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SUMÁRIO 

Este 4º Fascículo centra-se na definição de soluções integradas com potencial de aplicação no 

trecho urbano, integrado no atravessamento de localidades. Cada trecho de atravessamento 

deve, por princípio, justificar o desenvolvimento de uma solução global única, tendo por base as 

suas condicionantes e especificidades físicas locais, assim como as características e hábitos da 

população envolvida. No entanto, considera-se possível e desejável definir soluções globais 

padronizáveis que cubram a generalidade dos troços de atravessamento existentes e que possam 

ser replicáveis a outros locais que apresentem problemas e características gerais assemelháveis. 

Só assim é possível garantir uma uniformização dos tratamentos infraestruturais dados a estes 

eixos e, por sua vez, contribuir para um melhor reconhecimento, por parte do condutor, sobre do 

tipo de troço que atravessa 

O fascículo 3 foi dedicado ao tratamento dos trechos de aproximação e de transição dos 

atravessamentos de localidades. Este fascículo (o quarto) dá continuidade ao anterior, sendo 

dedicado ao tratamento do trecho urbano, enquanto espaço mais central do aglomerado, onde 

interagem diferentes utilizadores com características e exigências distintas. São apresentados os 

princípios gerais que devem nortear as soluções a adoptar e definidas as soluções padrão 

concebidas para responderem às exigências locais. As soluções são apresentadas tendo em conta 

factores como os níveis de procura de tráfego, as restrições de espaço canal e a extensão do 

respectivo trecho urbano. 

Complementarmente são apresentados perfis transversais tipo de referência adaptados para 

responderem a diferentes níveis de procura de tráfego, apresentando gamas possíveis de 

variação para cada um dos seus elementos constituintes, baseados designadamente no valor de 

referência, nos mínimos desejáveis e nos mínimos absolutos. São ainda definidas as tipologias 

das intersecções a adoptar em cada caso, assim como a forma de tratar a rede pedonal e ciclável 

numa perspectiva longitudinal e transversal. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 O EFEITO DA VELOCIDADE 

As estradas nacionais ou regionais asseguram frequentemente a ligação principal entre diversos 

meios urbanos sendo fundamental dotá-las de características que assegurem níveis de segurança 

e de serviço adequados. A filosofia de concepção de estradas inter-urbanas assentou, até muito 

recentemente, na necessidade de dotar estas estradas de condições contínuas de circulação 

valorizando particularmente a velocidade de projecto, em detrimento das necessidades 

associadas aos restantes utilizadores da via pública. Essa filosofia tem vindo a ser contestada, 

por vários países na sequência dos níveis de sinistralidade registados neste tipo de trechos. A 

velocidade é apontada frequentemente como uma das principais causas desses acidentes, 

assumindo ainda um peso significativo na determinação da sua gravidade. 

O aumento da velocidade de circulação diminui a capacidade de visão do condutor, ao mesmo 

tempo que afunila a amplitude de focagem, o que diminui a capacidade de detecção de eventuais 

utilizadores que circulem marginalmente à via. A velocidade afecta ainda as distâncias de 

reacção e de travagem, ao mesmo tempo de concentra no tempo as decisões ligadas à tarefa de 

condução.  

Estes aspectos assumem relevância acrescida na condução em espaço urbano, onde interagem 

diferentes tipos de utilizadores com características, especificidades e exigências distintas. A 

consciência crescente dos efeitos nefastos da velocidade sobre a sinistralidade e sua gravidade 

justificou, um pouco por todo o mundo, o desenvolvimento de conceitos e de iniciativas de 

gestão da velocidade, aplicados a este tipo de trechos, designadamente: “Ville plus sûre, 

quartiers sans accidents”, em França; “Environmentaly adaptet through roads”, na Dinamarca; 

“Village Speed Control Working Group”, no Reino Unido; “Environmental Adaptation of the 

Main Street in Rural Towns”, na Austrália e mais recentemente “Effective Speed Reduction 

Techniques for Rural High to Low Speed Transitions” nos EUA. 

Todos estes conceitos assentam na necessidade de definir soluções físicas infraestruturais 

adaptadas às exigências locais e concordantes com a velocidade máxima estabelecida para cada 

sítio. É nessa óptica que se integra o presente trabalho, o qual define soluções padrão capazes de 

responder a diferentes condicionantes e a velocidade máximas, contribuindo assim para a 

definição de traçados auto-explicativos.  

O desenvolvimento do conjunto de 5 fascículos assenta no pressuposto de que, embora cada 

atravessamento de localidade represente uma situação específica que justifica a definição de 

uma solução única, considera-se ser possível e desejável identificar um conjunto de soluções 

padrão, que embora flexíveis, possam constituir soluções tipificáveis e, por consequência, 

replicáveis a outras situações com características de base similares. Só assim será possível 

uniformizar o tipo de tratamentos adoptados neste tipo de eixos e contribuir para a definição de 

soluções intuitivas e auto-explicativas. 
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Os factores que influenciam a solução a adoptar são inúmeros e prendem-se com os volumes de 

procura de tráfego existentes, o tipo de uso do solo nos espaços marginais à via, tradições e 

hábitos locais, existência de condicionalismos de espaço etc. Nem todos estes factores são fáceis 

de quantificar nem de qualificar. 

No âmbito deste documento, o factor TMDa, foi considerado como o mais condicionante à 

definição das soluções padrão, tendo-se optado por definir três categorias correspondentes a 

tráfego elevado, moderado e baixo. Complementarmente, são tecidas considerações relativas a 

outros dois factores justificativos de soluções globais diferenciadas: condicionantes de espaço 

canal e extensão da localidade. As características de espaço canal disponível condicionam 

significativamente a definição do perfil transversal tipo a adoptar em cada zona de tratamento. 

Por sua vez, a extensão da localidade tende a condicionar o desenvolvimento das situações 

longitudinalmente e, em particular, a eventual necessidade de recorrer às diferentes zonas de 

tratamento.  

As tipologias de soluções desenvolvidas, embora em número limitado, procuram no seu 

conjunto, envolver condicionantes e dificuldades distintas mas típicas da rede nacional e que, 

por sua vez, tenderão a resultar em soluções finais, igualmente distintas mas tipificadas. A 

leitura e aplicação deste fascículo ser devidamente complementada e conjugada com os 

conteúdos apresentados nos fascículos 2 e 3, relativos à definição dos critérios para sub-divisão 

dos trechos de intervenção, e à definição das soluções aplicáveis aos trechos de aproximação e 

transição para o trecho urbano. 

De referir ainda que as soluções apresentadas não pretendem ser inflexíveis, mas sim linhas 

gerais orientadoras da solução a adoptar, onde as especificidades locais assumem um peso 

decisivo no desenvolvimento da solução final. 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 no 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. Apesar disso, considerou-se relevante chamar a 

atenção para aspectos que merecem reflexão e posterior integração na revisão do quadro 

legislativo. Essas reflexões são integradas em caixas de texto destacadas. 

1.2 ÂMBITO DE APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES 

As presentes disposições técnicas centram-se no tratamento dos trechos urbanos integrados em 

atravessamentos de localidades por parte de estradas principais (EN e ER), com faixa de 

rodagem única e onde geralmente podem circular todo o tipo de veículos. As disposições são 

dirigidas ao atravessamento de pequenos aglomerados urbanos (até 5000 habitantes), onde 

predomina a função distribuição e onde interagem diferentes utilizadores (veículos, peões, 

ciclistas, etc.).  

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

atravessamento urbano. Tendo em conta que a maioria das estradas já está construída, a 
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aplicação destas disposições dirigir-se-á maioritariamente 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. TRATAMENTO DO TRECHO URBANO 

2.1 OBJECTIVOS E PRINCÍPIOS GERAIS ORIENTADORES 

O trecho urbano representa um segmento de estrada que atravessa um espaço urbano ou 

urbanizado onde, para além do tráfego de atravessamento e local, é cumulativamente evidente o 

desenvolvimento de actividades marginais à via assim como a presença de utilizadores 

vulneráveis. Este tipo de trechos é marcado pelo dinamismo urbano e pela presença de 

actividades ligadas ao comércio, serviços e equipamentos (muitas vezes escolas), sendo portanto 

o trecho integrado nos atravessamentos de localidades onde se localizam e acumulam os 

principais conflitos. 

O fascículo 2 apresenta um conjunto limitado de critérios capazes de apoiar, de forma lógica e 

sustentada, a definição das secções de fronteira, e portanto onde iniciar e terminar este trecho.  

Em termos de limites gerais de velocidade, considera-se que a presença de modos não 

motorizados deverá justificar o abaixamento do limite máximo de velocidade, relativamente ao 

adoptado na zona de transição, apontando-se como velocidade de referência para os 50 km/h. 

Poderá, no entanto, em situações muito excepcionais, seja por condicionalismos de espaço ou 

pela tipologia da área atravessada e presença pedonal acentuada, justificar-se o seu abaixamento 

pontual para valores inferiores. Em termos gerais esta linha de pensamento está de acordo com a 

lei em vigor (art. 27.º do Código da Estrada), consubstanciada através do estabelecimento do 

regime urbano de circulação dentro das localidades, onde se estabelece o limite de velocidade 

máxima de 50 km/h para a maioria do parque automóvel (motociclos, veículos ligeiros, pesados 

de passeiros e de mercadorias sem reboque ou com semi-reboque). 

Como linhas gerais de intervenção, importa sublinhar que se terá de ter sistematicamente em 

atenção dois objectivos fundamentais, nem sempre fáceis de conciliar entre si: (i) necessidade 

de assegurar uma boa fluidez ligada ao tráfego de atravessamento, procurando soluções globais 

que não imponham tempos perdidos de percurso elevados e dessa forma ponham em causa a 

atractividade e a qualidade do nível de serviço global oferecido pelo itinerário; (ii) necessidade 

de integrar medidas de apoio e de defesa dos utilizadores locais, afectando uma parte 

considerável do canal disponível à promoção e salvaguarda da acessibilidade e vivência local 

baseados, sempre que possível, na segregação total dos espaços. 

Esta dicotomia de objectivos leva a que se definam soluções diferenciadas consoante o 

objectivo que se pretenda fazer prevalecer, sendo que as soluções finais deverão ser sempre 

integradas, embora com valorizações diferenciadas, para qualquer um destes objectivos. Aceita-

se, contudo, que pelo facto de se tratar de trechos integrados em estradas nacionais e regionais, 
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as soluções finais deverão ter sempre em conta a necessidade de salvaguardar a fluidez do 

tráfego e níveis de serviço, minimizando a perturbação imposta pelo atravessamento urbano, 

sem contudo por em causa a segurança quer dos modos motorizados, quer dos não motorizados.  

Nessa linha de acção, as soluções globais devem ter sempre em atenção, de forma conjugada e 

relativamente equilibrada, a qualidade do serviço oferecido pelo trecho quer na óptica do tráfego 

de atravessamento, quer do local, quer ainda da promoção e sustentabilidade das actividades 

urbanas locais. 

2.2 TIPOS DE TRECHOS URBANOS 

As soluções globais para tratamento do trecho urbano devem, por um lado, ser capazes de 

controlar o comportamento do condutor e, em particular as velocidades adoptadas, e por outro 

lado, contribuir para a uniformização das soluções adaptadas em função das características e 

especificidades básicas locais. 

Para isso, considera-se indispensável definir um conjunto limitado de tipologias de trechos 

urbanos, que possa servir de base à definição dessas soluções tipificadas. Essa classificação 

baseou-se na identificação de três parâmetros básicos fundamentais: os níveis de procura de 

tráfego, o espaço canal disponível e a extensão do trecho. 

O primeiro parâmetro classifica os atravessamentos relativamente ao nível de procura de tráfego 

que atravessa a localidade, considerando-se que este indicador representa uma das principais 

condicionantes à definição das soluções padrão correspondentes ao trecho urbano. Foram 

consideradas as seguintes três categorias de nível de tráfego: elevado (12000 < TMDa < 20 000), 

moderado (5000 < TMDa < 12 000) ou baixo (TMDa inferior a 5000 veículos).  

O nível de tráfego elevado procura integrar as soluções particularmente voltadas para a 

valorização de princípios de fluidez e capacidade, ou seja, os trechos onde o elevado nível de 

serviço na circulação automóvel se deverá revelar preferencial em relação a preocupações de 

vivência urbana sem nunca, no entanto, condescender face às questões de segurança. Este nível, 

particularmente acima de um TMDa de 20 000, constitui ainda o domínio que deverá justificar o 

equacionar da construção de variantes ao atravessamento urbano (ver fascículo 2). O nível 

moderado de procura de tráfego representa o tipo de atravessamentos onde as preocupações 

ligadas à preservação da vivência urbana devem estar a par com as preocupações de fluidez do 

tráfego. O tratamento deverá procurar formas que contribuam para a compatibilização dessas 

duas preocupações, podendo essa ponderação valorizar cada uma de forma diferenciada, em 

função das condições e exigências locais. Por sua vez, o nível de procura de tráfego baixo 

representa trechos sujeitos a níveis de tráfego pouco relevantes e onde as preocupações se 

centram na valorização das condições de vivência urbana e de qualidade de vida local, 

salvaguardando no entanto as condições adequadas de fluidez de tráfego.  

O segundo parâmetro procura integrar as condicionantes ligadas à disponibilização de espaço 

físico no desenvolvimento e definição das soluções. Para as mesmas circunstâncias e exigências 

de base, considera-se que a existência de um espaço canal (in)condicionado influencia 
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decisivamente a solução a adoptar, assim como o maior ou menor ajustamento face aos 

princípios básicos orientadores.   

Por último, o terceiro parâmetro (extensão do aglomerado) assenta essencialmente na forma 

como o condutor sente a perturbação/demora imposta pelo atravessamento do aglomerado. É 

expectável que o atravessamento de um aglomerado de pequena dimensão, por ser curto, 

concentre um menor número de condicionantes e de pontos críticos, resultando em demoras 

globais pouco significativas ou mesmo negligenciáveis, o que abre perspectivas de aplicação de 

medidas mais penalizantes à normal circulação comparativamente às adoptadas num trecho 

urbano extenso. 

2.3 TIPOLOGIA DE MEDIDAS APLICÁVEIS 

À semelhança dos tratamentos aplicados aos trechos de aproximação e de transição, as técnicas 

de acalmia de tráfego podem ser subdivididas em duas tipologias fundamentais (TA 87/04): 

 - 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 associado à transposição dessa medida; 

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

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

velocidades máximas, vegetação, etc. 

As intervenções sobre o trecho urbano apoiam-se maioritariamente na aplicação combinada 

destes dois tipos de medidas, sendo a sua combinação dependente das exigências locais e dos 

objectivos a atingir. Considera-se que, no caso dos trechos urbanos, as tipologias de medidas 

aplicáveis assumem um campo bastante alargado, passando desde as soluções pouco 

penalizantes, até, em situações mais pontuais ou específicas, às mais restritivas. Assumem aqui 

um potencial de aplicação, os seguintes tipos de medidas (consultar também FASCÍCULO 1): 

- Rotundas compactas, numa óptica de marcação de portão e de regulação do trânsito;  

- Estreitamento de vias; 

- Gincanas; 

- Separadores centrais; 

- Construção de passeios e de medidas de apoio aos peões e ciclistas; 

- Plataformas e passagens de peões elevadas; 

- Conjunto alargado de medidas complementares (mobiliário urbano, pavimentos, 

vegetação, etc.). 
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3.  DEFINIÇÃO DE SOLUÇÕES PADRÃO APLICÁVEIS AO TRECHO 

URBANO 

3.1 TRATAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA NA ZONA URBANA 

O portão marca a secção de entrada efectiva no espaço urbano, pelo que a ele deve ficar, 

preferencialmente, associado a colocação do sinal de “início de localidade” e “fim de localidade 

(sinais N1 e N2 do RST) e portanto à imposição do regime livre de circulação, com o 

estabelecimento da velocidade máxima de 50 km/h para a maioria dos veículos motorizados. 

Sempre que tal se revele incompatível, deverá em substituição colocar-se o sinal C13 do RST 

(proibição de exceder a velocidade máxima de 50 km/h). 

Em termos físicos, o portão de entrada na zona urbana deve ser capaz de condicionar o 

comportamento do condutor, transmitindo-lhe a indicação de que está a entrar num espaço com 

nível de risco superior comparativamente ao trecho de transição. Nessa óptica, considera-se que 

a adopção de soluções meramente arquitectónicas podem não se relevar eficazes. 

Idealmente os portões devem ser constituídos por uma combinação de medidas físicas de 

controlo de velocidade, complementadas por soluções arquitectónicas e de integração 

paisagística. Consideram-se como soluções passíveis de aplicação as três soluções abaixo, 

apresentadas por ordem de preferência: 

- Rotunda de nível; 

- Gincana associada ao estrangulamento da via; 

- Semáforos de controlo de velocidade. 

 

A rotunda de nível deve constituir a solução de referência, particularmente em locais onde 

exista uma intersecção com outras vias, permitindo conciliar benefícios ligados à acalmia de 

tráfego e à regulação do trânsito. É ainda considerada solução de referência em locais sujeitos a 

procura de tráfego moderada a elevada, já que possibilita de forma integrada atingir todos os 

objectivos associados a um portão de entrada (Figura 1_a e ficha técnica n.º1). Desde que 

devidamente concebida (InIR, 2011), designadamente em termos de imposição de níveis de 

deflexão, condiciona fisicamente o comportamento do condutor, obrigando-o a moderar a 

velocidade para valores compatíveis com o espaço urbano que vai atravessar. Por outro lado, o 

tratamento do trecho de aproximação à entrada, através do uso de raios progressivamente mais 

reduzidos, permite fazer a transição harmoniosa entre as velocidades adoptadas no trecho de 

aproximação e no urbano, complementando o esquema de sinalização local. 

Refira-se que, em alternativa à rotunda normal, poderá ainda recorrer-se à “rotunda virtual” 

(Figura 1_b), sempre que não existam vias secundárias que justifiquem a formalização de uma 

intersecção de nível. Esta solução alternativa, em termos práticos, salvaguarda da mesma forma 

a deflexão dos movimentos, possibilitando ainda a prática da inversão de marcha, sempre que 

no espaço urbano se recorra à colocação de separador central. Estes elementos de transição 

revelam-se extremamente eficazes na marcação de transições entre ambientes, facilitando ainda 
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a alteração dos perfis transversais adoptados em ambiente de transição para os recomendáveis 

em espaço urbano. 

 

 

Figura 1– Portão de entrada em espaço urbano a) rotunda normal; b) rotunda virtual 

O tratamento da ilha central e da envolvente assumem aqui um peso fundamental na eficiência 

da solução global. Nesse sentido, recomenda-se que a ilha central da rotunda normal ou virtual 

seja provida de estudos de integração paisagística. Esses tratamentos devem respeitar as 

disposições técnicas aplicáveis (INIR, 2011), sugerindo-se a utilização de materiais granulares 

na ilha central e de vegetação rasteira e de médio porte, com uma disposição que induzam a 

sensação de afunilamento visual no sentido de entrada na zona urbana.  

O material granular, ao permitir reduzir a energia cinética do veículo, revela-se um elemento 

extremamente eficaz no controlo das manobras de um veículo em despiste, contribuindo assim 

para a diminuição das consequências dos acidentes. Também a modelação do terreno na zona 

central da ilha e o recurso à plantação de vegetação de pequeno/médio porte, podem contribuir 

para quebrar a visibilidade em frente, despertando no condutor um sentimento acrescido de 

alerta. A concentração de elementos verticais pode ainda resultar numa maior proeminência do 

portão, sublinhando a entrada na localidade.  

Sugere-se complementarmente que esta solução possa ser associada à implantação de muretes 

com cerca de 1,5 m de altura e de extensão limitada à zona de entrada no trecho urbano, 

constituídos por material típicos da zona (granito, cerâmica, calcário, etc.) e que contribuam 

para sublinhar esse efeito de afunilamento (Figura 1_a e Figura 2), o qual deverá ser 

interrompido no final da concordância na zona da saída, local onde deverá ser colocado o sinal 

de velocidade máxima. Este murete, que deverá ser construído após o passeio, poderá ainda 

reservar uma faixa complementar de verde, para plantação de vegetação rasteira e colocação de 

focos de iluminação artificial complementares que contribuam fortemente para a sua 

notoriedade visual (Figura 2_bErro! A origem da referência não foi encontrada.). 

a) b) 
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Figura 2 – Portão de entrada a) pormenor do tratamento da ilha central; b) murete de contorno 

O portão de entrada representa ainda a secção de referência para surgimento dos passeios, os 

quais se deverão manter contínuos ao longo de todo o trecho urbano. Por razões de segurança, 

considera-se que a rotunda deve ser exteriormente delimitada por lancil, permitindo controlar os 

níveis de deflexão impostos aos movimentos de ida em frente. A ficha técnica n.º 2 apresenta os 

pormenores dimensionais do surgimento do passeio associado à implantação da rotunda, sendo 

a solução directamente adaptável a outras soluções alternativas (ver também ficha técnica n.º 3).  

Sempre que o espaço disponível não o permita, ou ainda sempre que não se justifique a criação 

de uma rotunda, poderá em alternativa recorre-se à gincana. Em termos práticos, a gincana 

impõe igualmente deflexões às trajectórias podendo essa deflexão ser mais ou menos forte 

ajustando o ângulo e a largura do desvio imposto, em função da velocidade de operação 

desejada (ficha técnica n.º4). Preferencialmente, a gincana deve ser associada ao controlo da 

largura da via, recomendando-se a adopção de 3,5 (sem bermas) ou 3,0 m de largura consoante 

seja associada a separador central fisicamente materializado ou simplesmente marcado (Figura 

3_a). Também o recurso à alteração do pavimento ajuda a completar a solução (principalmente 

quando o separador é marcado no pavimento), a qual se deverá manter pelo menos ao longo de 

10 a 20 m de extensão. Esta secção representa ainda o local ideal para colocação do sinal de 

“início de localidade” (N1a e N1b do RST), a partir do qual é imposto o regime urbano de 

circulação. 

Na mesma linha de orientação, sempre que o espaço disponível não permita a colocação de uma 

rotunda ou gincana, considera-se aceitável recorrer a uma solução mais simples suportada pela 

colocação de um semáforo de controlo de velocidade (Figura 3_a) – ficha técnica n.º 5. Esta 

solução deve ser preferencialmente limitada a trechos sujeitos a procura de tráfego baixa a 

moderada (ver ponto Figura 3_a), de modo a evitar que o tempo de bloqueio do semáforo gere 

demoras e formação de fila a montante do semáforo. 

 

a) b) 
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Figura 3 – Portão de entrada no trecho urbano a) gincana associada a estreitamento de via; b) semáforos de controlo 

de velocidade 

Complementarmente, considera-se que qualquer uma das três soluções apresentadas já deve ser 

associada à materialização de passeios e à colocação de iluminação pública. No caso dos 

passeios não terem surgido ao longo do trecho de transição, o portão de entrada representa, por 

excelência, a secção de referência para o seu início. No caso de já existir, o portão de entrada 

poderá ser aproveitado para a introdução natural do aumento da sua largura eventualmente 

acompanhada pelo aumento da intensidade da iluminação pública. 

O portão de entrada deve ainda marcar o início ou reforço de tratamentos diferenciados 

associados à integração de outras utilizações e funções, nomeadamente a formalização de 

ciclovias, de atravessamentos pedonais, de baias destinadas ao estacionamento e a paragens de 

transportes colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A colocação dos painéis de “início de localidade” (sinais N1a e N1b do RST) e de “fim de 

localidade” (N2a e N2b do RST) estão, de acordo com o Código da Estrada, associados à 

imposição do regime urbano de circulação, caracterizado pelo estabelecimento da velocidade 

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

mercadorias sem reboque ou com semi-reboque. 

O carácter essencialmente administrativo atribuído à colocação destes sinais, por vezes, 

associa este limite restritivo a trechos onde a envolvente rodoviária, a presença de 

utilizadores vulneráveis, o acesso e fruição lateral, não o justifica, resultando numa 

penalização extremamente exigente em termos de nível de serviço oferecido pelo itinerário. 

Nessa óptica, considera-se essencial que futuras revisões do RST e Código da Estrada 

revejam a situação, atribuindo critérios de aplicação específicos a estes sinais, concordantes 

com a entrada efectiva no trecho urbano (ver fascículo2).  

Até que essa alteração ocorra, considera-se que a situação é ultrapassável através da 

aplicação dos sinais de velocidade máxima. Caso o sinal N1 a ou N1b se situe na zona de 

aproximação ou de transição, sugere-se a aplicação, nos 10 m subsequentes, do sinal C13 do 

RST, proibição de exceder a velocidade máxima de 70 km/h e a aplicação do sinal associado 

à velocidade máxima de 50 km/h junto ao portão de entrada. 

a) b) 



Acalmia de Tráfego Aplicada ao Atravessamento de Localidades 

Julho, 2011                                                                                                                                                                                      10        

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 TRECHOS SUJEITOS A NÍVEIS DE TRÁFEGO ELEVADO  

Englobam-se nesta categoria as estradas sujeitas a TMDa compreendidos entre os 12 000 e os 20 

000 veículos, aceitando-se que, face situações favoráveis, designadamente a percentagens 

moderadas de veículos pesados (inferiores a 10%) e a trechos de atravessamentos com extensão 

não muito extensa (tempo de atravessamento inferior a 5 min.) e sem pontos críticos particulares 

(intersecções que imponham demoras significativas), esse limite possa subir até aos 15 000 e 25 

000 veículos, respectivamente.  

3.2.1 Princípios básicos da solução global 

Os volumes elevados de tráfego envolvidos deverão justificar a adopção de soluções que 

valorizem particularmente a fluidez e a segurança rodoviária. No entanto, e a um segundo nível, 

importa ainda integrar preocupações ligadas ao desenvolvimento urbano e à salvaguarda das 

actividades sociais e económicas, afectando uma parte do canal disponível à promoção e 

salvaguarda da acessibilidade e vivência local 

Assim, importa primeiramente encontrar soluções que salvaguardem os níveis de serviço 

desejados e que permitam controlar as demoras impostas pelo atravessamento urbano. Para tal, 

dever-se á procurar minimizar os pontos de conflito e a sua gravidade, controlando no espaço o 

número de pontos de intersecção com a rede local e pedonal. 

O atingir deste objectivo justificará normalmente o desenvolvimento de um estudo de 

reestruturação e de reorganização funcional da rede local envolvente, de modo a minimizar os 

pontos de intersecção com o trecho em estudo, sem contudo penalizar significativamente a 

acessibilidade local. O controlo do número de acessos directos e de pequenas intersecções com 

a via em estudo assume aqui uma importância fundamental, devendo na sua maioria serem 

eliminados ou transformados em acessos com entradas e saídas na mão, remetendo os 

movimentos direccionais mais penalizantes (designadamente os atravessamentos e viragens à 

esquerda) para intersecções devidamente tratadas para responderem com fluidez e segurança a 

este tipo de exigência. 

Sempre que o sinal N1 a ou N1b se situe a montante da zona de aproximação, considera-se 

justificar-se a anulação do regime urbano de circulação através da colocação do sinal 

correspondente à velocidade máxima de 90 km/h, complementando pela imposição da 

velocidade máxima de 70 km/h junto ao portão de entrada na zona de transição e de 50 km/h 

junto ao portão de entrada na zona urbana. 

Refira-se complementarmente que a imposição de limites de velocidade locais através do 

sinal C13 do RST, não correspondem directamente aos limites estabelecidos pelo Código da 

Estrada, uma vez que estes últimos variam em função do tipo de veículo. Tal situação só será 

inteiramente ultrapassada com a associação ao sinal C13, de limites de velocidade 

diferenciados para veículos ligeiros de passageiros e para os restantes veículos, quando o 

limite afixado e superior a 40 km/h. 
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A solução a adoptar deverá ter cumulativamente subjacente preocupações de desenvolvimento 

local e de sustentabilidade económica dos espaços marginais, pelo que importa que as soluções 

adoptadas respeitem as actividades de vivência urbana, as condições de habitabilidade dos 

edifícios que se desenvolvem ao longo da via, bem como o bem-estar das populações. A defesa 

dos utilizadores mais vulneráveis, como os peões (principalmente os idosos e as crianças) e os 

ciclistas, dando particular atenção quer à sua circulação longitudinal (ao longo das vias), quer às 

travessias da via, deve ser tida igualmente em conta. Nessa perspectiva, e do ponto de vista 

conceptual, o atingir dos objectivos acima definidos passa pela defesa do princípio da 

segregação modal, afectando infra-estruturas próprias a cada um dos subsistemas de transporte, 

com um mínimo de pontos de intersecção e conflito. É no entanto essencial que pontos de 

atravessamento pedonal significativos sejam pensados e tratados de forma a salvaguardar a 

acessibilidade local e a segurança. Importa ter presente que neste tipo de trechos a vivência local 

se deve, até certo ponto, subordinar à primazia do tráfego rodoviário, pelo que, sem impor 

aumentos significativos às extensões impostas à circulação pedonal e ciclável, deve-se controlar 

o número de atravessamentos, sendo a sua localização definida de modo a minimizar demoras 

sobre o tráfego rodoviário. 

Apesar das preocupações primárias recaírem sobre a salvaguarda da fluidez do trecho, 

considera-se que a garantia da segurança dos habitantes e utilizadores locais, assim como a 

preservação/promoção da vivência urbana, passa nestes trechos pela imposição de velocidades 

máximas de 50 km/h, sendo contudo de evitar o recurso a soluções que exijam o abaixamento 

deste limite. 

3.2.2 Perfil transversal tipo 

O perfil transversal tipo proposto (Figura 4) assenta na aplicação do princípio básico da 

segregação modal. São criados corredores físicos segregados para os diferentes sub-sistemas de 

transporte, procurando responder simultaneamente com qualidade e segurança, às funções 

mobilidade e acessibilidade ao mesmo tempo que se minimizam os conflitos entre os diferentes 

utilizadores.  

Sempre que não existam condicionalismos significativos de espaço em termos de secção 

transversal, a solução ideal de referência deverá segregar um corredor central para circulação 

tráfego de atravessamento complementado por vias laterais para responderem às exigências de 

vivência e de acessibilidade local. O perfil transversal tipo ideal resultante apresenta-se 

extremamente exigente em termos de ocupação de espaço, pelo que paralelamente são 

associadas medidas alternativas, sendo ainda equacionável a eliminação de alguns elementos 

constituintes do perfil. 

A salvaguarda da fluidez e segurança leva a que as ligações entre as vias laterais e o corredor 

central devam ocorrer em número limitado e preferencialmente ser do tipo “entrada e saída na 

mão”, ou devidamente integradas em intersecções formais inseridas no corredor central. 

O corredor central integra duas faixas de rodagem com uma via em cada sentido, segregadas por 

um separador central contínuo com 3 m de largura, de modo a permitir a plantação de vegetação 

ao mesmo tempo que serve de refúgio aos peões e de apoio aos movimentos de atravessamento. 

Deve ser seriamente fomentada a aplicação de um separador central fisicamente materializado, 
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ao longo de todo o eixo, aceitando-se que, em locais com maiores condicionalismos, a sua 

largura possa ser reduzida até 1,5 m (mínimo absoluto), ou em situações excepcionais eliminado 

ou substituído por um separador simplesmente marcado. Sublinhe-se contudo que os 

separadores centrais simplesmente marcados não impedem a prática de manobras de 

ultrapassagem nem controlam os acessos a propriedades marginais, pelo que resultam em níveis 

de segurança inferiores. Sugere-se no entanto que, face a condicionalismos de espaço, os 

separadores sejam interrompidos (ver ficha técnica n.º 6), devendo porém procurar minimizar-se 

a extensão dessas interrupções. 

As vias deverão ter preferencialmente 3,5 m de largura, sendo ladeadas por bermas direita e 

esquerda de 0,75 m, de modo a permitir o restabelecimento da circulação em caso de avaria ou 

acidente. Considera-se que a largura da via poderá baixar até 3,25 m ou 3,00 m (mínimo 

absoluto) face a alguns condicionalismos de espaço, devendo manter-se a largura da 

correspondente berma. É ainda recomendável que, sempre que existam, as bermas sejam 

constituídas por um material diferente do betuminoso e preferencialmente mais rugoso (tipo 

calçada ou calhau rolado), de modo a desincentivar a sua utilização por parte dos veículos 

ligeiros.  

Paralelamente, de ambos os lados do corredor central e segregadas por um separador físico de 

2,0 a 1,5 m de largura, surgem as vias de acesso local. Estas vias destinam-se a responder às 

necessidades ligadas à acessibilidade local, pelo que devem contemplar espaços de circulação 

motorizada, baias de estacionamento, baias de paragens BUS e passeios. Devem assumir 

larguras próximas de 3,5 m, embora esta largura deva aumentar para cerca de 5 m quando 

associada à existência de estacionamentos em espinha. Estas vias segregadas devem ser de 

sentido único e as velocidades praticadas neste local devem, regra geral, ser associadas a 

velocidade máxima de 30 km/h, recorrendo-se preferencialmente à aplicação de medidas de 

acalmia de tráfego restritivas, complementadas por soluções de desenho urbano. Os 

estacionamentos longitudinais, quando paralelos à via, devem disponibilizar 2,5 m, podendo 

baixar até 2,0 m em locais onde se façam sentir maiores restrições de espaço. 

 

Figura 4 – Perfil transversal tipo para procura de tráfego elevada 
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A implementação do perfil transversal tipo ideal exige a disponibilização de um espaço canal 

livre de 41 m, embora se considere possível e aceitável diminuir a largura de cada um dos 

elementos até aos seus valores mínimos desejáveis, permitindo baixar esse espaço canal para 

uma largura mínima absoluta de cerca de 35 m, sem no entanto eliminar qualquer espaço ou 

funcionalidade subjacente à definição do perfil ideal. O valor mínimo aceitável poderá ser 

atingido através da eliminação de alguns elementos físicos e, portanto, de algumas 

funcionalidades (eliminação da ciclovia, do estacionamento, etc.), possibilitando a sua inserção 

num espaço canal mínimo de 24,5 m. 

O ponto 3.5 apresenta, de forma hierarquizada, algumas opções possíveis no sentido de diminuir 

o espaço canal exigível. Considera-se, porém, que a não salvaguarda da largura mínima absoluta 

de 24,5 m deverá justificar seriamente a ponderação de construção de uma variante, na medida 

em que as condições básicas de fluidez e de segurança não estão salvaguardadas. 

3.2.3 Intersecções 

A tipologia das intersecções deve ser definida em função das especificidades e dos níveis de 

fluidez que se pretendem assegurar. As soluções semaforizadas e as rotundas com duas vias de 

circulação apresentam-se como soluções, à partida, compatíveis com os níveis de tráfego 

envolvidos (TMDa até 25 000 veículos) podendo, em função da importância assumida pelas vias 

intersectadas e presença pedonal, recorrer-se pontualmente ao desnivelamento de algumas 

intersecções. 

O recurso ao desnivelamento depende da conjugação entre os volumes registados nas vias 

prioritária e não prioritária (Figura 5). Verifica-se que, sempre que a procura na via secundária é 

reduzida, o sistema semaforizado e a rotunda podem responder a TMDa que podem atingir os 40 

000 veículos, o que permite responder às exigências da procura da maioria dos eixos integrados 

na RRN. O nível de desempenho desce para cerca de 12 000 veículos diários, quando a procura 

de tráfego nos dois eixos se apresentam equilibradas. 

 

Figura 5 – Tipologia de intersecções vs. capacidade potencial (adaptado de HMSO, 1987) 
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 A adopção de rotundas de nível deverá recair necessariamente sobre soluções com duas vias de 

entrada e de circulação. Sublinhe-se o facto das rotundas com múltiplas vias se apresentarem 

como soluções de grandes dimensões (normalmente com diâmetros exteriores superiores a 45 

m), o que se traduz na imposição de extensões consideráveis aos percursos pedonais, agravados 

pelo aumento do grau de insegurança derivada da prática de velocidades elevadas por parte dos 

veículos. Nessas situações, as soluções semaforizadas (entre as quais rotundas semaforizadas) 

podem constituir soluções alternativas eficazes na defesa do peão, contribuindo ainda para a 

moderação da velocidade. A rotunda furada e semaforizada deverá ser considerada a solução de 

referência no atravessamento urbano sempre que as exigências ligadas aos peões o justifiquem 

(ver Figura 6).  

Refira-se ainda que a solução rotunda (semaforizada ou não) aplicada de forma periódica, 

permite aos condutores efectuarem o movimento de inversão de marcha e deste modo potencia a 

aplicação de separadores centrais ao longo dos troços os quais, só por si, representam a medida 

mais eficaz no controlo dos acessos directos a propriedades, sem contudo impor qualquer 

condicionante de acessibilidade local. A cadência entre rotundas deverá ser estudada de modo a, 

por um lado, também não afectar significativamente a acessibilidade local e, por outro lado, 

afectar significativamente a fluidez do tráfego de passagem. Nesse sentido é recomendada a 

adopção de afastamentos compreendidos entre os 500 e os 1000 m. 

 

 
Figura 6 - Rotunda furada e semaforizada, com integração de passagens de peões semaforizadas 

Finalmente importa recordar que a salvaguarda da fluidez e da segurança no corredor central, 

deverá justificar um controlo do número de ligações entre as vias laterais e o corredor central 

devendo ainda limitar esse tipo de ligações a intersecções prioritárias do tipo “entrada e saída na 

mão”. 

3.2.4 Atravessamentos pedonais e cicláveis 

O desenvolvimento das presentes disposições técnicas, e de acordo com a lei em vigor, assenta 

no princípio de que o trecho urbano deverá ser sujeito a velocidades máximas inferiores ou 

iguais a 50 km/h. Nessa óptica, este ambiente afigura-se compatível com a adopção de 

atravessamentos pedonais e cicláveis de nível. Contudo, e por se tratar de espaços sujeitos a 

níveis de tráfego elevados (TMDa > 12 000 veículos) e por vezes à presença significativa de 

veículos pesados, a passagem para peões e para ciclistas simples (marcas M11 e M10 do RST), 

com prioridade formal atribuída a estes utilizadores, poderá tornar-se insuficientemente segura 
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(excepto se associada a outras medidas que garantam protecção adicional a estes utilizadores 

como sejam rotundas), mas também demasiado penalizante à normal circulação motorizada, 

principalmente face a níveis elevados de peões e ciclistas. Considera-se assim recomendável 

optar-se normalmente por soluções semaforizadas, já que, ao permitir impor tempos de verde 

mínimos à corrente motorizada, assegura a natural dissipação de filas e desta forma salvaguarda 

a desejada fluidez do trânsito. Complementarmente, revela-se como a solução que melhor 

permite defender os utilizadores mais vulneráveis, servindo ainda de medida de acalmia de 

tráfego (pela aleatoriedade de actuação do sistema).  

 

Considera-se ainda que, de forma a minimizar a interferência dos peões e ciclistas na fluidez do 

tráfego, os sistemas devam ser sempre actuados (sistema de botoneira) e sempre que possível 

(existência de separador físico) com temporização por fases. Caso se opte por uma temporização 

que integre duas fases de atravessamento deverão ser adoptadas travessias desfasadas em 

relação às duas faixas de rodagem, de modo a que o peão e ciclista não se sintam induzidos a 

atravessar directamente numa só fase (Figura 7). Nestas situações importa integrar barreiras de 

vedação na delimitação do percurso final, de modo a desincentivar o atravessamento directo. 

Os atravessamentos pedonais e cicláveis devem ainda assegurar a continuidade entre o corredor 

central e as vias laterais de acesso local, recorrendo a uma passagem para peões e para ciclistas 

simples. Sempre que o traçado em planta destas vias esteja associado a alinhamentos rectos ou a 

um traçado que propicie a prática de velocidades elevadas, considera-se francamente desejável 

recorrer à adopção de lombas redutoras de velocidade ou preferencialmente a plataformas 

elevadas, dispensando-se desta forma o recurso a sistemas semaforizados (Figura 7). 

 

 
 

Figura 7 – Atravessamento pedonal abrangendo o corredor central (associado a sistema semaforizado) e as vias 
laterais de acesso local associada a passagem de peões elevada 

 

Em situações muito particulares, onde os movimentos pedonais ou cicláveis, pela sua 

importância ou caso a sua integração no ambiente urbano seja permita de forma natural, poderá 

recorrer-se, no corredor central de circulação, a passagens de peões desniveladas. Devido aos 

custos elevados que lhe estão associados e às exigências de espaço de implantação das rampas 

de acesso (Dec-Lei 163/06 de 8 de Agosto), o recurso a esta solução deve ser considerada 
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excepcional, não se justificando, de forma geral, a sua aplicação. De facto, segundo as normas 

americanas (FHWA, 2009), o recurso a soluções desniveladas só se justifica quando, no período 

de ponta de 4 horas dos veículos motorizados, o volume de peões for superior a 300 e o volume 

de veículos exceder 10 000, ou o TMDa for superior a 35 000 veíc./dia, condições de aplicação 

que, em princípio, não se registam neste tipo de trechos. 

3.2.5 Estacionamento e Paragens de Transportes colectivos 

A salvaguarda de lugares de estacionamento é porventura o factor que mais contribui para o 

desenvolvimento económico do local, salvaguardando o fácil acesso ao comércio, serviço, 

habitações e outro tipo de actividades que se desenvolvam lateralmente à via. Deve, por isso, 

haver um esforço no sentido de se criarem bolsas de estacionamento formal ao longo do trecho, 

particularmente nas zonas onde se preveja maior procura e rotatividade. 

A prática de estacionamento (movimento de entrada ou de saída), seja ao longo da via (paralelo) 

ou em espinha (diagonal), envolve normalmente a realização de manobras que tendem a impor 

um nível elevado de perturbação à normal corrente de tráfego. Por outro lado, o condutor 

sempre que larga o seu veículo passa a comportar-se como peão. Por essas razões, as bolsas de 

estacionamento devem ser previstas nas vias laterais e devidamente coordenadas com os 

atravessamentos pedonais. As baias de estacionamento devem ser dotadas (ver em complemento 

a Figura 4) idealmente de 2,5 m de largura, podendo baixar para 2,0 m em condições de 

restrição de espaço. Quando marcado na perpendicular sugere-se a disponibilização de 5,5 m. 

No caso de existirem restrições de espaço, admite-se a eliminação, mesmo que pontual, das vias 

laterais de acesso, pelo que, nessas circunstâncias, se considera recomendável também a 

eliminação do estacionamento. Em situações excepcionais de grande procura de 

estacionamento, admite-se como aceitável prever algumas bainhas ao longo da via, desde que os 

lugares sejam dispostos paralelamente. 

Também as paragens BUS devem ser remetidas para as vias locais, devendo a sua localização 

estar devidamente integrada com a rede pedonal, designadamente com caminhos pedonais e 

correspondentes passagens para peões. Preferencialmente, todas as paragens devem ser providas 

de abrigo (ver Figura 8), de iluminação e de sinalização adequada. 

 

Figura 8 – Integração das baias de estacionamento e de paragens bus nas vias laterais de acesso local 
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3.3 TRECHOS SUJEITOS A NÍVEIS DE TRÁFEGO MODERADO  

Englobam-se nesta categoria as estradas sujeitas a TMDa compreendidos entre os 5 000 e os 12 

000 veículos, aceitando-se que, face situações favoráveis, designadamente a percentagens 

moderadas de veículos pesados (inferiores a 10%) e a trechos de atravessamentos com extensão 

não extensa (tempo de atravessamento inferior a 5 min.) e sem pontos críticos particulares, esse 

limite possa subir até aos 6000 e 15 000 veículos, respectivamente.  

3.3.1 Princípios básicos da solução global 

Considera-se que a existência de níveis moderados de tráfego já potencia a definição de 

soluções que acomodem, simultaneamente e de forma mais ou menos equilibrada, os níveis de 

fluidez de tráfego e a normal vivência e actividade local, tendo em conta todas as suas 

exigências ao nível de segurança, funcionalidade e comodidade. As soluções desenvolvidas 

regem-se por princípios similares às apresentadas no sub-ponto anterior, baseadas no princípio 

básico da segregação modal, procurando segregar as infra-estruturas associadas aos diferentes 

sub-sistemas de transportes.  

O menor volume de tráfego de atravessamento leva a que se possa apostar numa partilha de 

espaço atribuído ao tráfego de passagem e o de acesso local, possibilitando a libertação de 

espaço canal e a sua reafectação a outras funcionalidades.  

Os níveis de procura de tráfego envolvidos, continuam a justificar a adopção de soluções que 

salvaguardem os níveis de serviço mínimos oferecidos pela infra-estrutura, de modo a controlar 

as demoras impostas pelo atravessamento urbano. Essa questão assume particular relevância 

sempre que o trecho assume extensões elevadas, revelando-se fundamental minimizar os pontos 

de conflito e a sua gravidade através do controlo do número de pontos de intersecção com a rede 

local e pedonal. Esta questão deverá justificar o desenvolvimento de um estudo de 

reestruturação e de reorganização funcional da rede local envolvente, de modo a minimizar os 

pontos de intersecção com o trecho em estudo, sem contudo penalizar significativamente a 

mobilidade e acessibilidade locais.  

A solução global deverá respeitar a dinâmica local e promover o desenvolvimento e 

sustentabilidade económica dos seus espaços marginais, sendo que a este nível, a criação de 

bolsas de estacionamento, a facilidade de acesso e a localização das paragens de transportes 

colectivos, assumem uma importância fundamental.  

A defesa dos utilizadores mais vulneráveis, como os peões e ciclistas, passa por segregar a 

respectiva infra-estrutura, tratando-a conferindo-lhe lógica e continuidade quer do ponto de vista 

longitudinal quer transversal. Os pontos de atravessamento pedonal devem ser pensados e 

tratados de forma a salvaguardar a acessibilidade local e a segurança dos peões ao mesmo 

tempo que se salvaguarda a fluidez do tráfego. Devem por isso ser em número limitado e 

preferencialmente associados a intersecções ou a pontos de atravessamento devidamente 

coordenados com a rede pedonal local. 

Neste tipo de trechos, as preocupações primárias recaem, de forma conjugada e equilibrada, 

sobre a salvaguarda da fluidez e capacidade do trecho, ao mesmo tempo que se salvaguarda a 
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segurança, acessibilidade e vivência dos habitantes e utilizadores locais, pelo que se considera 

que a velocidade máxima de referência deve ser 50 km/h, sendo ainda de evitar o 

atravessamento de espaços, cujas exigências locais e correspondentes soluções de intervenção 

exijam o abaixamento deste limite. 

3.3.2 Perfil transversal tipo 

O perfil transversal recomendado (Figura 9) baseia-se na formalização de duas faixas de 

rodagem com uma via em cada sentido, segregadas por um separador central contínuo com 2,5 

m de largura recomendável, podendo em situações limite baixar até ao mínimo absoluto de 1,5 

m, ou ser totalmente eliminado. O separador central apresenta-se como um elemento muito 

relevante para a segurança rodoviária, pela capacidade que apresenta de controlar as manobras 

de ultrapassagem e de acesso a propriedades, ao mesmo tempo que apoia os peões nos seus 

movimentos de atravessamento. 

 

Figura 9 – Perfil transversal tipo para trechos sujeitos a volume de tráfego moderado 

As dimensões atribuídas aos diferentes elementos constituintes do perfil mantêm, de forma 

geral, os valores apresentados anteriormente para a situação de tráfego elevado (Figura 4) tendo-

se considerado aceitável baixar a largura de referência da via para 3,25 m, mantendo as bermas 

com largura de 0,75 m de modo a permitir que, em caso de acidente ou avaria de um veículo, a 

circulação motorizada não fique bloqueada. 

A solução ideal tende a revelar-se exigente (ocupação de um espaço canal de 30 m), pelo que 

em alternativa deverá considerar-se a possibilidade de introdução de um separador central do 

tipo galgável, atribuindo-lhe a altura máxima de 10 cm na sua parte central. Comparativamente 

à solução anterior, este tipo de separador permite diminuir a largura atribuída a cada faixa de 

rodagem para 3,50 m (correspondente a 3,0 m de via acrescida de bermas de 0,25 m), ao admitir 

que em caso de bloqueio a circulação possa ser restabelecida recorrendo alternadamente à via de 

sentido contrário (Figura 10). Esta solução resulta num espaço canal mínimo recomendável de 

24 m, sem qualquer perda de funcionalidade, podendo ainda baixar para 12 m caso se recorra às 

dimensões mínimas absolutas. 
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Figura 10 – Perfil transversal tipo de um trecho urbano sujeito a um nível de tráfego moderado, com separador central 

galgável 

Em situações de condicionalismo extremo de espaço o separador pode ser eliminado, devendo 

no entanto procurar materializa-lo em pequenos trechos, associados designadamente às 

travessias pedonais e às paragens de transportes colectivos, potenciando a criação simultânea de 

gincanas e de estreitamento de via. Nessas circunstâncias é possível baixar o espaço canal para 

10 m de largura (6 m de faixa de rodagem ladeada por passeios de 2 m). 

O estacionamento, sempre que providenciado, deverá ser formalizado ao longo da via numa 

disposição paralela, atribuindo-lhe a largura recomendável de 2,5 m, podendo baixar até 2,2 m 

em locais onde se façam sentir maiores restrições de espaço. 

Caso exista ciclovia, esta deverá ser unidireccional e colocada de ambos os lados da faixa de 

rodagem, segregada fisicamente desta, preferencialmente através de um separador central, ou 

então por imposição de um ligeiro desnível altimétrico (5 cm) em relação à superfície do 

pavimento. As ciclovias unidireccionais devem prever uma largura mínima desejável de 1,5 m, 

podendo este valor baixar até 1,2 m. Também os passeios devem ser materializados de forma 

contínua ao longo do eixo, disponibilizando preferencialmente larguras de pelo menos 3 m, de 

modo a acomodar a circulação pedonal e responder simultaneamente às funções ligadas às 

actividades locais. Aceita-se que, face a restrições de espaço, esse valor possa baixar até ao 

mínimo absoluto de 2 m ou de 1,5 m desde que em segmentos curtos, de extensão inferior a 20 

m.  

A integração paisagística da solução deverá justificar a procura de medidas que, sem prejuízo da 

funcionalidade da solução global e sem recorrer à ocupação significativa do espaço canal, 

permitam a transformação da estrada numa rua. A arborização assume um papel fundamental a 

este nível, recomendando-se que, em situações de condicionalismos de espaço, as mesmas 

sejam plantadas de forma integrada nas baias de estacionamento. 
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3.3.3 TIPOLOGIA DAS INTERSECÇÕES 

A tipologia de intersecções aplicáveis é semelhante à apresentada nos trechos sujeitos a níveis 

de tráfego elevado, embora a sua concepção geométrica deva procurar responder a níveis de 

procura de tráfego mais moderados.   

As rotundas apresentam-se como a solução de referência, particularmente em locais associados 

a separador central fisicamente materializado. Esta solução, ao potenciar a realização de 

manobras de inversão de marcha, permitem em associação ao separador central dar uma 

resposta segura às exigências de acessibilidade local, ao mesmo tempo que asseguram níveis 

elevados de capacidade e contribuem para o controlo físico das velocidades (Figura 11). Face 

aos níveis de procura envolvida, é expectável que uma solução compacta ou semi-galgável com 

uma só via se revele capaz de responder com níveis elevados de desempenho às exigências 

locais, salvaguardando ainda a imposição de níveis de deflexão adequados 

Nestas circunstâncias a cadência entre rotundas deverá ser estudada de modo a, por um lado, 

não afectar significativamente a acessibilidade local, e por outro lado, não impor demoras 

significativas aos movimentos de atravessamento, recomendando-se a adopção de distâncias 

compreendidas entre os 500 e os 1000 m (Figura 11). 

 

 

Figura 11 – Solução de referência em trechos urbanos sujeitos a níveis de procura de tráfego moderado 

As soluções semaforizadas apresentam-se como soluções alternativas, designadamente para 

aplicação em locais onde os condicionalismos de espaço inviabilizem a construção de uma 

rotunda com as características adequadas, ou não permitam a salvaguarda das condições 

mínimas de visibilidade. Devem ainda ser ponderadas para aplicação em intersecções onde se 

verifica presença pedonal significativa, ou na proximidade de locais que envolvam o 

acesso/circulação de pessoas com necessidades especiais. Finalmente, pode ainda revelar-se 

favorável a sua aplicação em locais próximos de travessias pedonais semaforizadas, potenciando 

o desenvolvimento de planos semafóricos coordenados. O seu dimensionamento deverá ser 

coberto de particular cuidado, procurando em conjugação com as rotundas e rede local, 

salvaguardar as necessidades de inversão de marcha e acesso aos espaços marginais, sem 

prejuízo da fluidez ou segurança global. O recurso a elementos de canalização física revela-se 

indispensável neste tipo de soluções potenciando a sua optimização funcional designadamente 

em termos de integração das correntes motorizadas e pedonais. 

Também os cruzamentos prioritários, com canalização de tráfego fisicamente materializados se 

apresentam como uma solução alternativa, particularmente em locais onde o tráfego nas vias 

secundárias não seja muito significativo (ver Figura 5). A sua utilização deve, no entanto, ser 
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devidamente conjugada com soluções que viabilizem a inversão de marcha, de forma a 

salvaguardar a acessibilidade local em trechos associados a separadores centrais. 

3.3.4 Atravessamentos pedonais e cicláveis 

O trecho de atravessamento representa uma barreira física e social para a povoação, separando-a 

em duas partes, sendo esse efeito de barreira tanto mais significativo quanto mais elevado for o 

TMDa envolvido, bem como a percentagem de pesados e as velocidades médias envolvidas. A 

minimização desse efeito de barreira passa pela disponibilização de atravessamentos pedonais 

e/ou cicláveis em condições de qualidade e segurança adequados. A materialização da solução 

global deverá revelar-se eficaz na moderação de velocidades, pelo que é expectável que o 

percentil 85 da sua distribuição se aproxime dos 50 km/h. Este ambiente afigura-se compatível 

com a adopção de passagens para peões e para ciclistas simples, com atribuição formal da 

prioridade ao peão, desde que associada a um separador central fisicamente materializado e com 

características físicas capazes de servir de refúgio aos peões. 

Defende-se, no entanto, que em locais sujeitos a um nível de risco mais elevado, como seja na 

presença significativa de veículos pesados ou padrões de velocidades menos favoráveis, a 

disponibilização de traçados rectilíneos, proximidade de escolas, hospitais, lares de idosos, etc., 

a semaforização dos atravessamentos pode revelar-se indispensável, servindo ainda como 

medida de acalmia de tráfego (pela aleatoriedade de actuação do sistema). Considera-se 

contudo, que de forma a minimizar a interferência dos peões e dos ciclistas na fluidez do 

tráfego, os sistemas devem ser actuados (por exemplo por um sistema de botoneira), podendo os 

mesmos serem desfasados ou contínuos. Neste tipo de situações, a decisão de desfasar prende-se 

primeiramente com a existência de separador que salvaguarde as dimensões adequadas, 

complementada por uma avaliação comparada do acréscimo de demora imposto às correntes de 

tráfego comparativamente ao atraso/desconforto imposto aos peões. 

Importa sublinhar que a localização a conferir às travessias pedonais e cicláveis deverá procurar 

seguir os princípios de lógica e de continuidade dos correspondentes sub-sistemas, pelo que 

deve ser estudada tendo por base a rede pedonal e ciclável locais. 

Todas as travessias pedonais e cicláveis devem ser providas de iluminação pública, sendo 

francamente recomendável a utilização de um sistema próprio de iluminação, traduzido pelo 

aumento do nível de luminância associado à travessia ou, idealmente, pela disponibilização de 

um sistema de intensidade variável, activado pelo peão. 

 

3.3.5 Estacionamento e paragens BUS 

O estacionamento deve ser feito ao longo da via e disposto paralelamente à faixa de rodagem 

em baias específicas. A salvaguarda de locais específicos para a prática de estacionamento e 

cargas e descargas releva-se fundamental ao desenvolvimento económico e vivência local, pelo 

que deverão ser previstos alguns lugares formais, em locais onde o espaço disponível o permitir 

e, particularmente, onde possam servir directamente os locais de maior procura. Importa ainda 

que as localizações seleccionadas não assumam uma influência marcada no funcionamento e 
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segurança de pontos críticos da rede, como é o caso das intersecções e atravessamentos 

pedonais.  

Para o efeito, as baias de estacionamento deverão ser interrompidas na aproximação das 

intersecções, devendo essa distância aumentar sempre que previstas múltiplas vias de entrada ou 

passagens de peões, nos termos previstos na Figura 12. Estas soluções, ao evidenciarem a 

presença do peão, assumem ainda um contributo fundamental na segurança rodoviária, 

assegurando que o peão vê os veículos motorizados ao mesmo tempo que se faz ver por eles. 

  

 
 

  

Figura 12 – Integração das baias de estacionamentos em pontos críticos 

Também as paragens dos transportes colectivos devem ser previstas ao longo da via ou, em 

alternativa, integradas na rede local envolvente. Quando integradas no trecho em estudo, devem 

ser criadas baias próprias laterais à faixa de rodagem com dimensões e características adequadas 

(Figura 13 e ficha técnica nº8). A sua interligação com a rede pedonal envolvente revela-se 

indispensável quer em termos de funcionalidade quer de segurança, recomendando-se a 

marcação de passagens de peões na suas proximidade imediata e, preferencialmente nas 

traseiras das correspondentes paragens (Figura 13). 
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Figura 13 – Integração das baias de paragens BUS (soluço de referência) 

Refira-se, complementarmente, que em locais com restrições de espaço se considera aceitável 

optar por baias de largura reduzida (1,5 m de largura), devendo contudo manter-se as 

inclinações associadas às transições de entrada e saída (Figura 14). Tal solução, embora não 

garanta que a paragem dos autocarros se faça inteiramente fora da faixa de rodagem, permite no 

entanto evitar que essa paragem provoque o bloqueio das correntes de tráfego. 

 

Figura 14 – Integração das baias de paragens BUS – locais com restrições de espaço 

3.4 TRECHOS SUJEITOS A NÍVEIS DE TRÁFEGO BAIXO  

 

Englobam-se nesta categoria as estradas sujeitas a TMDa inferiores a 5000 veículos, aceitando-

se que, face a percentagens moderadas de veículos pesados (inferiores a 10%) e a trechos de 

atravessamentos de extensão não extensa (tempo de atravessamento inferior a 5 min.), esse 

limite possa subir até aos 6000 veículos.  

3.4.1 Princípios básicos da solução global 

Pelo facto destes trechos de atravessamentos estarem sujeitos a níveis de tráfego baixo, o factor 

fluidez do tráfego deixa de ser o mais relevante, podendo por isso optar-se por soluções globais 

que favoreçam a vivência e o desenho urbano, salvaguardando contudo os níveis mínimos de 

serviço ligados ao tráfego motorizado.  

Considera-se que dentro desta categoria existem dois tipos de atravessamentos urbanos: 

 TIPO I – atravessamentos onde o espaço disponível permite apostar no princípio da 

segregação modal, afectando diferentes espaços aos diferentes subsistemas. Considera-se que, 
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por razões de minimização da perturbação imposta ao tráfego de passagem e, por consequência 

dos tempos de percurso, se revela desejável impor a velocidade máxima de 50 km/h. 

TIPO II – atravessamentos onde o espaço disponível é exíguo, identificando-se pequenos 

segmentos de estrada (tipo atravessamentos de pequenos burgos), onde não se revela possível 

segregar a infra-estrutura pedonal da rodoviária. Estes locais deverão, pontualmente, promover a 

partilha de utilização do mesmo espaço por diferentes utilizadores (preferencialmente 

acompanhados de elementos de canalização), justificando pontualmente o abaixamento da 

velocidade máxima para 30 km/h. 

Neste tipo de trechos (I e II) as preocupações a integrar no desenvolvimento das soluções são 

assim, em grande parte, transferidas para o tratamento do espaço adjacente à via, 

salvaguardando um espaço canal mínimo para a circulação rodoviária. As preocupações 

centram-se na funcionalidade e desenho urbano, numa perspectiva de promoção e defesa das 

actividades locais e dos utilizadores vulneráveis. Deve, para tal, optar-se por soluções que 

contribuam para a transformação da estrada, com fins rodoviários, numa “rua” urbana atractiva, 

funcional e segura, minimizando o efeito de barreira física e social associada à presença da via. 

Neste tipo de ambientes, assume ainda particular relevância o recurso a medidas 

complementares (mobiliário urbano, iluminação, vegetação, etc.) e a colocação de elementos de 

apoio à vivência local, tais como elementos de descanso (bancos de jardim e de rua), de higiene 

(caixotes do lixo ou contentores para recolha selectiva) e a criação de espaços de socialização. 

3.4.2 Perfis Transversais Tipo 

O perfil transversal recomendado reduz o espaço destinado à circulação motorizada às 

dimensões mínimas exigidas à operacionalidade dos veículos motorizados, afectando o espaço 

sobrante aos utilizadores locais. O perfil tipo, apresentado na Figura 15, aposta na definição de 

uma “rua” onde interagem diferentes utilizadores, afectando canais próprios à circulação de 

cada um. 

Essa solução assenta na disponibilização de uma única faixa de rodagem com duas vias de 3,0 

m de largura podendo, em atravessamentos do tipo II, baixar até ao mínimo absoluto de 2,75 m, 

desde que limitado no espaço a trechos de muita curta extensão - ver também Figura 16. 

Neste tipo de ambientes, não se considera justificável dispor de separador central contínuo, 

devendo podendo limitar-se em extensão aos locais associados a travessias pedonais, sujeitas a 

níveis de procura pedonal particularmente relevante, ou que envolvam pessoas com 

necessidades especiais, impondo simultaneamente um efeito de gincana. 
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Figura 15 – Perfil transversal tipo I para níveis de tráfego baixo 

 

Entende-se ser extremamente benéfica, do ponto de vista funcional e de integração urbana, a 

previsão de uma faixa de verde, com cerca de 1,50 m de largura, a separar a estrutura viária da 

rede pedonal e ciclável, permitindo, sempre que necessário, acomodar a plantação de árvores e 

vegetação e integrar as rampas de acesso a travessias pedonais e edifícios. Aceita-se, no entanto, 

que a mesma seja eliminada face a restrições de espaço. 

 

A rede pedonal e ciclável deve ser lógica, confortável e contínua, desenvolvendo-se ao longo da 

via em canais próprios, com dimensões que devem procurar ser adequadas às funções que 

acomodam.  

Idealmente este perfil necessita de um espaço canal livre de 23 m, sendo o seu valor mínimo 

desejável de 17,4 m de largura, assumindo que todos os espaços funcionais se mantêm (faixa de 

rodagem, estacionamentos, ciclovias, passeios, etc). O valor mínimo aceitável, ao pressupor a 

eliminação de um número significativo de espaços, necessita apenas de uma largura de 9,0 m, o 

que acomoda a maioria dos trechos de atravessamentos mais condicionados existentes na RRN. 

O perfil transversal apresentado na Figura 15 deve ser igualmente a referência para os 

atravessamentos urbanos do Tipo II, embora se reconheça que poderá haver segmentos do 

trecho onde os condicionalismos de espaço inviabilizem a sua aplicação. A Figura 16 apresenta 

um perfil transversal tipo adaptado a esses segmentos, onde se assume que, desde que limitado 

em extensão, se poderá assumir a partilha de espaços por recurso a plataformas elevadas de cota 

constante fachada a fachada e ao nível do passeio. Embora a solução não integre elementos de 

canalização físicos que segreguem os canais destinados a cada utilizador, recomenda-se a 

adopção de elementos de canalização visual (guia materializada em pavimento de cor distinta) 

que indique os canais preferenciais destinados a cada utilizador. A eliminação dos desníveis 

permite que o espaço preferencial do peão possa igualmente ser utilizado pelos veículos 

motorizados, designadamente os de maiores dimensões. 
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Figura 16 - Perfil transversal tipo II para níveis de tráfego baixo 

Este perfil deve ser adoptado sempre que o espaço canal, fachada a fachada, disponibilize 

menos de 9 m de largura, o que inviabiliza a construção de passeio com distância mínima 

imposta pela lei em vigor. Refira-se, contudo, que estes segmentos incorporam um nível de 

risco superior aos locais com segregação de espaços pelo que, a adopção deste tipo de soluções 

deverá ser sempre acompanhada da redução da velocidade máxima para 30 km/h. 

3.4.3 Intersecções e acessos 

Tal como referido no ponto 3.1, as rotundas compactas apresentam-se como as soluções de 

referência para aplicação no portão de entrada no espaço urbano, marcando a transição entre os 

trechos de transição e o urbano, ao mesmo tempo que alertam o condutor para a necessidade de 

condicionar o seu comportamento às novas exigências locais. 

Dentro do espaço urbano considera-se que o cruzamento prioritário, preferencialmente com 

canalização física, representa a tipologia preferencial, salvaguardando níveis de fluidez 

compatíveis com os níveis de procura de tráfego. Aceita-se, no entanto, que em locais sujeitos a 

restrições sérias de espaço, essa canalização possa ser reduzida, simplesmente marcada ou 

mesmo eliminada. 

Considera-se ainda que também o tratamento dos acessos neste tipo de trechos deve merecer 

uma análise particular. A maioria desses acessos directos garantem a acessibilidade a um 

número limitado de edificações ou a bolsas urbanas, traduzindo-se na geração/atracção de um 

número negligenciável de viagens em veículo motorizado. Nessas circunstâncias, considera-se 

que a prioridade de passagem deve ser dada ao peão, atribuindo-lhe a continuidade dos circuitos 

em detrimento do conforto associado ao acesso automóvel (Figura 17). Esta solução reflecte-se 

na atribuição de um conforto acrescido à circulação pedonal, mantendo a cota dos percursos, o 

que facilita a circulação quer dos idosos, quer de carrinhos de bebe e/ou cadeiras de rodas.  

Apesar disso importa minimizar a perturbação imposta pelo desnível altimétrico sobre o 

veículo, pelo que se sugere o recuo do passeio em cerca de 1 m de modo a permitir integrar uma 

rampa de acesso (Figura 17_b). Esta rampa permite ainda que a manobra de viragem à direita 

possa ser executada sem impor perturbações muito significativas à corrente de tráfego principal. 



Acalmia de Tráfego Aplicada ao Atravessamento de Localidades 

Julho, 2011                                                                                                                                                                                      27        

  

Figura 17 - Continuidade dada aos passeios, com rampa associada aos acessos locais 

3.4.4 Plataformas elevadas (trechos urbanos do tipo II) 

Tal como já referido em 3.3.2, considera-se aceitável e até defensável o recurso a plataformas 

elevadas aplicadas a atravessamento do tipo II, desde que associadas a um segmento pouco 

extenso e sujeito a uma velocidade máxima de 30 km/h. 

O recurso a plataformas deve, no entanto, ser restringido a situações muito particulares, 

designadamente a locais onde o espaço canal disponível ou disponibilizável seja muito 

condicionado, inviabilizando a materialização física de passeios, ou a locais, onde a forte 

presença do peão o justifique.  

A construção da plataforma associada à elevação do pavimento procura assim alertar o condutor 

para o atravessamento de uma zona de risco elevado, induzindo-o a alterar o seu comportamento 

e, em particular, a reduzir a sua velocidade. A plataforma pode ser associada a cruzamentos 

(Figura 18_a) ou a segmentos de extensão curta (Figura 18_b). De modo a salvaguardar a 

eficiência da medida, é normalmente recomendável limitar a extensão da plataforma a 20 m, 

comprimento a partir do qual o condutor tende a entrar em habituação e a readquirir a 

velocidade. Caso a situação exija a manutenção da plataforma em segmentos de extensão 

superior, importa adoptar medidas complementares, tais como a alteração de materiais. 

De modo a tornar a plataforma bem visível, considera-se indispensável que se recorra à 

diferenciação de pavimentos quer em termos de cor, quer de textura de materiais. A elevação a 

conferir à plataforma deve aproximar-se da associada à cota dos passeios, sendo o grau de 

incómodo imposto pela medida definido da inclinação da rampa (ficha técnica nº7), a qual deve 

ser definida em função da velocidade estabelecida para o local, que no presente caso será 

habitualmente de 30 km/h. 

a) b) 
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Figura 18 Continuidade dada aos passeios, com rampa associada aos acessos locais 

Atendendo a que a imposição de alterações aos alinhamentos verticais nem sempre é esperada 

pelos condutores, considera-se benéfico introduzir um segmento de aproximação à plataforma 

com características diferentes, funcionando como pré-aviso ao seu surgimento. Esse segmento, 

que deverá ser constituído por um material de cor e textura diferente, deve manter as cotas da 

rasante da via assim como a materialização dos passeios (ver Figura 19).   

 

Figura 19 – Marcação das plataformas e segmentos de aproximação 

 

3.4.5 Passagens para peões e ciclistas 

Tendo por base os níveis de procura de tráfego e as velocidades de operação esperadas, 

considera-se que, salvo situações particulares, a passagem para peões e para ciclistas com 

atribuição formal de prioridade ao peão deve ser considerada como a solução de referência, 

embora e sempre que se justifique, a mesma possa ser associada à implementação física de um 

separador. Considera-se, contudo, que em situações particulares que o justifiquem, 

designadamente face a travessias sujeitas a níveis de procura pedonal e/ou ciclável elevados ou 

na presença de utilizadores vulneráveis (idosos, crianças e utilizadores com necessidades 

especiais), poderá recorrer-se à sua semaforização isolada ou eventualmente complementada por 

um sistema de controlo de velocidades. 

Particularmente nas situações em que o espaço disponível não permite a materialização de um 

separador central, considera-se francamente desejável integrar uma zona de aproximação à 

passagem para peões ou para ciclistas com cerca de 15 m de extensão, materializada em 

material de cor distinta da utilizada na faixa de rodagem. Neste tipo de trechos é ainda 

a) 

b) 

≤20m 
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recomendável materializar a passagem de peões recorrendo a material de cor e textura diferente 

da faixa de rodagem, o que normalmente permite evidenciar a presença da travessia, seja em 

termos visuais seja acústicos (ruído associado à trepidação). Para esse efeito, recomenda-se a 

utilização de materiais com elevado nível de atrito e preferencialmente característicos da zona. 

3.4.6 Estacionamento e paragens BUS 

Nos trechos urbanos sujeitos a níveis de procura baixos, considera-se que sempre que o espaço 

disponível ou disponibilizável o permita, os lugares de estacionamento deverão ser acomodados 

na própria via embora, sempre que possível, os mesmos devam ser remetidos para os espaços 

marginais e para a rede local. 

Estes trechos caracterizam-se habitualmente por disponibilizar espaços canais extremamente 

reduzidos, pelo que a criação de baias de estacionamento se reflecte frequentemente na 

materialização de passeios com larguras reduzidas (próximas das larguras mínimas legais), 

inviabilizado, designadamente, a plantação de árvores e/ou de vegetação. Nessas circunstâncias 

recomenda-se a plantação das árvores integradas nas baias de estacionamento (Figura 20), o que 

permite, por um lado, aumentar a largura útil dos passeios e, por outro lado, aumentar o 

perímetro de desenvolvimento da árvore, ao afastá-las relativamente à frontaria das habitações. 

 
Figura 20 – Combinação de lugares de estacionamento e plantação de árvores 

Também as paragens de transportes colectivas podem ser formalizadas ao longo do trecho ou, 

sempre que se proporcione, devem ser estudadas soluções alternativas baseadas na sua 

transferência para a rede viária local. À semelhança do apresentado no ponto 3.3.5, também 

neste tipo de eixos se deve avaliar a possibilidade de criar baias segregadas para paragens BUS, 

assumindo aqui a solução alternativa apresentada na Figura 14 um campo privilegiado de 

aplicação. Considera-se ainda aceitável que, perante restrições de espaço, a paragem possa ser 

considerada e plena via, uma vez que, face aos níveis reduzidos de procura de tráfego, a 

perturbação imposta pelo período de paragem na normal corrente de tráfego tenda a ser 

negligenciável. 

3.5 TRECHOS SUJEITOS A LIMITAÇÕES DE ESPAÇO CANAL 

As restrições de espaço ao nível do canal disponível fachada a fachada traduzem-se 

directamente numa imposição de restrições ao nível do perfil transversal tipo e, portanto, nas 

soluções globais a adoptar.  
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Nessa óptica, ao longo do documento e sempre que se justificou, foram sendo apresentadas 

várias soluções alternativas passíveis de aplicação, sempre que as restrições de espaço impedem 

a aplicação das soluções apresentadas como as ideais recomendadas, apontando-se 

complementarmente para as soluções mínimas desejadas e mínimas absolutas, associadas à 

eliminação de alguns elementos funcionais. Os perfis transversais tipo recomendados, apontam 

assim para a sequência de 3 valores associados a cada elemento, permitindo, em cada caso, a 

adaptação da medida atribuída a cada parâmetro em função das condicionantes locais.  

Nessas circunstâncias, e face a condicionalismos de espaço, importa primeiramente avaliar a 

hipótese de adaptação do perfil transversal, reduzindo a largura de cada elemento construtivo às 

dimensões mínimas desejáveis ou mesmo mínimas absolutas. Caso tais restrições não se 

revelem suficientes, importa avaliar que elementos constituintes podem ser eliminados do perfil, 

sem que tal se traduza numa perda significativa de funcionalidade do espaço ou de segurança. 

Deve assim ser equacionada a hipótese de eliminar elementos cuja dimensão, no seu mínimo 

absoluto, está sinalizada com o valor zero. 

Importa, contudo, sublinhar que o perfil transversal tipo não tem de se manter constante ao 

longo de todo o itinerário, podendo revelar-se benéfica a sua variação numa tentativa de 

adaptação às especificidades do espaço canal disponibilizado. Pode e deve, assim, equacionar-se 

a hipótese de eliminação de alguns elementos constituintes num determinado segmento de 

extensão limitada (eliminação de separador, de vias laterais locais, de baias de estacionamento, 

etc.), e de os retomar num segmento a jusante onde as condições físicas o permitam. 

A opção por eliminar integralmente um elemento constituinte do perfil tem, por vezes, de ser 

efectivamente equacionada, pelo que importa definir critérios que apoiem a sua eliminação 

classificados por graus de prioridade de eliminação:  

 Sempre que exista a cortina de verde localizada entre a baia de estacionamento e a 

ciclovia/passeio, podendo ser substituída por um ligeiro desnível vertical. Sublinhe-se 

que este ponto não integra a eliminação dos separadores delimitadores do corredor 

central em relação às vias laterais locais associadas a nível elevados de TMDa; 

 Considerar a partilha dos passeios e das ciclovias (desde que sinalizadas como tal); 

 Eliminar o percurso de ciclovias, procurando-o redireccionar para a rede local; 

 As bainhas de estacionamento integradas nas vias de acesso local, principalmente ao 

longo dos sub-trechos onde as condicionantes de espaço sejam mais significativas, 

podendo reintroduzir-se sempre que o espaço disponível o permita; 

 As bainhas de estacionamento ao longo da via. Também aqui deve ser patente a 

necessidade de criar algumas bolsas localizadas de estacionamento em locais onde a 

disponibilização de espaço o permita; 

 As vias de acesso laterais, assim como os correspondentes separadores físicos de 

delimitação em relação ao corredor central. Esta medida deve ser encarada, 

preferencialmente como limitada a pequenos segmentos, devendo ser retomada, sempre 

que as condicionantes físicas o permitirem; 

 Substituir o separador central, por um separador galgável, o qual permite eliminar as 

bermas e eventualmente reduzir a dimensão das vias ao mínimo absoluto; 

 Eliminação do separador central assim como das correspondentes bermas. 
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Considera-se, assim, que o espaço canal mínimo a dispor, nas situações mais restritivas, deverá 

resultar da redução, até ao mínimo absoluto, das dimensões associadas a cada um dos diferentes 

elementos constituintes do perfil, associado à eliminados aqueles que se consideram ser possível 

retirar do perfil sem perda significativa de funcionalidade e/ou segurança. A indisponibilidade 

deste espaço canal deverá justificar o reequacionar da construção de uma variante, ou a 

implementação de soluções complementares que permitam desviar parte do tráfego do canal. 

Nestas circunstâncias, considera-se que não estão reunidas as condições mínimas de 

compatibilização das diferentes funções associadas à dinâmica do espaço, sendo obrigatória a 

procura de soluções alternativas.  

3.6 TRECHOS URBANOS DE EXTENSÃO CURTA 

As soluções apresentadas anteriormente assentam no pressuposto de que a povoação se 

apresenta numa forma isolada e onde é possível distinguir os 3 trechos de referência: 

aproximação, de transição e urbano.  

Identificam-se, no entanto, situações onde o trecho urbano possa ser curto ou simplesmente não 

exista: 

a) Quando o aglomerado atravessado é de pequena dimensão; 

b) Quando o centro marcadamente urbano não existe, caracterizando-se pela 

apresentação de edificações de forma dispersa e relativamente afastadas da faixa de 

rodagem; 

c) Sempre que o tecido urbano se desenvolve à margem da estrada em estudo, sem 

manter uma interacção muito significativa com esta. 

Neste tipo de situações, dever-se-á admitir que o troço efectivamente urbano possui dimensões 

muito reduzidas (eventualmente no caso da alínea a)), ou simplesmente não existe (alíneas b) e 

c)). Atendendo a que o princípio de base prevalecente ao dimensionamento dos trechos de 

atravessamento de localidades é, de forma genérica, salvaguardar as condições desejáveis de 

fluidez e de nível de serviço, o abaixamento da velocidade máxima para os valores de referência 

em espaço urbano (50 km/h) deverá cingir-se ao trecho efectivamente urbano, ou simplesmente 

não ocorrer. Nestas últimas situações, dever-se-á manter a velocidade máxima de referência aos 

trechos de transição (70 km/h), devendo as soluções finais seguirem os princípios e regras 

dimensionais apresentadas no fascículo 3.  

Na presença de um trecho urbano que assume uma extensão curta (inferior a 1 km, o que 

corresponde a um tempo de atravessamento de cerca de 2 minutos), poder-se-á admitir que o 

efeito perturbador e consequentemente o tempo perdido associado ao atravessamento da 

povoação é pouco significativo, o que poderá justificar a adopção de soluções mais restritivas.  

No caso concreto dos trechos sujeitos a níveis elevados de procura de tráfego, e embora 

idealmente as regras gerais e o perfil transversal apresentados no ponto 3.2 devam ser 

respeitados, nestas situações é aceitável recorrer-se à partilha de funções entre o tráfego de 

passagem e o tráfego local, podendo assim eliminar-se as vias laterais e afectar o espaço 

sobrante à infra-estrutura pedonal e ciclável. Importa, contudo, manter as preocupações ligadas 
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ao dimensionamento das intersecções (locais críticos onde tendencialmente se concentram as 

demoras), de modo a controlar os tempos perdidos ao longo do atravessamento. 

A solução global apresentada na Figura 21 deve assumir-se como a solução de referência para 

este tipo de atravessamentos, onde o trecho urbano é balizado nos seus extremos por rotundas as 

quais asseguram a função de portão de entrada. As rotundas funcionam ainda como elemento de 

regulação do tráfego e de apoio à inversão de marcha, o que viabiliza a construção do separador 

contínuo de interligação, impedindo a prática de manobras perigosas e servindo ainda de apoio 

aos peões nos seus movimentos de atravessamento. 

 

 

  

Figura 21 – Ordenamento geral do trecho urbano sujeito a níveis de tráfego elevados, para troços de extensão curta 

 

A mesma solução global poderá ser adaptada através de 2 rotundas compactas a situações de 

tráfego moderado e baixo, embora o recurso a vias segregadas seja dispensável para a primeira 

categoria e o uso do separador central seja dispensável para a última. 

3.7 MEDIDAS COMPLEMENTARES 

Segundo Herrstedt (1993), os trechos de atravessamento de localidades devem constituir um 

espaço urbano de qualidade. Ainda que a segurança rodoviária deva constituir o factor 

primordial a contemplar no projecto final, o ambiente local não deve ser descuidado (Hallmark, 

et al. 2007).  

É possível identificar um conjunto de medidas que contribuem decisivamente para a 

transformação da estrada num ambiente de rua, com importantes reflexos na alteração do 

comportamento dos condutores e, em particular, das velocidades adoptadas. Tais ordenamentos 

devem integrar, de forma combinada, elementos de vegetação, iluminação, alteração de 

pavimentos e ainda a instalação de mobiliário urbano, conferindo ao espaço tratado 

atractividade, funcionalidade e segurança. Por outro lado e associada à vertente ecológica, 

dever-se-á ponderar o plantio de árvores e de outra vegetação, o uso de floreiras em alternativa a 

pinos no controlo de acessos (entradas de ciclovias caminhos pedonais, etc.) e a utilização de 

pavimentos permeáveis. 

Os pontos seguintes procuram identificar algumas medidas e tipos de aplicação, particularmente 

dirigidas à aplicação no trecho urbano. 
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3.7.1 Iluminação pública 

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

revelando-se essencial à segurança nocturna dos diferentes utilizadores. Por essa razão, a sua 

implementação cobre-se de carácter obrigatório ao longo de todo o trecho urbano. 

Podem ser identificados os seguintes benefícios associados à iluminação pública: 

 Melhoria da visibilidade dos peões e ciclistas relativamente aos condutores; 

 Promoção da actividade pedonal e ciclável durante o período nocturno; 

 Melhoria do sentimento de segurança dos residentes e de outros utilizadores locais; 

 Melhoria da envolvência afectando a promoção de actividades e a dinâmica económica 

local. 

Para além da iluminação pública ao longo do trecho urbano, é ainda francamente recomendável 

o reforço da sua intensidade, nos seguintes locais específicos: 

a) Na marcação do portão de entrada no trecho urbano. Se o mesmo for materializado 

através da construção de uma rotunda, importa que a disposição dos postes contorne 

exteriormente a rotunda, sublinhando a descontinuidade da infra-estrutura rodoviária; 

b)  Junto às travessias pedonais da via em estudo, não providos de sistema de 

semaforização; 

c) Junto de outros pontos críticos designadamente em intersecções onde se registe um 

elevado nível de sinistralidade nocturna. 

A iluminação deve ser contínua, não devendo existir locais não iluminados, sob risco da mesma 

não ser devidamente identificada pelo condutor. A iluminação deve ser uniforme e as fontes de 

luz serem colocadas alternada e rigorosamente em relação às outras, bem como adquirir uma 

altura adequada e proporcional ao meio onde se inserem (National Roads Authority, 2005); 

Nos espaços mais condicionados, a colocação das armaduras nas fachadas dos edifícios poderá 

revelar-se uma excelente solução, permitindo libertar a via publica para a circulação, podendo 

ainda resultar em soluções visualmente atractivas. Quando aplicados nos passeios, importa que 

os mesmos assumam uma posição lateral em relação à zona de circulação, de modo a maximizar 

a largura útil.  

Os postes devem ser providos de suporte flexível de modo a derrubarem face a 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, embora e preferencialmente os postes devam ser 

colocados na berma/passeio no extremo oposto à faixa de rodagem. Sempre que existam árvores 

e postes de iluminação publica, importa que todos esses elementos verticais sejam inseridos no 

mesmo alinhamento de modo a maximizar a largura útil da infra-estrutura para uso do peão ou 

ciclista. 

3.7.2 Materiais – cores e texturas 

O uso de diferentes cores e texturas permite sublinhar as fronteiras dos espaços destinados a 

cada subsistema (Herrstedt et al., 1993), servindo como elementos de canalização. 
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Complementarmente, a alteração de pavimentos pode ainda funcionar como pré-avisos, 

alertando o condutor para a aproximação de uma zona de risco acrescido.  

A escolha dos pavimentos pode resultar em diferentes formas, padrões, transições e texturas. A 

escolha dos materiais deve ter em consideração a suas características básicas, designadamente 

em termos de desgaste e níveis de ruído que lhe estão associados, devendo preferencialmente e 

sempre que possível, optar-se por materiais da região. 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.  

Ao longo do trecho urbano, o pavimento betuminoso deve manter-se como o pavimento de 

referência, reservando o uso de outros materiais para fins específicos. Recomenda-se a adopção 

de outros materiais nas seguintes situações específicas: 

1) Nos trechos sujeitos a níveis elevados de tráfego: 

a.  No revestimento das bermas. A adopção de um material rugoso nas bermas 

tende a tornar-se pouco atractivo à circulação dos veículos ligeiros, 

contribuindo assim para o controlo das velocidades adoptadas. Esses espaços 

permitem, no entanto, a sua transposição por parte dos veículos de maiores 

dimensões, salvaguardando as suas necessidade de operacionalidade; 

b.  Nas vias laterais paralelas, como forma de evidenciar a tipologia da via e das 

funções que lhe estão associadas, contribuindo assim para o controlo da 

velocidade. Neste tipo de utilização a textura assume um peso fundamental; 

c. Nas baias de estacionamento e paragens BUS. A adopção de um material 

permeável, ou de blocos prefabricados perfurados para crescimento de relva, 

poderá revelar-se uma excelente solução de integração; 

d. Nos passeios e ciclovias, onde importa optar por material confortáveis e de 

cores contrastantes; 

e. Nos ilhéus e separadores centrais, onde deverá ser prevista a adopção de 

materiais com cores contrastantes ou eventualmente a relva; 

f. Ilhas centrais das rotundas através de uma conjugação de matérias de cores 

contrastantes (relva, arbustos, materiais granulares de diferentes cores, etc.). 

 

2) Nos trechos sujeitos a níveis moderados de tráfego: 

a. No trecho de 15 m que antecede a marcação de uma passagem de peões, 

devendo ainda promover-se a alteração do material na zona de rebaixamento 

dos ilhéus; 

b. Nas baias de estacionamento e paragens BUS onde se deverá optar por um 

material de cor contrastante com o pavimento; 

c. Nos passeios e ciclovias, onde importa optar por material confortáveis e de 

cores contrastantes; 

d. Nos ilhéus e separadores centrais, onde deverá ser prevista a adopção de 

materiais com cores contrastantes ou eventualmente a relva; 

e. Ilhas centrais das rotundas através de uma conjugação de matérias de cores 

contrastantes (relva, arbustos, materiais granulares de diferentes cores, etc.). 
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3) Nos trechos sujeitos a níveis moderados de tráfego: 

a. Nas baias de estacionamento e paragens BUS onde se deverá optar por um 

material de cor contrastante com o pavimento; 

b. Nos passeios e ciclovias, onde importa optar por material confortáveis e de 

cores contrastantes; 

c. Nos ilhéus e separadores centrais, onde deverá ser prevista a adopção de 

materiais com cores contrastantes ou eventualmente a relva; 

d. Ilhas centrais das rotundas através de uma conjugação de matérias de cores 

contrastantes (relva, arbustos, materiais granulares de diferentes cores, etc.); 

e. Nos atravessamentos do tipo II: 

i. Nas plataformas, onde deve ser prevista a adopção de materiais 

resistentes e que imponham algum grau de desconforto; 

ii. No trecho que antecede a entrada (e saída) nas plataformas, através da 

adopção de matérias de cores e textura contrastantes em relação ao 

pavimento betuminoso 

Sempre que se optar por um separador central galgável, este deve ser revestido por um material 

rugoso, de modo a desincentivar o seu galgamento em condições de condução normal. 

3.7.3 Plantio de vegetação 

A plantação de vegetação (árvores de pequeno porte ou de arbustos) é porventura o elemento 

que mais contribui para a alteração do ambiente rodoviário, designadamente para transformação 

da estrada em rua. 

O plantio de vegetação é considerado indispensável à caracterização do ambiente urbano e à 

integração paisagística, particularmente ao longo do trecho urbano. Para além de intervir sobre o 

carácter estético, a presença de vegetação contribui ainda para a purificação do ar, sendo este 

aspecto tanto mais importante quanto mais intenso forem os níveis de procura de tráfego no 

atravessamento. Por outro lado, a presença de vegetação cuidada, assim como o plantio de 

árvores organizado (com um espaçamento regular) é característico de um espaço organizado e 

cuidado, transmitindo ao condutor a indicação que atravessa um espaço urbano e que, portanto 

deve alterar a sua atitude. 

Nesta zona, também o sombreamento associado aos passeios e às baias de estacionamento, 

permite criar espaços de circulação e “de estar” confortáveis e aprazíveis, com contributos 

significativos para a qualidade de vida dos habitantes locais. 

A sua utilização permite ainda evidenciar o contraste de cor entre esses espaços e a faixa de 

rodagem, pelo que normalmente são eleitos para aumentar a proeminência dos ilhéus 

separadores, separadores centrais e ilhas centrais de rotundas. A sua aplicação é por isso 

francamente recomendável, ao longo do trecho urbano, devendo mesmo haver um esforço de 

integração destes elementos ao longo de todo o trecho intervencionado. Contudo a sua utilização 

desregrada poderá evolver riscos de segurança ou mesmo recair sobre custos de manutenção 

incomportáveis.   

Identificam-se os seguintes tipo de utilização e condicionantes de base: 
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a) Ajardinamento das ilhas centrais das rotundas adoptadas no portão de entrada na zona 

urbana e ao longo dos trechos sujeitos a níveis elevados e médios de procura. Os 

arranjos das ilhas assumem um papel fundamental na sua atempada visualização por 

parte dos condutores, assumindo por isso um carácter obrigatório. As recomendações 

gerais devem seguir as disposições técnicas do InIR para Dimensionamento de 

Rotundas, combinando a aplicação de vegetação de pequeno porte à modelação do 

terreno e ao uso de materiais granulares; 

b) Plantação de árvores ao longo dos passeios para sombreamento dos passeios e baias de 

estacionamento. Esta medida é francamente recomendável sempre que o espaço 

disponível. De acordo com a lei em vigor, os passeios devem disponibilizar a largura 

útil mínima de 1,5 m, pelo que a plantação de uma cortina de árvores ao longo do 

passeio deverá justificar a disponibilização de pelo menos mais uma faixa de 1 m de 

largura, para integração da caldeira. Em alternativa sugere-se a plantação das árvores ao 

longo das baias de estacionamento, tal como sugerido os perfis transversais tipo 

apresentados e na Figura 20. A colocação de árvores pode ser efectuada com cadências 

de 2 a 3 lugares de estacionamento, consoante a dimensão da copa associada à espécie 

seleccionada; 

c) Plantação de árvores de pequeno porte e/ou de arbustos nos separadores centrais. Este 

tipo de plantações revela-se essencial à marcação do espaço urbano, pelo que a 

dimensão dos separadores deve ter em conta este tipo de utilização. 

d) Ajardinamento de uma faixa separadora entre a faixa de rodagem e os 

passeios/ciclovias. Esta solução é francamente recomendável sempre que se pretenda 

proteger os modos não motorizados da presença dos veículos motorizados, quer em 

termos visuais, quer de ruído, assumindo ainda um contributo fundamental à 

transformação do ambiente rodoviário. O uso de árvores ou de arbustos é admissível, 

sendo no entanto indispensável interromper a cortina de vegetação ou alterar a sua 

configuração, de modo a assegurar os devidos níveis de visibilidade dos peões junto aos 

atravessamentos da via. 

e) Em floreiras, como elementos ornamentais e/ou de bloqueio de acesso a determinados 

acessos pedonais ou cicláveis. 

Independentemente do tipo de uso e sua localização, identificam-se dois problemas de base: (i) 

os elementos arbustivos poderem constituir eventuais obstáculos e aumentar a gravidade dos 

acidentes em caso de despiste; (ii) interferir com os níveis de visibilidade nos pontos críticos de 

decisão. 

A primeira preocupação está directamente relacionada com a dimensão das árvores adoptadas e 

com a necessidade de salvaguardar uma faixa livre de obstáculos adjacente à faixa de rodagem. 

Considera-se que todas as árvores e arbustos, plantados nos espaços adjacentes à faixa de 

rodagem, devem ser preferencialmente frágeis e de pequeno porte (com troncos que não 

excedam os 10 cm, medidos a 40 cm a partir do solo). No entanto, pelo facto de se tratar do 

trecho urbano requalificado, sob condições de circulação condicionadas é expectável que o risco 

de descontrolo da viatura seja francamente reduzido, comparativamente a um ambiente rural. 

Apesar disso, considera-se indispensável salvaguardar uma faixa mínima de 0,5 m entre a faixa 

de rodagem e o perímetro exterior expectável do tronco da espécie seleccionada. 
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O segundo aspecto prende-se com a necessidade de salvaguardar as distâncias mínimas de 

visibilidade nas situações críticas de decisão. Tal preocupação deverá justificar a sua não 

plantação em locais que interfiram com os triângulos de visibilidade (separadores centrais na 

aproximação a intersecções e passagens de peões) e/ou ao seu devido aparamento/limpeza, 

designadamente junto a sinais de transito ou outros dispositivos de regulação/informação. 

3.7.4 Mobiliário urbano 

O mobiliário urbano assegura uma componente essencial à identificação e requalificação do 

espaço urbano. A presença de bancos de jardim, caixotes do lixo assim como ecopontos, abrigos 

de transportes colectivos devidamente posicionados, candeeiros de iluminação exterior, 

bebedouros ou cinzeiros, são alguns exemplos de como dar funcionalidade ao espaço urbano, 

contribuindo ainda para a requalificação do espaço envolvente. O mobiliário urbano aliado e 

enquadrado com a plantação de vegetação, assim como com passeios largos, permite a criação 

de espaços agradáveis e funcionais para o convívio e lazer da população residente e outros 

utilizadores desses locais. 

A presença de mobiliário urbano é, por excelência, de aplicação eminentemente urbana, pelo 

que o seu uso permite reforçar o carácter obstrutivo associado à intervenção, contribuindo para 

alertar o condutor para a presença de outros utilizadores naquele espaço. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

aplicadas ao longo do trecho urbano, integrado em trechos de atravessamento de localidades, 

tendo por base algumas condicionantes básicas.  

Por se tratar de eixos que asseguram a ligação rodoviária inter-urbana, as soluções 

desenvolvidas foram baseadas no princípio geral da segregação modal e mostraram-se capazes 

de assegurar os níveis de serviço adequados associados à corrente motorizada, sem contudo 

negligenciar a salvaguarda das condições de mobilidade e acessibilidade locais, bem como a 

promoção das actividades urbanas e de sustentabilidade económica local. A valorização 

diferenciada entre estes dois objectivos depende de diversos factores, tendo-se destacado o peso 

associado aos níveis de procura de tráfego. 

As soluções foram por isso sub-divididas em três tipologias fundamentais, tendo por base o 

parâmetro considerado como o mais condicionante à definição das soluções tipificadas: nível 

elevado, moderado e baixo de TMDa. 

O trecho urbano atravessa o espaço onde se concentra a maioria das actividades urbanas, 

justificando o abaixamento da velocidade máxima, na generalidade das situações, para 50 km/h. 

Admite-se que em situações particulares (atravessamentos urbanos do tipo II) esse limite possa 

ainda descer, embora limitado a situações muito particulares e pontuais. Por essa razão, é neste 

tipo de trecho que se abrem perspectivas de aplicação de medidas mais restritivas, tais como 

plataformas ou passagens para peões elevadas. Contudo e na generalidade das situações, as 

medidas aplicadas centraram-se genericamente na combinação de medidas de alteração aos 

alinhamentos horizontais com medidas complementares. 
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As soluções desenvolvidas foram apresentadas de forma detalhada e subdivididas em função 

dos seus elementos constituintes fundamentais. Os perfis transversais tipo disponibilizam 3 

valores associados a cada parâmetro de dimensionamento, permitindo adaptar as soluções gerais 

a diferentes níveis de restrição lateral do espaço canal disponível ou disponibilizável.  

Finalmente, importa sublinhar que as medidas apresentadas no âmbito deste FASCÍCULO devem 

ser encaradas como linhas orientadoras de referência, devendo em cada caso competir à equipa 

de trabalho ajusta-las às condicionantes e especificidades locais. A definição de uma equipa 

multidisciplinar deve ser considerada uma necessidade básica, particularmente neste tipo de 

ambientes de intervenção, onde, entre outros aspectos, a integração paisagística, o desenho 

urbano, a economia e a saúde, assumem papeis centrais.  

Deve ainda ser considerada obrigatória a monitorização das soluções desenvolvidas como 

processo indispensável à quantificação real dos efeitos tendo por base estudos do tipo antes e 

depois sustentados pelos indicadores apresentados 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: 

 

ROTUNDA 

INSERÇÃO DE PASSEIOS EM ROTUNDAS   

TRANSIÇÃO BERMA/PASSEIO 

GINCANA COM INVERSÃO DE MARCHA 

SEMÁFOROS DE CONTROLO DE VELOCIDADE 

INSERÇÃO DE SEPARADOR CENTRAL 

PLATAFORMA 

  PARAGEM DE TRANSPORTES COLECTIVOS  
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ROTUNDAS FICHA TÉCNICA N.º 1 

DESCRIÇÃO: 

As rotundas são soluções geralmente circulares, que integram uma ilha central, em torno da qual se 

estabelece um sentido único de circulação considerado prioritário em relação aos movimentos de entrada. 

Podem apresentar-se como soluções compactas com uma única via de circulação ou com múltiplas vias. 

LOCAIS: 

- Entrada das localidades, funcionando como portão de entrada no trecho urbano; 

- ao longo do trecho urbano, aplicadas como modo de regulação. 

EFEITOS: 

– Reduz a velocidade dos veículos devido à deflexão que provocam na trajectória dos veículos. 

- Diminui o número de conflitos entre veículos na intersecção. 

VANTAGENS: 

- Excelente medida de acalmia de tráfego, ao reduzir eficazmente as velocidades; 

- Reduz significativamente o número de pontos de conflitos na intersecção e elimina os conflitos em cruz; 

- Contribui para a melhoria estética, através do ordenamento paisagístico da ilha central; 

-  Assegura elevados níveis de capacidade e fluidez. 

DESVANTAGENS: 

- Pode dificultar a inserção dos veículos pesados; 

- Provoca atrasos nos veículos de emergência; 

- Necessita de muito espaço para a sua implantação; 

- Aumenta a extensão dos percursos pedonais; 

- Reduz a capacidade de estacionamento na rua. 

ESQUEMA: 

 

 

28<DCI<45 – soluções com uma via 

45<DCI<60 – soluções com 2 vias 
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NASCIMENTO DE PASSEIO EM ROTUNDA FICHA TÉCNICA N.º 2 

DESCRIÇÃO: 

Surgimento do passeio associado a uma rotunda, aplicado nas imediações do portão de entrada. 

(As características apresentadas para o surgimento do passeio são igualmente aplicáveis às restantes  

soluções alternativas de portão de entrada – ver também ficha técnica n.º3) 

LOCAIS: 

- No trecho de transição; 

- No portão de entrada no trecho urbano. 

EFEITOS: 

- Medida de controlo de velocidade; 

- Medido de protecção dos peões. 

VANTAGENS: 

- Aumento da segurança real e induzida nos peões e outros utilizadores vulneráveis; 

- Incute no condutor uma sensação de estreitamento da via, induzindo-o a reduzir a velocidade; 

- Protecção de postes de iluminação pública e de outros elementos verticais aplicados nos passeios 

(árvores, postes de sinalização, etc.); 

DESVANTAGENS: 

- Pode constituir um eventual obstáculo para veículos que circulam através da berma. 

ESQUEMA: 
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TRANSIÇÃO BERMA/PASSEIO FICHA TÉCNICA Nº 3 

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 no correspondente portão de entrada no trecho urbano; 

- 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: 
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GINCANA COM INVERSÃO DE MARCHA FICHA TÉCNICA Nº 4 

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 e no portão de entrada no trecho urbano; 

- 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;                          

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

                                                                                                                    d ≥ 12,00 m 
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SISTEMA SEMAFORIZADO DE CONTROLO 

DE VELOCIDADE 
FICHA TÉCNICA N.º 5 

DESCRIÇÃO: 

 

LOCAIS: 

- No portão de entrada no trecho urbano; 

- Em locais, onde se justifique  proteger os peões; 

- Em locais onde se justifique proteger utilizadores vulneráveis ou com necessidades especiais. 

EFEITOS: 

- Medida de controlo pontual da velocidade 

VANTAGENS: 

- Solução económica; 

- Solução que não exige a disponibilização de espaço adicional. 

DESVANTAGENS: 

- Condiciona a velocidade pontualmente, sendo a velocidade recuperada no trecho imediatamente a 

jusante; 

- Quando aplicado de forma sistemática pode acarretar um aumento das demoras; 

- Quando mal aplicado ou dimensionado pode induzir ao seu desrespeito. 

ESQUEMA: 

- sistemas activados por espiras electromagnéticas; 

- sistemas activados por radares. 
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INSERÇÃO DE SEPARADOR CENTRAL FICHA TÉCNICA Nº 6 

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 ao logo de todo o trecho urbano, 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; 
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                                                                                                           d = min 1,50 m; desejável 

2,00 m 

 

PLATAFORMAS FICHA TÉCNICA Nº 7 

DESCRIÇÃO: 

- Trata-se da elevação da cota da superfície do pavimento, elevando-a a níveis próximos ou iguais à rede 

pedonal. Na sua forma mais comum, assume cota constante fachada a fachada. 

LOCAIS: 

- Integrado no trecho urbano em zonas de espaço extremamente condicionadas (igual ou inferior a 8 m);  

- Em locais onde se procure defender os peões (volume de peões elevado ou de pessoas com mobilidade 

reduzida). 

EFEITOS: 

- Aumento do sentimento de alerta no condutor; 

- Redução da velocidade dos veículos. 

VANTAGENS: 

- Aumenta o sentimento de segurança nos peões; 

- Permite salvaguardar a segurança dos diferentes utilizadores em locais onde não é possível materializar 

passeios com as dimensões mínimas absolutos. 

DESVANTAGENS: 

- Provoca atrasos nas correntes de tráfego; 

- Pode provocar danos físicos no veículo, quando transpostas a velocidades superiores às pre-

estabelecidas. 

 

ESQUEMA: 

 

Velocidade de 

circulação [km/h] 

Inclinação da 

rampa 

Comprimento da base rampa [m] 

Altura de 7,5 cm Altura de 10 cm 

20 1:7 0,525 0,701 

25 1:8 0,600 0,792 

30 1:10 0,750 1,006 

35 1:13 0,975 1,311 

40 1:17 1,275 1,707 
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45 1:20 1,500 2,012 

50 1:25 1,875 2,499 

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

rodagem. A tonalidade vermelha é sempre recomendada. 

 

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”. 

 

 

 




