.4.2 Perfis transversais  

O perfil transversal tipo a adoptar no trecho de transição é habitualmente igual ao adoptado no 

portão de entrada. A faixa de rodagem deverá disponibilizar, por princípio, apenas 2 vias de 

circulação com largura de referência de 3,25 m cada (Figura 17 e Figura 18), associada a bermas 

com dimensão igual ou superior a 1,5 m de modo a acomodar a circulação pedonal.  

No trecho de transição, a opção por passeios ou bermas deverá depender de 3 factores 

principais: (i) volume e características dos peões; (ii) volumes de tráfego envolvidos e 

velocidade de circulação, particularmente de veículos pesados; (ii) extensão do trecho de 

transição. 

Considera-se que, a solução de referência deverá passar pela beneficiação e eventual 

alargamento das bermas, limitando-se a materialização do passeio a locais onde a presença do 

peão e/ou ciclista for em número significativo, ou sempre que estes sejam particularmente 

vulneráveis (crianças e idosos).  

Também a presença de volumes de tráfego elevados (normalmente superiores a 15 000 veículos 

de TMDa) com particular incidência de veículos pesados (>15% do TMDa), ou a condições de 

visibilidade deficientes deverá justificar a materialização de passeios. Alguns autores defendem 

claramente a segregação de infra-estruturas sempre que o percentil 85 da velocidade de 

circulação motorizada ultrapasse os 65 km/h. Finalmente e sempre que o trecho de transição 

seja pouco extenso, considera-se que o acréscimo de custo relativo à materialização do passeio 

não assume um peso muito significativo em relação ao custo global da intervenção, 

recomendando-se seriamente a sua formalização. 

Quando existentes, os passeios deverão disponibilizar a largura necessária à normal circulação 

dos peões em conforto e segurança, sendo que face a espaços condicionados, deve ser 

considerado a largura mínima absoluta de 1,5 m prevista na lei em vigor (Dec-Lei nº. 163/2006, 
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de 8 de Agosto). No caso do espaço pedonal permitir a circulação de ciclistas, de forma 

partilhada, sugere-se que essa largura suba para 2,50 m, no caso de vias cicláveis 

unidireccionais e de 3,5 m no caso de vias bidireccionais. No caso da circulação dos ciclistas se 

processar de forma segregada, a largura mínima deverá de ser 3,0 m, sendo 1,5 m afectados a 

cada tipo de utilizador, devendo a via ciclável ser unidireccional.  

As mesmas dimensões devem ser associadas às bermas, recomendando-se o uso da dimensão 

mínima absoluta de 1,5 m para circulação isolada do peão, ou de 2,0 m no caso de existirem 

ciclistas em número muito reduzido.  

Na presença de passeios, a largura das bermas não deve ser excessiva, na medida em que pode 

incitar à prática de estacionamento indevido ou mesmo a comportamentos inadequados por 

parte dos condutores, forçando designadamente a manobra de ultrapassagem. Assim e por se 

tratar de um ambiente sub-urbano, recomenda-se a adopção de bermas com 0,25 m de largura 

máxima, aceitando-se que, em caso de grandes condicionalismos de espaço, a mesma possa ser 

totalmente eliminada (Figura 17). 

 

Figura 17 – Perfil transversal tipo recomendado - Trecho de Transição com materialização de passeios e ciclovias 
com berma 

Nas situações em que não se justifique a materialização dos passeios, deverá recorrer-se em 

alternativa à formalização das bermas como medida de apoio à circulação não motorizada, 

sugerindo-se que, nestas circunstâncias, se contemple algum grau de segregação. Na sua forma 

mais simples recomenda-se a colocação de bandas sonoras na guia (Figura 18_b) ou o recurso a 

lancis rectos, ligeiramente salientes em relação à faixa de rodagem (desnível máximo de 10 cm) 

e devidamente delimitada pela linha de guia (Figura 18_a). Desta forma salvaguarda-se uma 

separação física entre a infra-estrutura rodoviária e a destinada aos utilizadores mais 

vulneráveis. 
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Figura 18 – Perfil transversal tipo recomendado - Trecho de Transição com berma: a) bandas sonoras longitudinais; 
b) separação física com lancil recto 

Pode ainda recorrer-se a soluções mais ambiciosas, designadamente através da substituição do 

tipo de pavimento adoptado na berma, recorrendo-se preferencialmente a materiais de cor e 

textura diferenciadas da faixa de rodagem. 

No caso de passeios ou bermas que permitam a circulação partilhada de peões e ciclistas, 

importa ainda dotar estes canais da sinalização devida, designadamente dos sinais D7e ou D7f 

do RST (“Pista obrigatória para peões e velocípedes”). 

 

3.4.3 Transição de berma para passeio 

A transição da berma para o passeio deve ser suave, procurando evitar constituir um obstáculo 

que surge de forma inesperada, designadamente para os condutores que circulam com rodados 

sobre a berma. O surgimento do passeio deve assim justificar cuidados especiais de concepção, 

devendo ser complementado pela marcação de raias oblíquas.  

Idealmente, o passeio deverá surgir em perfeita harmonia com o portão de entrada, envolvendo 

exteriormente o referido portão (ver Figura 19), voltando a aproximar-se da faixa de rodagem 

após a sua passagem. A vegetação de pequeno porte assume aqui um papel fundamental, a qual 

deverá ser complementada com a iluminação pública. 

 

Figura 19 – Pormenor de surgimento de passeio junto ao portão de entrada no trecho de transição 

Em soluções mais condicionadas de espaço, recomenda-se que o lancil seja suavemente recuado 

em relação à guia delimitadora da faixa de rodagem, numa relação de 1/6 nos termos 

a) b) 
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apresentados na Figura 20, complementada por uma zona raiada de comprimento mínimo de 25 

m. 

 

Figura 20 – Pormenor de surgimento de passeio em locais de espaço condicionado 

 

3.4.4 Intersecções 

O tratamento das intersecções deve procurar, por um lado, melhorar as condições de segurança e 

funcionalidade e, por outro lado, introduzir alterações aos alinhamentos horizontais, provocando 

um efeito de gincana, contribuindo assim para controlar o comportamento do condutor, 

designadamente em termos de velocidade. 

Face aos valores de TMDa e de velocidade base envolvidos, os cruzamentos prioritários com 

canalização dos movimentos representam a tipologia privilegiada de intersecções a adoptar 

neste trecho. A Figura 21 representa os domínios de aplicação recomendados para cada uma 

dessas tipologias de intersecções, embora e por princípio, o recurso a ilhéus fisicamente 

materializados assegure um nível de eficiência superior, particularmente em termos de 

segurança.  

 

Figura 21 – Domínio de aplicação privilegiado das intersecções prioritárias (adaptado de Department for Transport, 
1995) 

A solução global a apresentar para o trecho deverá ainda procurar controlar o número de acessos 

directos à faixa de rodagem, o que deverá justificar uma análise integrada da rede local que 

envolve o trecho em estudo. À partida, serão de procurar banir todos aqueles que apresentem 
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outras alternativas válidas de acesso ao trecho, ou se situem em locais de visibilidade 

condicionada, designadamente no intradorso das curvas em planta, ou em curvas convexas.  

Nessas situações dever-se-á salvaguardar, em alternativa, pontos de inversão de marcha, 

distanciados entre si entre 500 e 1000 m. Esses pontos de inversão poderão exigir a 

remodelação de alguns entroncamentos, através da substituição da tradicional “lágrima” por um 

semi-círculo (Figura 22), ou a criação de gincanas com pontos de inversão de marcha (ver ficha 

técnica n.º 7). 

 

Figura 22 – Entroncamentos com canalização de movimentos e possibilidade de inversão de marcha 

 

3.4.5 Atravessamentos pedonais 

O trecho de transição acomoda marginalmente, embora com ocupação dispersa, algumas 

habitações e actividades pelo que se torna indispensável recorrer a medidas de apoio ao 

peão/ciclista. Essas medidas devem contemplar os movimentos longitudinais (passeios ou 

bermas), mas também nos seus movimentos transversais de atravessamento. 

Os locais de atravessamento deverão acima de tudo procurar dar continuidade aos circuitos 

locais, respeitando as naturais expectativas dos utilizadores e as regras gerais de segurança, 

designadamente em termos de distâncias de visibilidade.  

O trecho de transição insere-se num ambiente onde a velocidade base tendencialmente se 

aproxima dos 70 km/h, velocidade esta superior aos 50 km/h, considerados limite máximo à 

integração de utilizadores vulneráveis em condições normais de segurança. Nessa óptica, 

importa dotar estes atravessamentos de medidas de apoio complementares. 

Desde logo a tomada de decisão sobre se se justifica, ou não, a formalização do(s)  

atravessamento(s) pedonal(ais). Segundo o ITE (1988), em determinadas condições não se 

justifica a instalação de passagens de peões formalizadas, tais como para volumes de peões na 

hora de ponta muito baixos (< 25 peões/hora em 4 horas), ou quando o volume de tráfego de 

veículos é muito baixo (TMDa < 2000 veic./dia) (ver Figura 23). Como situação extrema, a 

mesma fonte considera que para volumes de peões extremamente baixos (na ordem dos 15 

peões/h no período das 4 horas), justifica-se formalizar, na presença de utilizadores vulneráveis 

e desde que o TMDa ultrapasse os 6000 veículos. 
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Figura 23 – Domínio de aplicação de travessias pedonais formalizadas (adaptado de ITE, 1998) 

 

Também a definição da tipologia de atravessamento a adoptar deverá merecer uma análise 

cuidada. As vias de atravessamento de localidades asseguram, de forma geral, funções 

comparáveis às asseguradas por distribuidoras principais em meio urbano, onde a maioria das 

referências da especialidade é consensual ao considerar que a passagem para peões associada a 

sinais luminosos ou a um separador central, devem ser consideradas como as soluções de 

referência. 

É expectável que, na generalidade dos trechos de transição, o volume de peões seja reduzido, 

pelo que a selecção da tipologia de atravessamento deverá recair essencialmente sobre a análise 

do TMDa que procura esse eixo e nas velocidades praticadas. A Figura 24 apresenta as 

fronteiras adoptadas na Gra-Bretanha (HMSO, 1987) para selecção das tipologias de 

atravessamento pedonal de nível, tendo por base o indicador de exposição ao risco PV
2
, onde 

“P” representa o débito horário de peões que atravessa a faixa de rodagem (medidos numa 

extensão de 100 m centrada no local previsto para a travessia) e “V” o volume horário dos 

veículos no conjunto dos 2 sentidos. Estes valores referem-se à média das 4 horas do período de 

ponta, formalizando-se a travessia se o valor de PV
2
 for superior a 10

8
. Justifica-se prever a 

materialização de separador central sempre que esse limite atinge 2x10
8
, sendo que a mesma 

fonte limita a adopção de passagens peões a locais onde a velocidade de circulação seja inferior 

a 50 km/h. 

É assim recomendável que, neste trecho, a maioria das situações, à medida que aumenta o 

TMDa, recaia sobre a construção de separadores centrais com ou sem passagem de peões ou, em 

situações excepcionais a sinais luminosos. 
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Figura 24 – Domínio de aplicação de diferentes tipologias de travessias pedonais (HMSO, 1987) 

De forma aproximada e assumindo que a presença pedonal nestes trechos é moderada, a 

colocação de separador central deve constituir a solução de referência, sempre que o TMDa se 

mantenha em valores inferiores a 8000 veículos. Para valores superiores de TMDa é 

francamente recomendável associar ao atravessamento a um sistema de sinais luminosos 

actuado por botoneira, ou outro tipo de sistemas de actuação, de modo a minimizar a 

interferência sobre a corrente de tráfego. Outro critério de selecção está relacionado com a 

possibilidade, ou não de dispor de espaço para construção do separador central ou sempre que as 

demoras dos atravessamentos sejam significativas. Também critérios de segurança poderão 

justificar a semaforização do atravessamento pedonal. Segundo a norma Australiana (Austroads, 

1995), justifica-se transformar uma passagem de peões clássica numa travessia semaforizada 

sempre que, na travessia ou suas proximidades, se tenham registado 2 ou mais acidentes em 3 

anos e desde que estes sejam susceptíveis de serem evitados por sinalização luminosa. 

Também a presença de utilizadores particularmente vulneráveis deve ser avaliada, 

recomendando-se a semaforização, na presença de uma escola, sempre que ocorram 

simultaneamente, ao longo do dia em pelo menos dois períodos de uma hora, distintos do dia, as 

seguintes condições: 

- Volume de peões superior a 50 peões/h; 

- Volume de veículos superior a 600 veíc./h; 

- Produto do volume de peões pelo volume de veículos superior a 40000 peões x veíc./h. 

 

Independentemente da solução adoptada, considera-se indispensável que a passagem de peões 

disponha de condições de recepção dos peões de ambos os lados da faixa de rodagem, sendo por 

isso obrigatória que a sua localização seja associada à construção de passeios laterais (Figura 

25). Em situações absolutamente excepcionais poderá recorrer-se à manutenção de bermas, 

desde que devidamente delimitadas da faixa de rodagem (Figura 26) através da instalação de 

lancis. Refira-se que quer o surgimento do passeio quer dos lancis delimitadores da berma na 
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zona da travessia devem respeitar as regras de concepção e de marcação referidas na ficha 

técnica n.º 6. 

 

Figura 25 – Passagem de peões associada à construção de passeios 

 

Figura 26 – Passagem de peões associada à delimitação de berma por colocação de lancil (solução excepcional) 

 

Também a introdução do separador central deverá respeitar as regras de concepção (ver ficha 

técnica n.º 7), tendo por base a velocidade estabelecida para o projecto do trecho, devidamente 

complementado pela marcação de raias oblíquas. Para além de defender os utilizadores 

vulneráveis, esta medida permite ainda criar um efeito de gincana, cujo nível de restrição 

depende consideravelmente da largura atribuída ao separador e do ângulo (ou rácio) de 

introdução do correspondente separador (Figura 27). No encaminhamento da passagem de 

peões, quer o passeio quer o separador central deve permitir a circulação de pessoas com 

mobilidade reduzida, sendo o seu rebaixamento (ou corte) obrigatório. 

 

Figura 27 – Introdução de passagem de peões auxiliada de separador central 

No caso dos atravessamentos pedonais semaforizados e pelo facto da generalidade dos trechos 

se caracterizar por disponibilizar uma via em cada sentido, o separador central é dispensável, de 

forma a diminuir a extensão do atravessamento e por inerência o tempo de limpeza e de 

vermelho a atribuído à corrente prioritária. 

Considera-se ainda fundamental realçar a presença da passagem de peões, recomendando-se a 

adopção de medidas complementares. A alteração do tipo/colocação dos pavimentos é 

francamente recomendável, designadamente através da adopção de pavimentos com coeficiente 

de atrito acrescido, permitindo diminuir as distâncias de travagem (Figura 25 e Figura 26). 
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Também a iluminação pública deve ser considerada obrigatória, devendo prever-se, 

preferencialmente, a adopção de postes complementares associados às passagens de peões e que 

assegurem intensidades superiores às já previstas no trecho de transição. 

 

3.4.6 Paragens de transportes colectivos 

As paragens de transportes colectivos quando inseridas no trecho de transição deverão estar 

igualmente sujeitas a critérios de aplicação e a regras gerais de concepção. 

Em primeiro lugar importa que o espaço reservado à implantação da paragem responda aos 

objectivos centrais, ou seja, que permita a instalação de um abrigo para que os passageiros 

possam aguardar em condições de conforto e segurança pelo transporte, sem contudo interferir 

com a normal movimentação dos restantes peões. Deve ainda procurar facilitar as manobras de 

entrada e saída do autocarro da normal corrente de tráfego. 

A sua localização deverá estar em articulação directa com a rede pedonal, devendo ter em 

atenção a eventual existência de caminhos pedonais de acesso directo a pequenos aglomerados 

urbanos que se constituam ao longo do trecho de transição. Deve ainda estar localizada nas 

proximidades dos principais pólos geradores de passageiros. 

Devem ser evitadas localizações associadas a condições de segurança ou de visibilidade 

deficientes, ou cuja implantação exija custo de instalação ou manutenção elevados. Importa 

ainda optar por localizações capazes de facilitar as manobras de paragem e arranque, devendo 

para o efeito evitar-se locais sujeitos recorrentemente à procura de estacionamento em 

transgressão. Por oposição, a proximidade de uma passagem de peões já formalizada pode 

revelar-se favorável, podendo evitar a formalização de uma outra passagem complementar ou 

eventualmente a sua relocalização. Nesta óptica, a sua localização próxima de intersecções, é 

genericamente recomendável. 

No trecho de transição, em princípio não se justifica recorrer a uma densidade de paragens 

superior a 2 paragens por quilómetro. Em termos dimensionais considera-se que, salvo situações 

excepcionais, a probabilidade de dois ou mais autocarros procurarem em simultâneo a mesma 

paragem é reduzida, pelo que o dimensionamento da baia deverá acomodar um único autocarro. 

A construção de uma plataforma com abrigo deve ser considerada altamente desejável, como 

forma de conferir as condições mínimas de conforto e de segurança aos passageiros nos 

períodos de espera. A plataforma conjuntamente com o passeio deve disponibilizar uma largura 

mínima de 2,5 m, potenciando a instalação do abrigo sem interferir com a normal 

movimentação dos restantes peões no passeio. 

A concepção geométrica das paragens deve permitir que os autocarros possam aproximar-se das 

plataformas, evitando que os passageiros tenham de usar faixa de rodagem para entrar ou sair do 

autocarro, sujeitando-se a desníveis mais acentuados. Simultaneamente, devem ser criadas 

condições para que os motoristas possam executar com facilidade e comodidade a manobra de 

paragem. Para o efeito, deve ser criada uma baia lateral à faixa de rodagem para materialização 

da paragem dos autocarros (ver Figura 28 e ficha técnica n.º 8), garantindo uma segregação de 
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funções e minimizando a interferência dos tempos de paragem do autocarro na normal 

circulação motorizada. 

Sublinhe-se que se considera indispensável que a paragem dos transportes colectivos se integre 

num trecho provido de passeios, pelo que caso os mesmos não existam, deverão ser previstos 

numa extensão de comprimento mínimo, compreendido entre o abrigo e a zona de 

atravessamento pedonal. A passagem de peões deverá ser sempre formalizada, de acordo com 

os critérios expostos acima, podendo ser semaforizada ou provida de separador central (Figura 

28). 

 

Figura 28 – Paragem de transportes públicos integrada em zona de transição. 

Considera-se ainda que a salvaguarda da segurança pessoal, designadamente a nocturna, deverá 

justificar a instalação de iluminação pública nestes trechos, limitada em situações extremas ao 

próprio abrigo e extensão do passeio. 

 

3.4.7 Estacionamentos 

A criação de lugares de estacionamento ao longo do trecho de transição pode revelar-se 

indispensável como forma de salvaguardar o desenvolvimento económico e a funcionalidade 

dos espaços marginais à via. Essa questão assume relevância acrescida sempre que esses 

espaços integram actividades de comércio ou de serviços. 

Contudo e de modo a minimizar a perturbação sobre a corrente principal, considera-se que os 

lugares a serem criados devem ser em número reduzido, limitando-se a dar resposta às 

necessidades prementes da procura. Por se tratar de eixos rodoviários que asseguram 

predominantemente funções de distribuição, considera-se que esses lugares de estacionamento 

deverão ser formalizados em baias próprias criadas para o efeito. Perante níveis de procura de 

tráfego baixos a moderados (TMDA <15 000 veículos), é aceitável que essas baias sejam 

criadas lateralmente à faixa de rodagem, devendo a sua marcação permitir unicamente a prática 

de estacionamento lateral à via (ou 0º) – Figura 29_a. Para níveis de procura de tráfego 

elevados, considera-se que as manobras de entrada e saída do estacionamento, tendem a impor 

demoras e perturbações significativas à corrente de tráfego principal, justificando por isso 

recorrer à sua segregação (Figura 29_b). 
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Figura 29 – Baias de estacionamento a) lateral à via; b) com segregação física 

 

3.4.8 Espaçamento entre medidas 

A solução global a adoptar no trecho de transição deverá procurar manter a velocidade de 

circulação dos veículos próxima da velocidade máxima estabelecida para o trecho em análise, 

contribuindo assim, de forma natural e instintiva, para o aumento da credibilização da 

sinalização local e dos níveis de acatamento da velocidade afixada. 

Para tal, importa ter presente que as medidas enunciadas anteriormente tendem a impor um 

efeito sobre o comportamento do condutor extremamente localizado, pelo que o mesmo tenderá 

a readoptar a velocidade cruzeiro no trecho imediatamente após a transposição da medida. 

Nesse contexto, importa salvaguardar a colocação sequencial de medidas, com espaçamentos 

máximos entre si, de modo a assegurar o controlo global do comportamento do condutor. Este 

assunto ainda não esta devidamente consolidado entre a comunidade científica, já que esse 

espaçamento tende a depender da velocidade desejada, da tipologia das medidas adoptadas e das 

suas características geométricas prevalecentes. 

Idealmente, esse espaçamento deverá procurar manter constante a velocidade desejada, evitando 

que os condutores tendam a recorrer a níveis de aceleração ou desaceleração acentuados. Nesse 

contexto recomenda-se que espaçamento se situe entre os 150 e os 200 m, de modo a manter o 

percentil 85 da distribuição de velocidades próximos dos 70 km/h, devendo recorrer-se 

preferencialmente a uma sequencia lógica de gincanas, seja associadas ao reordenamento de 

intersecções, seja à construção de separadores centrais com ou sem passagem para peões. 

 

3.5 PORTÃO DE ENTRADA NA ZONA URBANA 

O portão de entrada na zona urbana marca a entrada no espaço mais consolidado e onde a 

presença de outros utilizadores ganha expressão. As soluções a adoptar devem sublinhar essa 

transição, potenciando de forma natural a alteração do comportamento dos condutores e 

preparando-o para responder a uma nova redução da velocidade máxima. Por se considerar que 

a solução a adoptar está estritamente relacionada com a solução adoptada no trecho urbano, este 

item é tratado de forma detalhada no FASCÍCULO 3 destas disposições técnicas. 

a) b) 
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4. MEDIDAS COMPLEMENTARES 

4.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

A iluminação desempenha um papel importante em termos de segurança pessoal e rodoviária, 

revelando-se essencial à segurança nocturna quer dos condutores quer dos peões e ciclistas. Este 

tipo de medida afirma-se tanto mais importante quanto maior for o fluxo de peões e ciclistas 

envolvidos na zona, assim como a existência de outros tipos de conflitos (estacionamento, 

acessos directos, viragens à esquerda, etc.).  

Normalmente, no trecho de aproximação não se justifica prever iluminação pública, na medida 

em que o mesmo se desenvolve maioritariamente ao longo de espaço rural. No entanto, esta 

pode ser prevista em pontos de intersecções ou em locais onde se considere oportuno, como 

uma medida de segurança adicional. 

Ao longo do trecho de transição, importa que as medidas de acalmia de tráfego sejam 

perfeitamente visíveis quer durante o período diurno quer nocturno e independentemente das 

condições climatéricas. A iluminação pública assume assim particular relevância neste tipo de 

tratamentos, designadamente sempre que se recorra a alterações físicas e ao uso de pavimentos 

com cores diferenciadas. A iluminação pública é ainda porventura a medida que mais contribui 

para a marcação da transição de ambientes rodoviários no período nocturno, pelo que, 

preferencialmente, esta deve surgir junto ao portão de entrada na zona de transição, devendo 

manter-se, de forma contínua, ao longo de todo o trecho urbano. Em termos de aplicação, 

considera-se que a iluminação pública, deve (adaptado de LTSA, 2002): 

 Ser considerada obrigatória sempre que existam passeios ou sempre que a presença do 

peão o justifique; 

 Ser considerada obrigatória sempre que o troço integre elementos físicos como 

separadores centrais (contínuos ou localizados); 

 Ser considerada obrigatória sempre que existam elementos físicos verticais nas 

proximidades da faixa de rodagem; 

 Ser considerada recomendável quando a canalização for marcada no pavimento e não se 

verificarem as condições anteriores. 

Importa ainda salvaguardar as seguintes regras de aplicação: 

  A iluminação deve ser prevista de forma contínua, devendo evitar-se a existência de 

trechos não iluminados, sob risco da mesma não ser devidamente identificada pelo 

condutor e conduzir a situações de despiste nos períodos nocturnos;  

 As lâmpadas deverão ser dirigidas para o solo, evitando a geração de encadeamentos 

(consoante os arranjos paisagísticos o portão de entrada poderá ser uma excepção a esta 

regra); 

 A iluminação deve sempre realçar a localização de pontos críticos (intersecções, zonas 

com separadores centrais, atravessamentos pedonais e cicláveis etc.), designadamente 

através do aumento da intensidade da iluminação nessas zonas. 
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Os postes devem ser providos preferencialmente de suporte flexível, de modo a derrubarem 

facilmente na sequência de um eventual impacto. A sua colocação deve ainda salvaguardar uma 

distância mínima de pelo menos 0,5 m em relação à delimitação da faixa de rodagem, devendo 

preferencialmente localizar-se na extremidade oposta seja da berma ou do passeio. No caso de 

existirem postes de iluminação pública e árvores, importa que todos estes elementos verticais 

sejam alinhados, de modo a maximizar a largura útil disponibilizada aos peões e ciclistas. 

Nestes ambientes sub-urbanos a principal limitação da iluminação pública associa-se aos custos 

de instalação e de manutenção dessa infra-estrutura, nomeadamente os custos das ligações às 

respectivas fontes de alimentação. Ao longo das últimas décadas, tal limitação tem estado na 

base da procura de formas alternativas de alimentação, salientando-se o sistema solar como uma 

solução alternativa a ter em conta neste tipo de situações. 

4.2 MATERIAIS – CORES E TEXTURAS 

A adopção de pavimentos diferenciados nas estruturas viárias, pedonal e ciclável constitui uma 

excelente medida para sublinhar as fronteiras dos espaços destinados a cada um dos utilizadores.  

O recurso a diferentes padrões, cores e texturas potencia ainda a criação de um ambiente 

agradável e requalificado. Por razões de índole económica e prática, devem ser escolhidos 

materiais sólidos, considerados estética e acusticamente adequados e que se revelem resistentes 

ao desgaste, já que aquando da sua substituição ou manutenção, devem manter a memória do 

previamente existente. Importa ainda que a selecção dos materiais tenha em consideração as 

exigências em termos de coeficientes de atrito mínimos, particularmente quando associadas à 

circulação automóvel e ciclável. Também a sua facilidade de manutenção e de reposição, na 

sequência de obras de conservação deve ser tida em atenção. O recurso a materiais raros ou de 

produção limitada é francamente desaconselhável. 

Em algumas situações o uso de materiais visualmente atractivos, como é a calçada em pedra, 

pode revelar-se nefasto do ponto de vista do ruído e vibrações, particularmente sempre que o 

eixo seja sujeitos a uma forte presença de veículos pesados.  

No trecho de aproximação, a alteração da cor e/ou textura do pavimento não se justifica. No 

trecho de transição e particularmente no respectivo portão de entrada, a sua aplicação pode 

revelar-se extremamente benéfica. As lombas virtuais e a marcação das passagens de peões são 

exemplos desse tipo de aplicação, devendo optar-se preferencialmente pela tonalidade vermelha, 

por ser visualmente notória. 

4.3 PLANTIO DE VEGETAÇÃO 

A plantação de árvores ou de arbustos é porventura o elemento que mais contribuiu para a 

marcação da alteração de ambientes rodoviários, representando elementos verticais que 

asseguram uma elevada flexibilidade de aplicação. Segundo Herrstedt (2006), a selecção da 

velocidade adoptada pelo condutor depende de forma muito significativa da percepção do 

ambiente rodoviário que envolve a estrada. 
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A plantação organizada de árvores ou vegetação facilita ainda a percepção de “velocidade e de 

aceleração” por parte dos condutores, sendo que a percepção do aumento da velocidade, 

aumenta com a cadência desses elementos verticais (Herrstedt, 2006).  

A vegetação assegura assim um papel importante nas medidas de acalmia de tráfego, sendo 

habitualmente adoptada para aumentar a notoriedade visual das soluções. A utilização de 

vegetação de pequeno porte em separadores centrais e em ilhéus direccionais é considerada 

benéfica acentuando o contraste visual com a faixa de rodagem. 

A plantação de árvores na secção do portão, complementada por arbustos e outras espécies de 

plantas rasas contribuem para enfatizar o efeito da redução da largura óptica, induzindo à 

redução da velocidade e sobretudo ao aumento do sentimento de alerta por parte do condutor.  

Todas as árvores e arbustos plantados na área adjacente à faixa de rodagem, devem ser frágeis e 

de pequeno porte, com troncos que não devem exceder os 10 cm, medidos a 40 cm a partir do 

solo (LTSA, 2002). Mesmo assim, deve ser evitada a plantação de árvores na faixa de 3 m mais 

próxima da faixa de rodagem. 

Importa ainda salvaguardar que, quer as árvores quer os arbustos, não interfiram com as 

condições de boa visibilidade por parte dos condutores no que diz respeito à faixa de rodagem e 

intervenções nela presentes, assim como com a sinalização vertical existente. Quando tal 

acontecer, importa salvaguardar a sua poda, libertando uma altura livre de pelo menos de 2,5 m 

(LTSA, 2002). Por sua vez, os arbustos, por razões de visibilidade, não devem assumir mais de 

1 a 1,5 m de altura (NRA, 2005). A sua colocação deve ainda evitar zonas de sombra em locais 

tendencialmente sujeitos a baixas temperaturas e à formação de gelo. 

Finalmente, importa optar por espécies locais de modo a facilitar a sobrevivência e a sua 

capacidade de desenvolvimento. O plantio de espécies de folha não caduca é sempre favorável 

de forma a assegurar o contraste visual e a sua notoriedade independentemente das épocas do 

ano. No caso dos ilhéus e separadores centrais é recomendável prever sistema de drenagem 

automática ou, em alternativa, o recurso a espécies que não exijam custos significativos de rega 

e manutenção. 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As estradas principais com circulação mista (tráfego motorizado e não motorizado) atravessam 

ambientes rodoviários com características e exigências diferenciadas. 

O presente FASCÍCULO incidiu sobre a apresentação das medidas susceptíveis de serem 

aplicadas nas zonas de aproximação e de transição. Tendo em conta que estas zonas 

correspondem a locais onde as velocidades de base tenderão, na maioria das situações, a 

aproximar-se dos 90 km/h para a zona de aproximação e de 70 km/h para a zona de transição, as 

medidas de acalmia de tráfego aplicáveis não são muito restritivas ao comportamento do 

condutor. É assim expectável que o seu efeito seja reduzido a moderado na indução de 

moderação das velocidades.  
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A zona de aproximação integra-se em espaço rural, sem a presença de edificações ou de outros 

utilizadores, sendo por isso a velocidade limitada pelo quadro legal em vigor e pelas 

características prevalecentes do traçado. As medidas aplicáveis a este trecho prendem-se com a 

diminuição progressiva da largura das bermas e da faixa de rodagem, associada à marcação de 

pré-avisos. 

O portão de entrada na zona de transição representa o início da intervenção física. A solução 

global deve ser visualmente notória integrando uma junção combinada de medidas horizontais, 

verticais e complementares. 

A entrada no trecho de transição é marcada pela redução da largura da faixa de rodagem 

assegurando assim a transição para o trecho urbano. Esta zona caracteriza-se por apresentar 

actividade pedonal/ciclável e alguma edificação marginal, na forma de ocupação dispersa. 

Como tal, as medidas de apoio ao peão/ciclistas assumem aqui visibilidade quer na defesa da 

circulação ao longo do eixo (através de passeios ou de bermas segregadas) quer nos movimentos 

transversais (formalização das passagens de peões e sua recepção). Também as paragens de 

transporte colectivo e a previsão de lugares de estacionamento marginais à faixa de rodagem 

devem requerer cuidados especiais, procurando minimizar a perturbação da sua prática, na 

normal corrente de tráfego principal. 

As soluções apresentadas aplicáveis a este tipo de eixo assentam ainda na integração de 

elementos de iluminação e de vegetação capazes de contribuir para reduzir a largura óptica, 

fazendo com que ao longo do eixo os elementos verticais predominem em relação à largura da 

plataforma. A imposição de deflexões aos movimentos, maioritariamente materializadas através 

de gincanas associadas ao tratamento de intersecções, passagens de peões e inclusão de 

separadores centrais, remata a intervenção, sendo ainda relevante salvaguardar espaçamentos 

mínimos entre medidas como forma de controlar as velocidades ao longo de todo o trecho. 

Finalmente importa sublinhar que todas as medidas apresentadas no âmbito deste FASCÍCULO 

devem ser vistas como flexíveis, podendo ser adaptadas consoante as exigências e 

especificidades locais. De acordo com a experiencia nacional e estrangeira, é reconhecido que o 

sucesso deste tipo de acções e intervenções depende substancialmente da qualidade da solução e 

da sua capacidade em integrar as várias vertentes em jogo. Nessa linha de acção a definição de 

uma equipa multidisciplinar deve ser considerada uma necessidade básica.  

Também a necessidade da monitorização das soluções implementadas deve constituir um passo 

integrante do processo de implementação e avaliação das intervenções, de modo a, por um lado 

permitir avaliar os efeitos reais associadas a cada medida e, por outro lado, identificar os 

aspectos bem e mal sucedidos para que possam ser analisados e eventualmente melhorados. 

Estes aspectos merecem um tratamento detalhado no FASCÍCULO 5.  
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FICHAS TÉCNICAS 

 
 

Nas páginas seguintes apresentam-se fichas-tipo de algumas medidas de acalmia de tráfego, 

susceptíveis de serem aplicadas nas zonas de aproximação e/ou transição, onde constam o 

respectivo campo de aplicação, vantagens e desvantagens e a sua caracterização geométrica. 

 

 Foram preparadas fichas relativas aos seguintes elementos e pormenores construtivos: 

 

  BANDAS CROMÁTICAS (PRÉ-AVISOS); 

  ESTREITAMENTO DA LARGURA DA VIA; 

  PORTÃO ARQUITECTÓNICO; 

INSERÇÃO DE SEPARADOR CENTRAL; 

  LOMBA VIRTUAL; 

  TRANSIÇÃO BERMA/PASSEIO; 

  GINCANA COM INVERSÃO DE MARCHA; 

  PARAGEM DE TRANSPORTES COLECTIVOS COM BAIA. 
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BANDAS CROMÁTICAS (PRÉ-AVISOS) FICHA TÉCNICA N.º 1 

DESCRIÇÃO: 

- As bandas cromáticas são linhas transversais que abrangem uma ou várias vias, no sentido do trânsito a 

que dizem respeito e dispostas com espaçamento degressivo em relação ao local de conflito. Impõem um 

efeito visual e sonoro provocado pela cadência de impacto dos pneus nesses dispositivos. 

LOCAIS: 

- Entrada das localidades: Trecho de aproximação. 

EFEITOS: 

- Alerta o condutor para a alteração do ambiente rodoviário e por consequência para a necessidade de 

alterar o seu comportamento e de moderar a velocidade de circulação; 

- Efeito sobre a velocidade extremamente moderado. 

VANTAGENS: 

- Solução económica e visualmente notória. 

DESVANTAGENS: 

- Aumento dos níveis de ruído, pelo que não devem ser previstas em locais próximos de habitações. 

ESQUEMA: 

 

 

 

Considera-se a seguinte sequência de espaçamentos: 

 

6 – 6 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 (m) 
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ESTREITAMENTO DA LARGURA DA VIA FICHA TÉCNICA N.º 2 

DESCRIÇÃO: 

- São reduções impostas à largura da faixa de rodagem de modo a induzir o condutor a reduzir a 

velocidade.  

LOCAIS: 

- Pode ser utilizada em todo o tipo de estradas, mesmo em vias com elevados volumes de tráfego desde 

que a diminuição da largura das vias não seja demasiado acentuada; 

- Recomendadas para aplicação na zona de aproximação e eventualmente na zona de transição. 

EFEITOS: 

- Reduz a velocidade dos veículos. 

VANTAGENS: 

- Redução da velocidade; 

- Diminui o comprimento dos atravessamentos pedonais informais; 

- Potencia a afectação do espaço sobrante a outros utilizadores (peões e ciclistas); 

- Não provoca atrasos nos veículos de emergência. 

DESVANTAGENS: 

- Diminui a capacidade para estacionamento ou paragens de curta duração ao longo da rua; 

- Reduz as condições de operacionalidade dos veículos longos, os quais terão de transitar a velocidades 

reduzidas. 

ESQUEMA: 

 

 

 

 

Rácios impostos:                                        dimensão das vias: 

V > 60km/h-  1:50;                                         antes do estrangulamento: ≥ 3,5 m; 

V ≤ 60km/h - 1:20.                                         no final do estrangulamento = 3,25 m. 

 

Sinalização: 

Colocação do sinal A4 (a,b ou c) do RST entre 150 a 300m do ponto da via a que se refere ponto 1 do art. 

nº. 20. 
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PORTÃO ARQUITECTÓNICO FICHA TÉCNICA N.º 3 

DESCRIÇÃO: 

- Consiste na adopção de painéis/pórticos associados a elementos verticais (árvores, arbustos, iluminação 

publica) para marcar a transição entre ambientes rodoviários. 

LOCAIS: 

- Pode ser utilizado em todo o tipo de estradas, sendo recomendado para marcar a entrada nas localidades;  

- Recomendado para marcar a fronteira entre o trecho de aproximação e o de transição. 

EFEITOS: 

- Aumento do sentimento de alerta no condutor; 

- Efeito moderado na redução da velocidade dos veículos. 

VANTAGENS: 

- Marca a entrada na localidade; 

- Contribui para a melhoria da integração paisagística; 

- Potencia a inserção dos sistemas pedonal e ciclistas; 

- Não provoca atrasos significativos. 

DESVANTAGENS: 

Não há. 

ESQUEMA: 

 

 

 

Aspectos complementares: 

- Os painéis informativos devem ser providos de sistema de iluminação própria; 
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- As árvores e arbustos devem ser frágeis e de pequeno porte. 

INSERÇÃO DE SEPARADOR CENTRAL FICHA TÉCNICA Nº 4 

DESCRIÇÃO: 

- São separadores centrais inseridos no interior da faixa de rodagem com o objectivo de impor deflexões 

aos movimentos e/ou a redução da largura das vias. 

LOCAIS:  

- Pode ser utilizada em todo o tipo de vias, mesmo em vias com elevados volumes de tráfego desde que a 

diminuição da largura das vias não seja muito acentuada. 

- Utiliza-se quer junto aos cruzamentos, quer em plena via, quer nos portões de entrada. 

EFEITOS: 

- Impõe deflexões aos movimentos, mais ou menos acentuados, consoante a geometria adoptada, 

induzindo à redução de velocidade; 

- Canaliza os movimentos, traduzindo-se num aumento de segurança e eliminação dos embates frontais; 

- Reduz o comprimento dos atravessamentos pedonais e permite que estes se realizem em duas fases. 

VANTAGENS: 

- Separa as correntes de tráfego de sentido contrário e impede as manobras de ultrapassagem; 

- Pode servir de refúgio para os peões diminuindo-se deste modo os conflitos entre veículos e peões; 

- Permite que os atravessamentos pedonais se realizem em duas fases; 

- Melhora o aspecto das ruas, principalmente quando se recorre ao plantio de vegetação no interior das 

ilhas. 

DESVANTAGENS: 

- Aumenta o custo da intervenção; 

- Pode dificultar o acesso directo às propriedades e terrenos adjacentes à via. 

ESQUEMA: 

 
 

Dimensões:                                                                                                       Outras dimensões: 

               Introdução do desvio simétrico:  ;                                           b ≥ 1,50 m; 

                Introdução do desvio assimétrico: ad≠ae variando [0 a (d+2e)] ;             c = 3,00 m a 3,50 m;                          

                 ;                                                                                              e = 0,50 m a 1,00 m; 

                                                                                                           d = min 1,50 m; desejável 
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2,00 m 

 

 

LOMBA VIRTUAL FICHA TÉCNICA Nº 5 

DESCRIÇÃO: 

- Trata-se da conjugação de pavimentos de modo a provocar o efeito de estreitamento óptico. 

LOCAIS: 

- Pode ser utilizado em todo o tipo de estradas, sendo recomendado para marcar a entrada nas localidades;  

- Recomendado para marcar a fronteira entre o trecho de aproximação e o de transição. 

EFEITOS: 

- Aumento do sentimento de alerta no condutor; 

- Redução da velocidade dos veículos não habituais. 

VANTAGENS: 

- Marca a entrada na localidade; 

- Contribui para a melhoria da integração paisagística; 

- Não provoca atrasos significativos. 

DESVANTAGENS: 

Não há. 

 

ESQUEMA: 

 

 

 

 

Recomenda-se o uso de materiais de cores e textura contrastante, relativamente ao utilizado na faixa de 

rodagem. A tonalidade vermelha é sempre recomendada. 
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TRANSIÇÃO BERMA/PASSEIO FICHA TÉCNICA Nº 6 

DESCRIÇÃO: 

- Consiste na transição da berma para o passeio enquanto medida de apoio ao peão em trechos de estrada. 

LOCAIS:  

- Aplicável ao longo do trecho de transição, ou nos portões de marcação de alteração de ambientes 

urbanos; 

- Em locais onde se justifique defender o peão, tais como junto às paragens de transportes colectivos, ou a 

passagens de peões. 

EFEITOS: 

- Aumento do sentimento de segurança real e induzido no peão; 

- Marcação do ambiente urbano; 

- Protecção dos abrigos dos transportes colectivos e criação de condições de conforto aos peões em 

espera. 

VANTAGENS: 

- Medida de apoio ao peão.  

DESVANTAGENS: 

- Pode constituir um obstáculo inesperado para os condutores que conduzem com um rodado sobre a 

berma. 

 

ESQUEMA: 

 

 

Dimensões: 

……………….a ≥ 1,5 m; com abrigo transporte colectivo a ≥2,5 m; 

………………b = 0,50 m a 1,00 m 

                         c ≤ 6,5 m.  

                          i=3 em trecho de transição 

                          i=6 em trecho de aproximação 
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GINCANA COM INVERSÃO DE MARCHA FICHA TÉCNICA Nº 7 

DESCRIÇÃO: 

- Consiste na imposição de deflexões aos movimentos, conjugada com a criação de locais de inversão de 

marcha. Podem proporcionar a inversão de marcha aplicada a um ou aos dois sentidos de marcha.  

LOCAIS:  

- Aplicável ao longo do trecho de transição; 

- Em locais onde o reordenamento dos acessos directos à estrada deve ser compensado por locais de 

inversão de marcha; 

- Em locais onde se pretenda aumentar os níveis de segurança, através do controlo da velocidade.  

EFEITOS: 

- Diminuição da velocidade; 

- Controlo das manobras de ultrapassagem e de manobras que envolvam mudança de via. 

VANTAGENS: 

- Potencia os movimentos de inversão de marcha em segurança; 

- Aumento dos níveis de segurança, em consequência da diminuição da velocidade; 

- Potencia o atravessamento de peões em duas fases; 

- Contributo para a melhoria da qualidade paisagística local. 

DESVANTAGENS: 

- Aumenta o custo da intervenção; 

- Pode dificultar o acesso directo às propriedades e terrenos adjacentes à via. 

 

ESQUEMA: 

 

 Dimensões:                                                                                                          Outras dimensões: 

               Introdução do desvio simétrico:  ;                                           b ≥ 1,50 m; 

                Introdução do desvio assimétrico: ad≠ae variando [0 a (d+2e)] ;             c = 3,00 m a 3,50 m;                          
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                 ;                                                                                              e = 0,50 m a 1,00 m; 

                                                                                                                    d ≥ 12,00 m 

                                                                                                                                   

 

 

PARAGEM DE TRANSPORTES COLECTIVOS COM BAIA FICHA TÉCNICA Nº 8 

DESCRIÇÃO: 

- Consiste na criação de baias laterais à faixa de rodagem para materialização de paragem dos transportes 

colectivos. 

LOCAIS:  

- Aplicável ao longo do trecho de transição, com cadências de 2 a 3 paragens por quilómetro; 

- Em locais que assegurem boas condições de visibilidade e potenciem a execução fácil das manobras de 

paragem e de arranque; 

- Em locais que potenciem a marcação da passagem de peões em condições de segurança; 

- Em locais que não apresentem uma procura excessiva de estacionamento. 

EFEITOS: 

- Aumento do sentimento de segurança real e induzido no peão; 

- Criação de condições seguras e confortáveis de espera pelo transporte colectivo; 

- Aumento da fluidez e da segurança do eixo rodoviário. 

VANTAGENS: 

- Medida de apoio ao peão.  

DESVANTAGENS: 

- Aumento do custo da intervenção e de aquisição de terrenos; 

- Poderá exigir a diminuição da procura de estacionamento. 

 

ESQUEMA: 

 

 

A materialização da paragem de transportes colectivos deverá estar associada a uma passagem de peões. 

Deverá ainda estar associada ao sinal de informação H20a do RST “Paragem de veículos de transporte 

colectivo de passageiros”. 

 

 




