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1. Introdução
• Em que medida as autoridades rodoviárias nacionais de países
europeus e as suas concessionárias são capazes de implementar e
manter o cumprimento das disposições normativas relativas à AAFR ao
longo de todo o ciclo de vida das estradas?
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WP1: Technical review of current road side
standards and guidelines
• A literature review of the guidelines for road side
design and maintenance that are currently used
by road authorities and practitioners in each of
the participating countries will be conducted.
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• 54 relatórios de ISR produzidos para o Transport
Infrastructure Ireland (TII), da Irlanda
• Mais de 4000 km de estradas irlandesas (1500 km
das estradas nacionais primárias e 2500 km
estradas nacionais secundárias), das quais apenas
140 km são estradas de dupla faixa de rodagem e
18% são em zona urbana.
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2. Latent Dirichlet Allocation (LDA)
Modelação de Tópicos
• A LDA representa um documento como uma
combinação de tópicos latentes em que um tópico tem
uma distribuição multinominal de palavras.
• A LDA foi aplicada a dois conjuntos de dados:
• Questões levantadas (problemas encontrados)
• Intervenções de segurança rodoviária propostas (soluções
propostas).
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K tópicos Grupos de palavras

M documentos

Tópico

N
palavras
Modelo de tópicos

Frequência de palavras

(Corpus de Problemas ou Soluções)

Documento Distribuição probabilística de tópicos
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Appendix A – Summary table of all design issues
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Número de ocorrências das palavras mais frequentes para o
corpus de problemas e o corpus de soluções
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3. Exemplo de aplicação
Resultados dos modelos
• Quatro tópicos diretamente relacionados com problemas da AAFR:
•
•
•
•

O tópico 1 diz respeito aos obstáculos na AAFR;
O tópico 2 corresponde a despistes em pontes;
O tópico 5 está associado a um obstáculo específico da AAFR (os postes);
O tópico 20 mostra padrões relativos a obstáculos lineares presentes na AAFR (muros e vedações).

• Três tópicos diretamente relacionados com intervenções na AAFR:
• O tópico 11, que corresponde à mitigação dos efeitos dos obstáculos presentes na AAFR e dos postes;
• O tópico 14, que aborda os obstáculos fixos na AAFR;
• O tópico 23, referente a questões da AAFR em pontes e viadutos.
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Soluções

Problemas

Probabilidades de palavras de tópicos específicos para os corpora de problemas e soluções
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4. Conclusões
• A modelação de tópicos foi utilizada para analisar 54 relatórios de ISR elaborados ao
longo de seis anos (2012 - 2017), cobrindo 4011 km de estradas.
• Os resultados demostram que a LDA é metodologicamente adequada para identificar
os padrões de coocorrência de atributos relacionados com os despistes nos relatórios
das ISR, bem como os padrões de intervenção vocacionada para estes acidentes.
• A frequência de tópicos relacionados com a segurança da AAFR é maior no corpus de
problemas do que no corpus de soluções, o que significa que os problemas são mais
facilmente identificados e relacionados com a AAFR do que as intervenções.
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4. Conclusões
• Palavras relacionadas com os conceitos de "AAFR tolerante" e "zona livre", bem como
as normas técnicas europeias relevantes para sistemas de retenção rodoviários (CENEN1317 e EN 12767), estão ausentes destes tópicos.
• Realizar as atividades necessárias para desenvolver e aplicar recomendações para a
conceção e gestão de AAFR segura.
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6th International Symposium on Highway Geometric Design – 2022-06-26 to 29
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Muito obrigado.
croque@lnec.pt

10º CRP | LNEC| Lisboa | 5-7 JULHO, 2022

ANÁLISE DE TÓPICOS EM INSPEÇÕES DE
SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Sistema Seguro - Segurança da Circulação Rodoviária
Carlos Roque, João Lourenço Cardoso – Laboratório Nacional de
Engenharia Civil
10º CRP | LNEC| LISBOA | 5-7 JULHO, 2022

Programa de substituição de Barreiras de
Segurança na rede Ascendi:
Implementação e desenvolvimento de
novas soluções tecnológicas
Sistema Seguro - Segurança da Circulação Rodoviária
Nuno Teixeira, Ascendi
João Neves, Ascendi
Tiago Jorge, Ascendi

10º CRP | LNEC| LISBOA | 5-7 JULHO, 2022

Sistema Seguro - Segurança da
Circulação Rodoviária

Dia 6

Programa de substituição de Barreiras
de Segurança na rede Ascendi:
Implementação e desenvolvimento de
novas soluções tecnológicas

ÍNDICE

/ 01 Enquadramento

/ 04

Solução encontrada

/ 02 Cronograma

/ 05

Implementação

/ 06

Conclusões e perspetivas
futuras

/ 03

Identificação do
problema

10º CRP | LNEC| LISBOA | 5-7 JULHO, 2022

18

Dia 6

Sistema Seguro - Segurança da
Circulação Rodoviária

Programa de substituição de Barreiras
de Segurança na rede Ascendi:
Implementação e desenvolvimento de
novas soluções tecnológicas

ENQUADRAMENTO
/ A ASCENDI integra atualmente um conjunto de 6
concessionárias responsáveis por 627 km de autoestrada.
/ Um dos pilares estratégicos da empresa é a promoção da
melhoria continua dos padrões de segurança rodoviária,
com particular ênfase na qualidade da infraestrutura.
/ Apesar das Barreiras de Segurança instaladas cumprirem
com os requisitos de segurança à época dos projetos de
execução, a ASCENDI contratou em 2018 um estudo
técnico que avaliou a conformidade das mesmas com as
com as disposições normativas publicadas em Portugal (EN
1317 e Manual de Aplicação dos Sistemas de Retenção
Rodoviários – INIR).
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ENQUADRAMENTO
/ Levantamento detetou insuficiências agrupadas em 4
prioridades de intervenção de acordo com o risco associado:
◦ Prioridade 1 - Separador central em vias desniveladas;
◦ Prioridade 2 - Obras de arte e transições para plena via;
◦ Prioridade 3 - Aterros de grande dimensão;
◦ Prioridade 4 - Proteção de obstáculos pontuais perigosos e
transições.

Programa de substituição de Barreiras de Segurança
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CRONOGRAMA
27,6 km instalados
53,9 km instalados

2 289 882 €

2018

Concluída Prioridade
1 (BLA)

9,2 km instalados
1 635 523 €

2020

3 999 496 €

2023

Retoma Prioridade 2

95,8 km instalados

2019

2022

4 934 591 €

2021

Previsão:
41 km de novas BS’s
3 570 361 €

Prioridade 1, 2 e 3

Prioridade 2 impedida
de avançar, início da
Prioridade 4

Entre 2018 – 2021 foram substituídos 186 km de barreiras de segurança.
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IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA
PRIORIDADE 2 – Obras de arte e Transições
/ Nível de Contenção requerido – H1, H2
/ Espaço Disponível para deformação – 0,90 m
/ Transição para plena-via
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IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA
PRIORIDADE 2 – Obras de arte e Transições
/ Nível de Contenção requerido – H1, H2
/ Espaço Disponível para deformação – 0,90 m
/ Transição para plena via
Solução Existente
/ Sem homologação e sem certificação CE
/ Desempenho desconhecido (retenção e deformabilidade);
/ Sem elementos para transição com a plena via;
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IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA
PRIORIDADE 2 – Obras de arte e Transições
▪ / Não identificámos nenhuma solução homologada
no mercado que conseguisse responder aos vários
requisitos:
▪
▪
▪
▪

Nível de retenção H2;
Deflexão dinâmica máxima de 0,90 m;
Nível de Proteção de Motociclistas (DPM);
Solução a instalar sobre lancil de 0,30 m.
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IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA
PRIORIDADE 2 – Obras de arte e Transições
/ Estudada Solução de demolição do Lancil.
▪ Custos;
▪ Período de ocupação da via;
▪ Colisão com CTR;

Desenvolvimento e Certificação de uma nova solução de Barreira de
Segurança em obras de arte com lancis de 30cm
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SOLUÇÃO ENCONTRADA
Parceria com a ROADSTEEL ENGINEERING
Desenvolvimento e Homologação em 4 fases:

/ Desenvolvimento e Homologação de Barreira com a seguinte
performance:
▪
▪
▪
▪

Nível de retenção H2;
Deflexão dinâmica máxima de 0,90 m;
Nível de Proteção de Motociclistas (DPM);
Solução a instalar sobre lancil de 0,30 m.

/ Modificação da Barreira para Lancis de 0,20 m.
/ Transição para plena via.
/ Possível Upgrade para nível de retenção H4b.
Antes de avançar, avaliou-se numericamente a barreira existente,
concluindo-se que terá um nível de retenção N2, com Nível de
Gravidade elevado devido à presença do Lancil.
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SOLUÇÃO ENCONTRADA
Parceria com a ROADSTEEL ENGINEERING
Primeira Fase - Desenvolvimento e Homologação
da Barreira
/ Definições base:

▪ Perfil tripla onda;
▪ Afastamento dos prumos igual ao
existente – 2.0m.
▪ Possibilidade de utilização das

fixações existentes:
▪ Por economia;
▪ Por facilidade de montagem
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SOLUÇÃO ENCONTRADA
Parceria com a ROADSTEEL ENGINEERING
Primeira Fase - Desenvolvimento e Homologação

da Barreira
/ Modelação Numérica para ajuste do modelo em
estudo:
▪ Perfil tripla onda;

▪ Afastamento dos prumos igual ao
existente – 2.0m.
▪ Possibilidade de utilização das
fixações existentes:
▪ Por economia;

▪ Por facilidade de montagem
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SOLUÇÃO ENCONTRADA
Parceria com a ROADSTEEL ENGINEERING
Primeira Fase - Desenvolvimento e Homologação
da Barreira
/ Testes Parciais para calibração de componentes:
▪ Interação entre prumo e o lancil

levemente armado para:
▪ Determinação do comprimento
dos pernos de fixação;
▪ Calibração da rigidez dos

prumos.
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SOLUÇÃO ENCONTRADA
Parceria com a ROADSTEEL ENGINEERING
Primeira Fase - Desenvolvimento e Homologação
da Barreira
/ Testes Parciais para calibração de componentes:
▪ Interação entre prumo e o lancil

levemente armado para:
▪ Determinação do comprimento
dos pernos de fixação;
▪ Calibração da rigidez dos

prumos.

10º CRP | LNEC| LISBOA | 5-7 JULHO, 2022

30

Dia 6

Sistema Seguro - Segurança da
Circulação Rodoviária

Programa de substituição de Barreiras
de Segurança na rede Ascendi:
Implementação e desenvolvimento de
novas soluções tecnológicas

SOLUÇÃO ENCONTRADA
Parceria com a ROADSTEEL ENGINEERING
Primeira Fase - Desenvolvimento e Homologação
da Barreira
/ Testes Parciais para calibração de
componentes:

▪ Dispositivo de Proteção de Motociclistas:
▪ Limitação do contato com o lancil;
▪ Controlo da dinâmica do manequim.
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Implementação e desenvolvimento de
novas soluções tecnológicas

SOLUÇÃO ENCONTRADA
Parceria com a ROADSTEEL ENGINEERING
Primeira Fase - Desenvolvimento e Homologação da Barreira

/ Solução Final
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Sistema Seguro - Segurança da
Circulação Rodoviária

SOLUÇÃO ENCONTRADA
Primeira Fase - Desenvolvimento e Homologação da Barreira
/ Solução Final
Com recurso à aplicação de quatro
ancoragens novas por prumo

Com recurso aos pernos existentes e
a duas ancoragens novas por prumo
▪ Nível de Retenção
▪ Gravidade do
Embate

▪ Classe de nível de
Largura Útil
▪ DPM - Nível de
Gravidade do
Embate

▪ Deflexão Dinâmica
0,60m

H2
B

W2

Nível I (70Km/h)

0,50m

10º CRP | LNEC| LISBOA | 5-7 JULHO, 2022

33

Dia 6

Sistema Seguro - Segurança da
Circulação Rodoviária

Programa de substituição de Barreiras
de Segurança na rede Ascendi:
Implementação e desenvolvimento de
novas soluções tecnológicas

SOLUÇÃO ENCONTRADA
Parceria com a ROADSTEEL ENGINEERING
Primeira Fase - Desenvolvimento e Homologação da Barreira
/ Solução Final
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SOLUÇÃO ENCONTRADA
Parceria com a ROADSTEEL ENGINEERING
Segunda Fase – Modificação para Lancis de 0,20 m
▪ Situação que ocorre nas Passagens Inferiores
▪ Optámos pela modificação do mesmo sistema para facilitar a
gestão de sobressalentes

▪ Modificação consistiu na introdução de chapas sob o prumo
▪ Homologação requereu ensaios sobre o prumo para
comprovar que as ancoragens continuavam a funcionar.
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SOLUÇÃO ENCONTRADA
Parceria com a ROADSTEEL ENGINEERING
Segunda Fase – Modificação para Lancis de 0,20 m

▪ Nível de Retenção

H2

▪ Gravidade do
Embate

B

▪ Classe de nível de
Largura Útil

W2

▪ DPM - Nível de
Gravidade do
Embate
▪ Deflexão Dinâmica
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SOLUÇÃO ENCONTRADA
Parceria com a ROADSTEEL ENGINEERING
Segunda Fase – Modificação para Lancis de 0,20 m
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SOLUÇÃO ENCONTRADA
Parceria com a ROADSTEEL ENGINEERING
Terceira Fase – Transição para a plena via

/ Atualmente em fase de certificação a solução de
transição entre o novo sistema de barreiras de segurança
ASC-H2P30-SPM e a secção corrente aplicada na plena
via;

2 Transições

/ Concebida de acordo com os requisitos da norma
Francesa NF 058;
/ Certificação solicitada à ASCQUER-Association pour la
Certification et la Qualification des Equipements de la
Route.
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Entre a nova barreira sobre a Obra de
Arte e uma barreira tripla onda com
prumos cravados no solo com nível
de retenção H2 (W4; Dm=1,10m);
Entre a barreira tripla onda com
prumos ao solo e a guarda ómega
multinível N2 (W3; Dm=0,70m), H1
(W3; Dm=0,74m) e H2 (W5;
Dm=1,30m), também cravada ao solo.
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SOLUÇÃO ENCONTRADA
Parceria com a ROADSTEEL ENGINEERING
Terceira Fase – Transição para a plena via
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SOLUÇÃO ENCONTRADA
Parceria com a ROADSTEEL ENGINEERING
Quarta Fase – Upgrade para Nível de Retenção H4b

/ A solução preconizada passa pelo acrescento dos
prumos da barreira H2 e pela instalação de um perfil
em U adicional.

/ Para já suspensa por não termos necessidades que
justifiquem o investimento.
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IMPLEMENTAÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO – ASC-H2P30-SPM
2020

Projeto piloto:
▪

Viaduto sobre a linha férrea Vale do Vouga
Pk 30+800 da A25

▪

Ponte sobre o Rio Caima
Pk 31+500 da A25

2021

6,5 km de nova BS em pontes e viadutos com
lancil de 30 cm de altura (ASC-H2P30-SPM) da
A25 (BLA)

2022

Previsto instalar 13,7 km na concessão NT e
BLA

Antes

Depois
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CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS
/ A implementação do Programa foi condicionada pela
inexistência no mercado de uma solução que servisse os
objetivos do programa para um caso particular.

/ Face à magnitude deste caso, foi identificado um parceiro –
RoadSteel, através do qual foi permitido desenvolver uma
solução técnica que responde aos vários requisitos técnicos
aplicáveis;
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ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DE
SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
SISTEMA SEGURO – SEGURANÇA DA CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA
Carlos de Almeida Roque
Diretor da Aclive
Ex-Chefe da Divisão de Circulação e Segurança da JAE

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

1.

Introdução

2.

Sinais Verticais

3.

Marcas Rodoviárias

4.

Conclusões

5.

Referências

1. INTRODUÇÃO
A participação do autor na elaboração do RST data de 1998 e da prévia elaboração da
Norma de Sinalização Vertical da JAE.
Para o atual RST contribuiram os seguintes trabalhos:
- A ITSMV publicada pela ANSR e pelo InIR;
- As Disposições Normativas sobre a Sinalização do Trânsito publicadas pelo InIR;
- A Proposta de Norma de Sinalização Turística, apresentada no 7ºCRP;
- A Proposta de Revisão do RST, adjudicada à Aclive pela ANSR em 2013, como
“Aquisição de Serviços de Revisão do Regulamento de Sinalização do Trânsito”.
Nesta comunicação apresentam-se as alterações consagradas na Alteração ao
Regulamento de Sinalização do Trânsito em relação ao anterior RST, já alterado por
vários decretos posteriores.

2. SINAIS VERTICAIS
As alterações realizadas ao RST
dizem
respeito
fundamentalmente a três
aspetos:
1. alteração do grafismo de
alguns sinais verticais;
2. alteração da descrição e/ou
do âmbito de aplicação de
alguns sinais verticais;
3. introdução de novos sinais
verticais.

As alterações realizadas têm a ver
fundamentalmente com dois aspetos:
1. O princípio geral de nos pictogramas utilizados no
RST, bem como no Regulamento do Código da
Estrada que o antecedeu, as imagens de pessoas,
animais ou veículos se apresentarem orientadas da
direita para a esquerda – alteração dos sinais A15 e
A18.
2. O princípio de rebatimento da via da esquerda
sobre a da direita, nomeadamente na introdução de
uma nova via de trânsito à esquerda e na sua
eliminação, preconizado nas Disposições Normativas
de Sinalização do Trânsito do InIR e na Revisão da
Norma de Traçado, também do InIR.

2. SINAIS VERTICAIS
As alterações realizadas ao RST
dizem
respeito
fundamentalmente a três
aspetos:
1. alteração do grafismo de
alguns sinais verticais;
2. alteração da descrição e/ou
do âmbito de aplicação de
alguns sinais verticais;
3. introdução de novos sinais
verticais.

Foram feitas algumas correções quanto à
descrição e ao âmbito de aplicação de vários
sinais verticais.
Na generalidade foram consideradas as
recomendações feitas nas DN de Sinalização
do Trânsito do InIR/IMT, bem como outras
incluídas nos comentários e pareceres
elaborados pelas entidades consultadas.
Estas alterações podem ser verificadas no
atual RST.

2. SINAIS VERTICAIS
As alterações realizadas ao RST
dizem
respeito
fundamentalmente a três
aspetos:
1. alteração do grafismo de
alguns sinais verticais;
2. alteração da descrição e/ou
do âmbito de aplicação de
alguns sinais verticais;
3. introdução de novos sinais
verticais.

3. MARCAS RODOVIÁRIAS

Todas as dimensões das marcas
rodoviárias estão definidas nos
quadros anexos à proposta de
Revisão do RST, seguindo os
valores das DN do InIR/IMT, que
foram adotados na Alteração ao
RST.

Linha de entrecruzamento

.
M11b – Lomba redutora de velocidade (com e sem passagem para peões)

M14b – linhas delimitadoras de lugar de estacionamento

Símbolo internacional de acessibilidade

M15h - Seta de seleção (rotunda de dimensões reduzidas)

Proibição de exceder a velocidade máxima de ... km/h (dimensões para
estradas e arruamentos, respetivamente)

Inscrições no pavimento

4 CONCLUSÕES
A proposta de Revisão do RST corrigiu o grafismo de alguns sinais de trânsito, alterou a descrição
e o âmbito de aplicação de outros e introduziu novos sinais tanto ao nível da sinalização vertical,
nomeadamente da sinalização de mensagem variável e da sinalização luminosa (não contemplada
nesta comunicação), como das marcas rodoviárias.
A Alteração ao RST cobre os aspetos mais técnicos, nomeadamente o dimensionamento da
marcação rodoviária, contribuindo assim para a sua uniformidade a nível nacional.
Contudo, para que esta uniformidade seja efetiva e para que a aplicação das regras do RST
tenham suporte técnico, há que rever e atualizar um conjunto de normativos existentes: a NSV da
JAE, que está no site da Infraestruturas de Portugal, tornando-a na Norma de Sinalização do
Trânsito; todas as DN de Sinalização do Trânsito do InIR, face às alterações ao Código da Estrada e
ao RST, tornando-as no Manual de Sinalização do Trânsito; atualizar a ITSMV, em função da
Alteração ao RST; e dar sequência à Proposta de Norma de Sinalização Turística, nos termos ali
propostos.
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1. INTRODUÇÃO
O primeiro RST, de outubro de 1998, dava cobertura legal à normalização gráfica e
dimensional dos sinais verticais desenvolvida pela JAE (NSV), cujas imagens foram utilizadas
na legislação publicada.
A NSV é uma norma coerente com a legislação que permite a sua utilização direta pelos
fabricantes de sinais, garantindo assim um grafismo uniforme em todo o País e uma
melhoria da qualidade da sinalização rodoviária, contribuindo para a melhoria da segurança
rodoviária.
Mais de 97% dos sinais de trânsito atuais foram concebidos sob a direção e responsabilidade
do autor.
A ausência da atualização da NSV pelas entidades competentes, levou o autor a atualizá-la,
tendo a primeira atualização feita sido comunicada aos vogais da CT 155, Equipamentos
para Estradas, no final de março de 2020, antes da entrada em vigor da alteração ao RST.

2. ENQUADRAMENTO

A entrada em vigor, em outubro de 1994, de um novo CE e a consequente necessidade de
publicação do correspondente regulamento (RCE), proporcionou a oportunidade de repor a
uniformidade na sinalização vertical em Portugal.
No início de 1994, pela Portaria n.º 46-A/94, foram alterados os artigos do RCE referentes à
sinalização vertical, o que alterou a classificação e o grafismo dos sinais existentes e criou
novos sinais. A situação piorou com esta alteração, uma vez que os sinais apresentados na
Portaria possuíam novos grafismos mas sem qualquer suporte normativo que os permitisse
transpor para a sinalização rodoviária, promovendo assim e ainda mais a falta de
uniformidade que já se havia instalado.
A DCS promoveu o desenvolvimento dos desenhos de todos os carateres, símbolos e sinais
incluídos na portaria, bem como de um conjunto de novos sinais e símbolos cuja
necessidade se vinha a evidenciar com a evolução da rede viária, com a previsível introdução
de novas tecnologias e com a maior atenção que começava a ter a sinalização de caráter
turístico-cultural.

Todos os sinais verticais foram desenhados, tomando a dimensão normal de 70 cm para os
“de código”, bem como toda a simbologia de informação (para a dimensão unitária ‒
quadrado de 10 cm de lado).
Os desenhos desenvolvidos sofreram um primeiro processo de avaliação sob o ponto de
vista ergonómico, com a colaboração da Faculdade de Motricidade Humana. A avaliação
interna foi realizada, após impressão de todos os sinais e símbolos em folhas de formato
A4, pela análise comparativa dos vários sinais da mesma categoria.

Um outro nível de avaliação passou pela comparação dos sinais desenhados com os
sinais dos países da União Europeia (12 países, na altura) contidos no Ficheiro de
Sinalização Vertical da IRF.

Após alguns ajustamentos, foram todos os sinais e símbolos desenhados à escala 1:1
(tamanho natural) de modo a permitir uma análise de regularidade e de rigor geométrico
das linhas definidoras dos seus elementos. Assim se assegurou que os desenhos
desenvolvidos (ficheiros dwg) poderiam ser utilizados para o corte rigoroso das telas
utilizadas no fabrico dos sinais, garantindo a uniformidade pretendida.

A Norma em suporte informático, foi apresentada no XII Congresso Mundial da IRF, em
1997.

3. A ATUALIZAÇÃO DA NORMA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
O aspeto da NSV original é o das figuras, onde se podem ver os links para os ficheiros
NormaDWG, NormaDXF e SimpDWG. O autor fez unicamente a atualização do ficheiro
NormaDWG, a que chamou NormaDWG_CAR.

A
“Norma
de
Sinalização Ver-tical
– Atualização 2022”,
republicada
pelo
autor no Linkedin em
janei-ro de 2022,
com mais de 2100 visualizações até 28 de
fevereiro
p.
p.,
permite aceder ao
ficheiro atualizado
NormaDWG_CAR.

O conceito da NSV original traduz-se não só na estrutura dos ficheiros dos sinais,
constituídos exclusivamente por polilinhas sempre com os mesmos layers, como no modo
de acesso direto aos ficheiros de todos os sinais (de perigo, de regulamentação, de
indicação, turístico-culturais e, ainda, dos símbolos), de acordo com o definido no RST,
usando a zona azul do lado esquerdo do ecrã.

Layers usados na NSV da IP para o sinal H42

Layers usados na atualização da NSV para o sinal H42

Exemplos de alteração do grafismo de alguns sinais verticais, comparando os sinais da NSV
atualizada e da NSV da IP.

O ficheiro original ABCTipo da JAE, para instalação das fontes correspondentes aos
abecedários e numerários tipo da sinalização vertical, foi atualizado pela IP para as versões
anteriores a 2006, 2010 e 2013 do AutoCAD.

4. CONCLUSÕES
A Alteração ao RST inclui o dimensionamento da sinalização vertical e da marcação
rodoviária, utilizando desenhos exatos realizados em CAD, contribuindo assim para a sua tão
necessária uniformidade a nível nacional.
A qualidade da sinalização do trânsito no nosso País está dependente dos trabalhos
sequentes de revisão das normas e disposições normativas de Sinalização do Trânsito,
nomeadamente da Norma de Sinalização Vertical (NSV).
Está em causa a continuidade de um trabalho pioneiro desenvolvido pela JAE, bem como a
sua continuidade, que deu uniformidade à sinalização vertical, permitindo-lhe cumprir a sua
função ao nível da segurança rodoviária.
Assiste-se à sua degradação, nomeadamente desde a publicação da Alteração ao RST em
2019, entre outras razões, devido à ausência da necessária e atempada atualização da NSV
pelas entidades responsáveis.

Acresce que o n.º 2 do artigo 5.º do RST estabelece que: “no fabrico dos sinais de trânsito é
respeitado o grafismo dos carateres, símbolos e pictogramas, bem como os pormenores de
dimensionamento constantes das normas relativas ao desenho dos sinais aprovadas pela
entidade competente para a normalização, devendo essas normas estarem em suporte
informático”.
Verifica-se que, de acordo com o novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, de
algum modo, a metodologia seguida na elaboração da NSV pela JAE, em meados dos anos 90, é
agora a adotada. O nEERRN estabelece no seu artigo 7.º (Normas e instruções técnicas) o
seguinte:
1 — O IMT, I. P., promove a elaboração e aprova as normas e instruções técnicas a que devem
sujeitar-se os estudos e projetos das estradas da rede rodoviária nacional, sem prejuízo dos
regulamentos técnicos de âmbito geral e das normas comunitárias aplicáveis.
2 — As normas e instruções técnicas referidas no número anterior estão sujeitas a parecer
prévio vinculativo da AMT e, uma vez aprovadas, são publicadas no Diário da República e
disponibilizadas nas páginas eletrónicas da AMT e do IMT, I. P.

Compete assim ao IMT a sujeição desta norma a parecer prévio vinculativo da AMT e a sua
aprovação, a que se seguirá a publicação em Diário da República e a disponibilização nas
páginas eletrónicas da AMT e do IMT.
Marek Belka, Secretário Executivo da Comissão Económica para a Europa das Nações
Unidas escreveu, no Prefácio das Versões consolidadas (2006) da Convenção de Viena,
referindo-se a estes documentos, “I believe that, if applied, these legal instruments will
contribute to preventing many deaths and injuries on the world’s roads...”, ou seja o
respeito desta norma, bem como dos restantes normativos nacionais sobre esta matéria
devidamente atualizados, contribui para a segurança rodoviária.
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1.INTRODUÇÃO
Os três elementos do sistema de tráfego são o condutor, o veículo e o ambiente
rodoviário. Diversos estudos permitem concluir pela influência dos fatores ligados ao
elemento humano e ao ambiente rodoviário como preponderantes nos acidentes
rodoviários.
A maior interação entre elementos verifica-se entre a estrada e o condutor com cerca
de 30% de todos os acidentes ocorridos. Os fatores relacionados com o elemento
humano são principalmente erros de reconhecimento e de decisão.
Estes erros podem ser induzidos pelas características da estrada, podendo os acidentes
ser, por vezes, o resultado infeliz de uma inadequada abordagem daquele sistema ao
nível do projeto rodoviário, nomeadamente do projeto de sinalização do trânsito.

2. ENQUADRAMENTO

No PENSE 2020 estava prevista a Medida A25.93. “Identificar um conjunto alargado de
documentação técnica, designadamente de manuais de boas práticas e Disposições
Normativas, aplicáveis a domínio urbano”, e promover a atualização e reedição
daqueles que sejam da competência do IMT.
É exatamente na atualização e reedição daqueles manuais e Disposições Normativas,
que são da competência do IMT, que se integra o desenvolvimento do Manual de
Sinalização do Trânsito (MST), o qual abrange todas as rodovias urbanas e
interurbanas.
O MST soma e atualiza as DN de Sinalização do Trânsito do InIR/IMT num único
volume, em conformidade com a Alteração ao RST feita pelo Decreto Regulamentar n.º
6/2019, de 22 de outubro.

3. O MANUAL DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

As DN de Sinalização do Trânsito permanecem com a chancela de “Documento base”,
passada mais de uma década sobre a sua publicação, não tendo sido mesmo publicada
a referente à Sinalização Turístico-Cultural.

São os seguintes os capítulos do MST e respetivos Anexos:
1. Introdução
2. Os Princípios ou Características Intrínsecas da Sinalização
3. Regimes de Circulação
4. Sinalização Vertical
5. Marcação Rodoviária
6. Sinalização de Proibição de Ultrapassagem
7. Sinalização de Rotundas
8. Sinalização de Cruzamentos e Entroncamentos
9. Sinalização de Nós de Ligação
Anexo 1 Espaçamentos horizontais e verticais tipo
Anexo 2 Lista dos Destinos Principais por Distrito e Carta dos Destinos Principais
Anexo 3 Lista de abreviaturas a utilizar
Anexo 4 Fluxogramas para escolha dos destinos
Anexo 5 Esquemas de atribuição dos destinos
Anexo 6 Fluxogramas para escolha dos destinos e esquemas de atribuição de destinos de um EDSO
Anexo 7 Simbologia de Informação
Anexo 8 Marcação Rodoviária Abecedários e Numerários
Anexo 9 Sinalização de cruzamentos e entroncamentos
Anexo 10 Sinalização de nós de ligação

O MST cobre todas as DN de Sinalização do Trânsito do InIR/IMT atualizando-as e
completando-as com a Sinalização Turístico-cultural e com a escolha dos destinos nos
Esquemas Diretores de Sinalização de Orientação (EDSO) numa área metropolitana.

O MST aprofunda os princípios ou características intrínsecas da sinalização,
nomeadamente no que respeita à sua homogeneidade, propondo a correção da marcação
das vias de espera para viragem à esquerda, tornando-a coerente com as intersecções sem
via de espera para aquele efeito.

São descritas as regras de circulação definidas no CE que definem cada um dos regimes de
circulação, sendo esclarecido os sinais verticais que os estabelecem.

A definição dos regimes de circulação é uma das falhas graves da sinalização vertical, havendo
localidades em que prevalece o regime fora das localidades (caso de Lisboa, pela ausência de
sinais de identificação de localidades) e de localidades sem serem “zona com edificações e cujos
limites são assinalados com os sinais regulamentares” (CE).

Outro dos aspetos menos respeitados são os critérios cromáticos a utilizar nos sinais do
Sistema Informativo (SI), sendo vulgar encontrar blocos verdes sobre fundo azul e blocos
castanhos associados a destinos principais (Sintra, p. ex.), sobre todas as cores de fundo nos
sinais do SI.
Os novos sinais de vias de portagem, ainda não estão
colocados nas nossas autoestradas, embora os que
existem não tenham qualquer valor legal, pelo que
não podem estar à espera por 1 de janeiro de 2030
(10 anos após a alteração do RST!), pois nada têm a
ver com a norma transitória definida no n.º 1 do
artigo 6.º do DR 6/2019, de 22 de outubro.

Os critérios de colocação dos sinais verticais estão extensivamente definidos no MST, sendo
que os de colocação longitudinal dos sinais de aproximação de saída, bem definidos no RST,
nem sempre são respeitados nas autoestradas.
Os SI para intersecções de nível e desniveladas
são descritos para todas as redes viárias bem
como a escolha dos destinos na RRN e na rede
urbana.
São ainda abordados os EDSO em áreas
metropolitanas, incluindo o fluxogramas para a
escolha dos destinos e os esquema de
atribuição dos mesmos, além do exemplo de
uma ficha de intersecção.

A Sinalização Turístico-cultural é atualizada no formato da Norma de Sinalização Turística da
JAE, em função dos sinais propostos na comunicação do autor ao 7.º CRP, que foram
incluídos na Alteração ao RST.

Nas marcas rodoviárias as setas de seleção de mini-rotunda,
propostas no MBPSU em 2005, passaram a fazer parte do RST,
bem como as inscrições de sinais no pavimento, utilizadas no
IP5 em 1994.

As inscrições de afetação de vias de trânsito em complemento de
setas de seleção continuam a ser erradamente utilizadas
seguindo a legislação francesa (com afastamento inadequado).

A escrita normal em duas linhas para duas palavras, resulta numa
leitura mais intuitiva, dada a maior facilidade de leitura global das
inscrições e a sua correspondência com a escrita normal em
linhas, adotada na sinalização vertical.

De acordo com o RST “os sinais D1a e D1b são utilizados em vias de sentido único, em
complemento dos sinais D1d e D1e, respetivamente, e são colocados na via a que o
condutor vai aceder”. Este novo critério de utilização do sinal D1a, resultante da última
alteração ao RST, elimina a possibilidade da sua utilização na ilha central de rotundas, como
tem sido prática corrente.

A convergência de duas autoestradas é outra situação em que as regras de boa prática e o
RST não são respeitados, em algumas autoestradas. A correta convergência de duas
autoestradas deve ser feita de acordo com o esquema seguinte e não com o segundo, que
tem sido erradamente utilizado:

4. CONCLUSÕES
As características intrínsecas da sinalização do nosso País estão dependentes da qualidade da
Alteração ao RST, bem como dos trabalhos sequentes de revisão das normas e disposições
normativas, nomeadamente da publicação do Manual de Sinalização do Trânsito, que se
encontra registado na IGAC.

As DN do InIR/IMT de Sinalização do Trânsito têm mais de 10 anos de publicadas e continuam
com o indicativo de “DOCUMENTO BASE” em todas as páginas, pelo que não só estão
desatualizadas como não são disposições normativas de aplicação obrigatória.
A Medida A25.93 do PENSE 2020 previa identificar um conjunto alargado de documentação
técnica e promover a sua atualização e reedição da competência do IMT. Cobrindo as DN
referidas todas as vias rodoviárias urbanas e interurbanas naturalmente que se incluem nesta
medida, que ainda não foi cumprida.
O MST substitui com vantagem o conjunto daquelas DN pois inclui as alterações de 2019 ao
RST e ainda a sinalização turístico-cultural não publicada nas mesmas.
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1. INTRODUÇÃO
No domínio da segurança rodoviária, o conceito de
Fatores Humanos tem em conta as características da
estrada que influenciam o bom ou mau
comportamento do condutor.
Nesta comunicação apresentam-se as regras
fundamentais dos Fatores Humanos de acordo com os
grupos de trabalho da PIARC, e sumarizam-se os
conteúdos dos relatórios seguintes, sendo utilizados os
textos dali retirados.

A designação Fatores Humanos (FH) é um termo científico bem estabelecido e em uso desde a
década de 1930 pela comunidade de segurança da interação homem-máquina.
Os FH são definidos como os valores-limite psicológicos e fisiológicos estáveis da natureza humana
que influenciam o desempenho e a segurança dos sistemas técnicos utilizados pelos seres humanos.
Apenas as qualidades humanas gerais que são típicas e estáveis em todas as pessoas,
independentemente da raça, cultura ou idade, etc., estão incluídas no termo FH. O termo exclui
reações e condições individuais temporárias, como agressividade, vontade de violar regras ou,
ainda, erros causados pelo consumo de medicamentos, drogas e álcool.

2. REGRAS FUNDAMENTAIS DE FACTORES HUMANOS
Muitos dos erros operacionais frequentemente identificados são aqueles que resultam da
interação direta entre as características da estrada e os valores-limite das capacidades de
perceção, de processamento de informação e de ação dos utentes da estrada.
Uma vez que as características de reação do condutor não podem ser alteradas, a atenção do
projetista rodoviário deve ser focada na obtenção de uma estrada de fácil utilização (user friendly)
e autoexplicativa, conceito que inclui o ambiente rodoviário.
De acordo com os grupos de trabalho de FH da PIARC:
- a estrada deve proporcionar ao condutor tempo suficiente para reagir (Regra dos seis
segundos);
- a estrada deve disponibilizar um campo de visão seguro (Regra do campo de visão);
- a conceção da estrada deve seguir a lógica de perceção do condutor (Regra da lógica).

2.1 Regra dos seis segundos
Uma estrada de fácil utilização dará aos condutores o tempo
necessário para se adaptarem a novas e inesperadas
situações. Dar-lhes-á o tempo de que necessitam para
reorganizar com segurança o seu programa de condução.
É necessário organizar zonas de transição, eliminar obstáculos
à visibilidade e tornar percetíveis as intersecções de nível ou
utilizar sinalização vertical e/ou marcação rodoviária para
chamar a atenção do condutor, pelo menos, 6 segundos antes
de qualquer local crítico (p. ex., intersecções de nível, curvas,
passagens de nível, entradas de localidades, fim de trechos
rodoviários recentemente modernizados ou uma mudança da
hierarquia viária).

Os condutores eram alertados para a existência
de uma separação física bem antes do separador
existente nas curvas (da comunicação ao 9º CRP
“Fatores Humanos. Estudos de Caso”)

2.2 Regra do campo de visão

A estrada, juntamente com a sua envolvente, oferece um
campo de visão integrado. O campo de visão pode estabilizar
ou desestabilizar os condutores, pode cansá-los ou estimulálos. Também pode resultar em aumento ou redução da
velocidade.
A velocidade, a manutenção na via de tráfego e o domínio da
direção são funções da qualidade do campo de visão.
Objetos conspícuos e enganadores na periferia do campo de
visão ativam mudanças subconscientes de direção. As
consequências mais graves resultam de objetos conspícuos
cuja orientação difere da do eixo da estrada.
As balizas de posição – objetos conspícuos no eixo
da estrada – organizaram o campo de visão
criando uma linha de referência axial muito clara
(Idem).

2.3 Regra da lógica

Os condutores seguem na estrada com uma lógica de
expectativa e de orientação formada pela sua experiência e
perceções recentes. Anormalidades inesperadas perturbam
uma cadeia de ações automatizada e podem fazer com que
os condutores "tropecem". Até que a perturbação possa ser
processada passam vários segundos críticos.
Os projetistas devem, assim, tentar que as características da
estrada fluam numa sequência lógica. Devem introduzir
alterações inevitáveis o mais cedo e claramente possível e
excluir quaisquer alterações súbitas que possam confundir o
condutor.
As balizas de posição colocadas ao eixo
providenciaram uma zona de transição para a
mudança de características da estrada na
aproximação aos nós de ligação, de uma para
duas faixas de rodagem (Idem).

3. RELATÓRIO “HUMAN FACTORS IN ROAD DESIGN. REVIEW OF DESIGN STANDARDS IN
NINE COUNTRIES”
Neste relatório e para cada regra de FH é feita uma
introdução sobre a regra e, para cada um dos
aspetos descritos no quadro, definido o critério de
avaliação, analisadas as respostas dos 9 países e
tiradas conclusões.

O relatório inclui os resultados dos normativos
auditados, bem como as melhores práticas dos
seguintes países: Portugal, Canadá, Austrália,
Japão, China, Hungria, República Checa, França e
Países Baixos.
Alguns dos exemplos mais abrangentes e
inclusivos foram encontrados nas normas
Portuguesas e dos Países Baixos.

4. RELATÓRIO “HUMAN FACTORS GUIDELINES FOR A SAFER MAN-ROAD INTERFACE”
Os exemplos e esboços detalhados incluídos no relatório permitem que o engenheiro rodoviário
entenda a relação entre o caráter enganador e irritante da estrada e os erros operacionais. Estes
exemplos podem ser usados como uma espécie de lista de controlo nas Inspeções de Segurança
Rodoviária (ISR) e nas Auditorias de Segurança Rodoviária (ASR).
No último capítulo deste relatório são abordados os
resultados da aprendizagem dos engenheiros
rodoviários na identificação de FH, tendo-se
concluído, que os FH espoleta-dores de acidentes
são completamente novos para estes técnicos.
Participaram 63 enge-nheiros rodoviários da
Alemanha, Japão, Índia, China, Austrália, França,
Espanha, Países Baixos, Eslovénia, Finlândia, Suécia
e Portugal.

O termo “Gestalt” denomina o entendimento de
que a perceção imediata, nomeadamente visual,
não fornece uma imagem direta da realidade. Em
vez disso, o observador percebe a realidade
substancialmente redesenhada.

5. RELATÓRIO “ROAD SAFETY EVALUATION BASED ON HUMAN FACTORS METHOD”
Trata da aplicação dos princípios de FH no processo de ISR e sublinha em que medida o
processo de GSR pode beneficiar da implementação de ISR integrada com o Método de
Avaliação de Segurança Rodoviária com base nos FH (ASR-FH) descrito no relatório. O
método consiste em inspeções especiais no local efetuadas por uma equipa interdisciplinar
de projetistas, engenheiros de segurança rodoviária e peritos em FH, que têm de seguir um
protocolo específico de inspeção.
A realização de uma Avaliação de FH é descrita em pormenor no relatório para as três
situações: inspeção ao nível da rede, análise de trechos de acumulação de acidentes e
investigação de acidentes. Para executar uma ASR-FH deve ser seguido, passo a passo, um
procedimento, analisando todos os requisitos de FH, descritos no relatório.
Foram coligidos 11 estudos de caso em 6 Países (Japão, Portugal, Itália, Alemanha, China e
Malásia).

O estudo de caso “Cruzamento de estradas nacionais com elevada concentração de
acidentes”, apresentado na comunicação ao 9º CRP “Fatores Humanos. Estudos de Caso”, foi
o estudo Português incluído neste relatório.

6. RELATÓRIO “CATALOGUE OF CASE STUDIES”
São descritas as três regras de FH sendo listados para cada uma os estudos de caso dos
diferentes países, estando os Portugueses listados nas duas primeiras regras. Os dois
estudos de caso descrevem a abordagem utilizada, em 1998, pela DCS da JAE, para
promover a melhoria das condições de segurança do IP5, estrada com faixa de rodagem
única e dois sentidos, através do qual era feita a ligação entre a costa atlântica portuguesa e
Espanha.
O estudo de caso intitulado “MEBC num Itinerário Principal: tratamento percetual” foi
incluído na 1.ª regra (Guiamento ótico) e integra-se no primeiro conjunto de medidas
corretivas descritas. Este estudo de caso foi apresentado na comunicação ao 9º CRP
“Fatores Humanos. Estudos de Caso”.
O estudo de caso intitulado “MEBC num Itinerário Principal: Sinalização e marcação
rodoviárias” foi incluído na 2.ª regra (Perceção espacial) e integra-se no segundo conjunto
de medidas corretivas descritas.

O estudo de caso “MEBC num Itinerário Principal: tratamento percetual” foi igualmente
incluído no Road Safety Manual 2019 da PIARC (Manual online – no Capítulo 8, Subcapítulo
8.2 Designing Infrastructure to Encourage Safe Behaviour.

6. CONCLUSÕES
O relatório PIARC “Human Factors In Road Design. Review of Design Standards In Nine
Countries” analisa as normas de conceção rodoviária em vigor em nove países e identifica
em que medida os princípios de FH estão nelas incorporados. Descrevem-se os diferentes
graus de conformidade e sublinha-se a clara ausência geral da segunda regra FH relacionada
com o campo de visão. Alguns dos exemplos mais abrangentes e inclusivos foram
encontrados nas normas Portuguesas e dos Países Baixos.
Os princípios de FH que orientam a interação entre o condutor e a infraestrutura rodoviária
e a sua envolvente são apresentados no relatório PIARC “Human Factors Guidelines for a
Safer Man-road Interface”. São explicadas as três regras principais para cuidar
adequadamente dos FH na conceção de um ambiente rodoviário mais seguro e discutidos
exemplos práticos de como os princípios de FH podem ser implementados na prática.

O relatório PIARC “Road Safety Evaluation Based on Human Factors Method” apresenta
uma abordagem melhorada para a implementação das ISR. A melhoria, denominada
Avaliação da Segurança Rodoviária com base nos Fatores Humanos, consiste
principalmente na realização, durante uma ISR, de um procedimento especial de inspeção
para avaliar o desempenho de segurança da estrada em termos de interação homem
estrada. Para realizar a inspeção, a equipa de ISR tem que incorporar peritos em FH.
O relatório PIARC “Catalogue Of Case Studies” inclui uma série de medidas corretivas
implementadas ou testes experimentais de conceitos para ajudar a melhorar a segurança
rodoviária num local ou zona específicos. Os estudos de caso são provenientes de todo o
mundo, demonstrando que muitas autoridades rodoviárias estão agora interessadas na
utilização de medidas corretivas de FH.
O estudo de caso “MEBC num Itinerário Principal: tratamento percetual” foi incluído no
Road Safety Manual 2019, da PIARC.

Carlos de Almeida Roque
carlosdealmeidaroque@gmail.com
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Os principais marcos na evolução dos documentos orientadores e normativos em
matéria relacionada com o projeto de estradas
Mateus e Girão
Gabinete de estudos e
Planeamento de Transportes
terrestres

JAE
Aplicação a estradas
interurbanas

Técnicas de engenharia
de trânsito

Manual do Planeamento
de Acessibilidades e
Transportes

Norma de traçado
1994

1970

1994
1994

Passagem de
peões
Gonçalves e Girão
Direção Geral de Viação

6 Temáticas
IMT

CCDR Norte

Colecção de
Brochuras Técnicas

Contribuição para uma
infraestrutura viária adequada
a uma circulação Segura
Sousa Marques

Rotundas e Medidas de
Acalmia de Tráfego
2011

2010
2010

2008

Peões

Documentos Normativos do
ex-InIR

Documento base
Apoio à revisão da norma de
traçado
LNEC
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Revisão da Norma
de traçado
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Medida A25.92
“…elaboração de uma norma técnica para aplicação a arruamentos urbanos, integrada
no objetivo operacional tendente à promoção da melhoria da rede rodoviária municipal,
no âmbito do objetivo estratégico de promover infraestruturas mais seguras, ….“

DOCUMENTO NORMATIVO
PARA APLICAÇÃO A
ARRUAMENTOS URBANOS
10º CRP | LNEC| LISBOA | 5-7 JULHO, 2022
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Documento normativo para aplicação a arruamentos urbanos

I

II

III

IV

Fundamentos sobre
utentes e rede rodoviária

Características geométricas
para rodovias com tráfego
motorizado

Características geométricas
para rodovias com tráfego
não motorizado

Medidas de acalmia
e outros dispositivos
de tráfego

http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Paginas/PENSE2020.aspx
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PRINCÍPIOS BASE
• Sistema Seguro
• Critérios harmonizados na hierarquização dos arruamentos
urbanos, no dimensionamento do seu traçado e no
ordenamento da respetiva envolvente
• Rodovias autoexplicativas e tolerantes
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Abordagem pelo sistema seguro
- Utentes do sistema de tráfego cometem erros que

podem originar acidentes de viação e impactos;
- O corpo humano tem capacidade limitada para
tolerar as forças geradas pelos impactos sem sofrer
lesões irreversíveis;
- Existe uma responsabilidade partilhada entre todos
os intervenientes para prevenir que possam ocorrer
acidentes que originem lesões graves ou fatais;
- Todas as componentes do sistema devem ser
reforçadas e redundantes.
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Abordagem pelo sistema seguro
• Monofuncionalidade das rodovias, numa rede estruturalmente hierarquizada;

• Homogeneidade de massa, velocidade e direção para velocidades moderadas
ou altas;
• Traçados autoexplicativos, para gerarem previsibilidade dos trajetos
rodoviários e do comportamento dos utentes;
• Limitação da gravidade das lesões, através de envolvente rodoviária tolerante
e da antecipação dos comportamentos de condução;
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Organização do espaço urbano
Numa cidade ou em área rural, o espaço é ocupado por:
◦ Áreas habitacionais – espaços onde as pessoas vivem,
trabalham e desfrutam
◦ Zonas do tráfego – constituídas pelas seções correntes e
cruzamentos rodoviários, em que podem ser identificadas duas
funções principais
‒ Fluxo - a participação no tráfego não envolve interação com a
envolvente;
‒ Troca - há interação com a envolvente, podem haver
manobras bruscas ou descontinuidades no funcionamento.
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Sistema Seguro - Segurança da
Circulação Rodoviária

Fascículo I

Operacional

Operacional

Olho

Olho

• Categorização das rodovias urbanas

Guiador

• Principais parâmetros de projeto

1.1 m

1.5 m

1.5 m
1.1 m

• Elementos básicos de projeto
Velocidades / tráfego rodoviário /
tráfego não motorizado / distâncias de
visibilidade

Guiador

Ciclista

Condutor

0.75 m

0.68 m

Operacional mínima

Operacional mínima

1.2 m

1.1 m

Operacional recomendada

Operacional recomendada

1.5 m

1.4 m
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1.1 m

Condutores / peões / veículos não
motorizados / veículos motorizados /
pavimentos

2.3 m

2.5 m

• Caracterização dos elementos do sistema
de tráfego
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Fascículo II
• Caraterísticas geométricas para rodovias com tráfego
motorizado
• Atravessamentos de povoação por estradas interurbanas
• Zonas de 30 km/h
• Transporte público (autocarros, elétricos e táxis)
• Estacionamento
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Fascículo III
Caraterísticas geométricas para rodovias com
tráfego não motorizado
◦ Caminhos pedonais
◦ Tipologias e seleção, caraterísticas dimensionais, obstáculos,
pontos de descanso, rampas e escadas, passagens para peões

◦ Rodovias cicláveis
◦ Tipologias, conceção, seleção e dimensionamento, configuração
e medidas a aplicar em locais específicos (passagem ciclável,
início e fim de via ciclável, interseções, acessos a garagens e
parques de estacionamento)

◦ Estacionamentos
◦ Tipos, estacionamento de bicicletas, estacionamento de
trotinetes de uso partilhado

◦ Zonas de coexistência
◦ Princípios funcionais e integração no Sistema Seguro, elementos
fundamentais e características da rede de arruamentos
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Fascículo IV
Medidas de acalmia de tráfego e demais dispositivos de tráfego
(adequados ao tráfego de peões, de velocípedes, de transportes públicos e
de outros veículos motorizados)

10º CRP | LNEC| LISBOA | 5-7 JULHO, 2022

124
124

6 julho 2022

Sistema Seguro - Segurança da
Circulação Rodoviária

Atendendo às particularidades do espaço e do tráfego
urbano, foram definidas sete classes de conjuntos de
dispositivos

A abordagem do Sistema Seguro nas
normas técnicas portuguesas para
conceção de arruamentos urbanos

Dispositivos organizados em cinco grupos:
• Zonas de fronteira entre diferentes perfis transversais e
diferentes tipos de tráfego;
• Alterações nos alinhamentos horizontais
• Alterações nos alinhamentos verticais
• Cruzamentos
• Outros elementos
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FIV-4.2-10

FIV-4.3-12

Dimensões:
a = 2,75 a 3,25 m
b ≥ 1,50 m
c = 1,35 m
L = 5,00 a 10,0 m
Bisel de afastamento das faixas cicláveis curtas ≤ 1:5

Dimensões:
Diferença de cota de 0,10 a 0,12 m
L = aproximadamente 10,0 m
Trainel da rampa 1:10 ou mais íngreme (máximo 1:6)

Quando aplicado repetidamente no mesmo trecho, a distância entre dispositivos deverá permitir
que dois veículos pesados se cruzem sem problemas.

Campo de aplicação:
Volume de tráfego < 400 a 600 VLE/hora
V85 < 50 km/h
Não aplicável em arruamentos de nível hierárquico I e II (consultar o capítulo 2.5 do Fascículo I
para detalhes sobre a hierarquia de rede)
Não aplicável em percursos de autocarros ou de veículos comerciais de abastecimento
Não aplicável a rotas cicláveis
Vantagens:
Elevada redução da velocidade
Utilizável por utentes com mobilidade reduzida
Redução de velocidade de ciclomotores
Os peões podem atravessar a interseção sem qualquer alteração de cota
Desvantagens:
Aumento da poluição sonora e vibração
Pode influenciar a escolha de itinerário

Campo de aplicação:
W ≥ 8,45 m
Volume de tráfego < 400 a 600 VLE/hora de ponta
V85 < 50 km/h
Dois sentidos de circulação com uma distribuição equilibrada entre sentidos
Não aplicável em arruamentos de nível hierárquico I e II (consultar o capítulo 2.5 do Fascículo I
para detalhes sobre a hierarquia de rede)
Vantagens:
Redução da distância de atravessamento e atravessamento em fases
Redução moderada a elevada da velocidade, dependendo do volume de tráfego
Excelente visibilidade mútua entre condutores, peões e ciclistas
Simplificação do atravessamento
Circulação segura e confortável de ciclistas
Desvantagens:
Limitada capacidade de armazenamento de ciclistas nas pistas laterais
Pode influenciar a escolha de itinerário
Redução do número de lugares de estacionamento
Após a passagem destes dispositivos, os ciclistas têm de regressar à via banalizada
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