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Sumário (100 palavras) 

A importância da conceção da infraestrutura na segurança da circulação rodoviária em meio urbano justificou 

que fosse prevista no PENSE 2020 (Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária para 2020) a 

elaboração de uma norma técnica para aplicação a arruamentos urbanos, que pudesse contribuir para promover 

a melhoria da rede rodoviária municipal.  

Este documento normativo, desenvolvido no LNEC para o IMT, foi elaborado seguindo os princípios do Sistema 

Seguro, transferindo os conhecimentos de referência sobre segurança rodoviária em ambiente urbano para a 

prática portuguesa de desenho urbano. 

Na presente comunicação apresentam-se as linhas orientadoras da elaboração deste documento, e salientam-se 

aspetos particularmente relevantes para a promoção da segurança dos utentes vulneráveis em arruamentos 

urbanos.  
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1 INTRODUÇÃO  

Os documentos orientadores, de boas práticas e normativos para o projeto de estradas, que remontam aos inícios 
da circulação generalizada do automóvel, têm evoluído desde compilações de regras baseadas em resultados 
empíricos, decorrentes da experiência prática em múltiplas obras de construção rodoviária, até especificações 
técnicas suportadas por métodos racionais de abordagem dos fenómenos envolvidos. Neste percurso, a 
experimentação e a investigação e desenvolvimento têm sido determinantes para o avanço dos conhecimentos nas 
áreas pertinentes para o projeto rodoviário, contribuindo para o aperfeiçoamento de conceitos, critérios e 
metodologias adotados nesses documentos. 

Em Portugal, assinala-se em particular a publicação, pela então “Junta Autónoma de Estradas” (JAE), das “Normas 
de Projeto”, entre as quais a “Norma de Traçado” para estradas interurbanas [1] no início da década de 1990 e 
objeto de uma revisão em 2010 pelo então InIR [2]. Posteriormente o Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
(LNEC) procedeu à elaboração, para o mesmo instituto regulador, de um “Documento Base” [3], atualizando os 
principais conceitos, critérios, metodologias de abordagem e outros elementos de carácter geral a serem adotados 
no projeto do traçado de estradas interurbanas, para servir como referência comum para a elaboração de 
documentos normativos destinados a tipos específicos de estradas e a elementos das mesmas.  

No caso de rodovias em área urbana há vários registos neste âmbito, incidindo quer sobre aspetos parcelares – por 
exemplo, DGV [4] e PRP [5] – quer globais - GEPT [6], assim como outros mais recentes, pela CCDR Norte e 
pelo Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT), em 2010. Contudo, ao invés das estradas interurbanas, não 
existia um documento de referência nacional que abrangesse de forma global os aspetos do traçado geométrico 
das rodovias em meio urbano, suscetível de ser usado como referência ao longo do ciclo de vida dessas 
infraestruturas, e que permitisse atender às necessidades dos tráfegos motorizado e não motorizado 



 

2 

Ao nível internacional verificaram-se desenvolvimentos significativos nesta matéria nas últimas décadas, 
nomeadamente em resultado de projetos conjuntos europeus, alguns com a participação nacional, e de atividades 
similares em países de outros continentes, como a Austrália e os Estados Unidos da América, introduzindo não só 
aperfeiçoamentos técnicos mas também visões mais abrangentes da função da rodovia no seio do sistema de 
transportes, a consideração mais explícita de aspetos relacionados com a segurança e ainda novos pressupostos, 
como os que assentam no paradigma da sustentabilidade. 

A especial atenção aos aspetos da segurança rodoviária da circulação em meio urbano justifica-se não só por 
aspetos de qualidade de vida nas cidades, mas também pelo efeito negativo em termos de saúde pública da 
sinistralidade nestas áreas (em Portugal, 54% dos mortos no período de 2013 a 2017, e 62% dos feridos graves) e 
pela dificuldade revelada na sua diminuição.  

A importância do impacte das questões do traçado na segurança das deslocações urbanas justificou que no Plano 
Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária — PENSE 2020 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 85/2017) 
tenha sido incluída a elaboração de uma norma técnica para aplicação a arruamentos urbanos (Medida A25.92), 
integrada no objetivo operacional tendente à promoção da melhoria da rede rodoviária municipal, no âmbito do 
objetivo estratégico de promover infraestruturas mais seguras.  

Foi neste contexto que decorreu a elaboração das Normas Técnicas para Traçado e Ordenamento da Envolvente 
de Redes Viárias Urbanas em Portugal, da competência do Instituto de Mobilidade e Transportes, que solicitou ao 
LNEC essa tarefa, com base nos conhecimentos mais atuais já consolidados na área em causa. 

Procurou-se, assim, adotar critérios harmonizados na hierarquização dos arruamentos urbanos, no 
dimensionamento do seu traçado e no ordenamento da respetiva envolvente, aspetos essenciais para a obtenção de 
rodovias autoexplicativas e tolerantes, consonantes com os princípios do Sistema Seguro, transferindo os 
conhecimentos de referência sobre segurança rodoviária em ambiente urbano para a prática portuguesa de desenho 
urbano.  

A abordagem do Sistema Seguro baseia-se em assegurar que, em caso de acidente, o impacte das energias 
permanece abaixo do limiar suscetível de produzir morte ou ferimentos graves. Além disso, visa desenvolver um 
sistema de transporte rodoviário capaz de acomodar erros humanos, em que o nível de proteção oferecido pela 
infraestrutura rodoviária desempenha um papel determinante, ainda que não único.  

O documento normativo desenvolvido foi organizado em quatro partes, a primeira sobre os fundamentos sobre os 
utentes das rodovias e a rede rodoviária, a segunda sobre as características geométricas para rodovias com tráfego 
motorizado, a terceira sobre as características geométricas para rodovias com tráfego não motorizado e finalmente 
a quarta sobre as medidas de acalmia do tráfego e outros dispositivos de tráfego 

No capítulo 2 da presente comunicação procede-se à caracterização da abordagem e princípios do “Sistema 
Seguro”, a que foi associada uma estrutura de classificação das rodovias em termos de Ligação e Lugar. O capítulo 
3 é dedicado à forma como essa mesma abordagem foi adotada no documento. No capítulo 4 é apresentada uma 
descrição sintética do documento em causa. Finalmente no capítulo 5 apresentam-se algumas conclusões sobre as 
linhas orientadoras adotadas, sobre aspetos particularmente relevantes para a promoção da segurança dos utentes 
vulneráveis em arruamentos urbanos, e sobre desenvolvimentos futuros.  

2 VERTENTES MOVIMENTO E LUGAR E SISTEMA SEGURO 

Em meio urbano, o tráfego comporta, essencialmente, o trânsito de peões, de velocípedes (e veículos equiparados), 
de transportes públicos e de outros veículos motorizados (incluindo os veículos ligeiros, motociclos e 
ciclomotores). Já relativamente à afetação do espaço das ruas podem ser identificadas duas vertentes: uma 
diretamente relacionada com a realização de viagens (serviço de trânsito) e outra relacionada com a vivência do 
lugar (habitabilidade). No Reino Unido, Jones et al. [7] propuseram uma metodologia para classificação das 
rodovias em termos de Ligação e Lugar, adaptada e desenvolvida, por exemplo, na Austrália (ver Figura 1) sob a 
designação Movimento e Lugar. Com esta metodologia o planeamento urbano e de transportes pressupõe a boa 
identificação dos graus de importância de cada vertente, para que a conceção de projetos pelos urbanistas e 
engenheiros de tráfego compatibilizem as correspondentes necessidades. 
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Fig.1. Classificação dos arruamentos pelas vertentes Movimento e Lugar (Adaptado de Austroads, [8]) 

 

No Documento Normativo é preconizado que em tudo o que se relaciona com a vertente de Movimento seja 
aplicada a abordagem do conceito de Sistema Seguro ([9] e [10]), conforme indicado no PENSE2020. 

A abordagem do Sistema Seguro rege-se por quatro preceitos fundamentais: 

• O reconhecimento de que os utentes do sistema de tráfego cometem erros que podem originar acidentes de 
viação e impactos (entre veículos, de veículos com obstáculos ou de pessoas com veículos, obstáculos ou 
outras pessoas); 

• A constatação de que o corpo humano tem uma capacidade limitada para tolerar as forças geradas pelos 
impactos sem sofrer lesões irreversíveis; 

• A assunção de que existe uma responsabilidade partilhada entre todos os intervenientes (que projetam, 
constroem, gerem e utilizam a estrada e os veículos, bem como os que prestam serviços de emergência pós-
acidente) para prevenir que possam ocorrer acidentes que originem lesões graves ou fatais; 

• A observância da necessidade de todas as componentes do sistema serem reforçadas e redundantes para 
prevenir que eventuais falhas num elemento do sistema de transporte rodoviário ponham em causa a proteção 
dos utentes. 

A aplicação prática dos referidos preceitos pode ser feita seguindo cinco princípios [11]: 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; e autoconhecimento do estado dos condutores, estando estes aptos 
para avaliar em cada momento as suas capacidades para realizar a tarefa de condução. 

No projeto das rodovias urbanas são relevantes os quatro primeiros princípios e deles decorrem, por exemplo 
recomendações quanto ao valor da velocidade máxima segura em situações de tráfego típicas (Cardoso [12]): 30 
km/h em redes viárias onde ocorram interações entre veículos motorizados e utentes vulneráveis; 50 km/h, em 
interseções onde possam verificar-se conflitos laterais entre veículos ligeiros; 70 km/h onde possam ocorrer apenas 
conflitos frontais entre veículos. 
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Igualmente relevantes são os conceitos associados de “rodovia autoexplicativa” e de “rodovia tolerante”.  

O primeiro conceito fundamenta-se na teoria segundo a qual, através da experiência de condução, os condutores 
adquirem expectativas “de longo prazo” (a priori) acerca da envolvente rodoviária, as quais estão organizadas em 
função de categorias de estradas (por exemplo, autoestrada ou rua residencial) ou de segmentos de estrada (por 
exemplo, rotunda, intersecção, curva, passagem estreita) e influenciam a escolha dos comportamentos de 
condução. Decorre desta noção ser possível estruturar a rede rodoviária e projetar os seus elementos de uma forma 
que encoraje ou propicie aos condutores uma condução segura, designadamente no que diz respeito à escolha da 
velocidade. Tal pode ser conseguido mediante a atribuição de uma função clara a cada rodovia e da diferenciação 
evidente da configuração das estradas com funções distintas. 

O conceito de “estrada tolerante”, corresponde à pretensão de os erros dos utentes rodoviários não originarem 
acidentes com consequências graves (irrecuperáveis), tendo, também, aplicação nas rodovias urbanas, inclusive 
na respetiva área adjacente à faixa de rodagem. Com efeito, para a segurança dos utentes vulneráveis, é importante 
disponibilizar uma adequada “zona livre” de objetos que sejam perigosos em caso de choque por um ciclista 
desgovernado ou de um peão em queda. 

Os mencionados preceitos e princípios foram aplicados na abordagem do traçado de rodovias urbanas adotada na 
elaboração do documento normativo. 

 

3 A INCLUSÃO DO CONCEITO DE SISTEMA SEGURO NAS NORMAS 
TÉCNICAS PORTUGUESAS PARA CONCEPÇÃO DE ARRUAMENTOS 
URBANOS 

Pretendeu-se promover a adoção de critérios harmonizados na hierarquização dos arruamentos urbanos, no 
dimensionamento do seu traçado e no ordenamento da respetiva envolvente, aspetos essenciais para a obtenção de 
rodovias autoexplicativas e tolerantes, consonantes com os princípios do Sistema Seguro. 

O conceito de Sistema Seguro subentende que todos os elementos do sistema de tráfego rodoviário devem 
constituir uma cadeia de segurança integrada na qual eles se combinam para evitar a ocorrência de acidentes e, 
quando tal falhar, impedir que destes resultem ferimentos graves. Na abordagem do Sistema Seguro é aceite que 
os seres humanos cometam erros e que o corpo humano tem um limite para poder suportar as forças de um choque 
sem sofrer lesões. Nesta abordagem também se reconhece que a segurança do funcionamento do sistema de tráfego 
é uma responsabilidade partilhada por todos os intervenientes no sistema e não apenas dos utentes da estrada. 

Uma forma comprovadamente eficaz de aplicação da abordagem do Sistema Seguro é demonstrada pela visão 
holandesa [13], de proporcionar um sistema de tráfego sustentavelmente seguro: tão seguro quanto possível para 
todos e, simultaneamente, obedecendo ao desejo de sustentabilidade descrito no relatório Brundtland [14]. Nesta 
visão são atendidas as exigências de mobilidade de vários grupos na sociedade, a importância de uma 
acessibilidade rodoviária adequada e a necessidade de liberdade de escolha pessoal. 

A implementação é feita por fases, consistindo em: eliminar fisicamente as situações perigosas, para que as pessoas 
não sejam nelas envolvidas; minimizar o número de situações perigosas e desincentivar alguns modos de transporte 
rodoviário para limitar a exposição das pessoas ao respetivo risco; e mitigar as consequências da exposição das 
pessoas a riscos, através da aplicação de medidas atenuadoras adequadas.  

Conforme referido em 2, na implementação do Sistema Seguro são seguidos cinco princípios [13]: 
Monofuncionalidade das rodovias; (Bio)mecânica; Psicologia; Responsabilidade; e Aprendizagem e inovação. 

Os três primeiros princípios são especialmente relevantes para o planeamento e projeto do espaço e das rodovias 
urbanas. Existem fortes sinergias entre a conceção urbana e o objetivo de minimização de danos da abordagem do 
sistema sustentavelmente seguro à segurança rodoviária. Fundamentalmente, trata-se de equilibrar a 
funcionalidade desejada para uma rua e sua área circundante com as muitas atividades que as ruas proporcionam 
e se deseja que tenham, para além da vertente de movimentação do trânsito motorizado. 

O princípio da funcionalidade refere-se às vertentes movimento (ou serviço de circulação) e lugar (habitabilidade) 
descritas em 2. 
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No funcionamento das zonas de circulação é possível identificar duas particularidades principais: uma de fluxo, 
que em situações normais não envolve interação do tráfego com a envolvente, e outra de troca, em que que há 
interação com a envolvente ou manobras transversais que podem ser bruscas (por exemplo, para aceder a 
propriedades privadas), o que origina descontinuidades no funcionamento. Não há forma segura de ajustar estas 
duas particularidades, pelo que elas devem ser mantidas separadas. Assim, a função da estrada deve ser a base para 
o projeto e utilização seguras das rodovias. A aplicação do princípio da funcionalidade ao espaço do tráfego, 
corresponde a uma estrutura hierárquica e funcional das funções de tráfego, originando três categorias de rodovias: 

• de atravessamento, com fluxo em secção corrente e nos cruzamentos, 

• de distribuição, com fluxo em secção corrente e troca nas interseções, 

• de acesso, com troca quer em secção corrente quer nas intersecções. 

As atividades próprias do funcionamento das áreas habitacionais (como jogar, passear ou fazer compras) não são 
facilmente classificadas e não há forma segura de as combinar com o fluxo de tráfego. Mediante recurso aos 
princípios da (bio)mecânica (ver Quadro 1) e da psicologia, é possível conceber projetos em que os arruamentos 
de acesso (Zonas 30) e as Zonas de Coexistência (ZDC) são configurados para que os seus espaços de tráfego 
possam ser combinados com a atribuição de preponderância à função de habitação (vertente lugar) de uma área. 

Quadro 1 – Velocidade segura, em função do tipo de interação de tráfego [13] 

Tipo de conflito 
Velocidade segura 

(km/h) 

Possíveis conflitos com utentes vulneráveis em ZDC (sem caminhos para peões, 
que utilizam a faixa de rodagem) 

8 

Possíveis conflitos com utentes vulneráveis, em intersecções, incluindo faixas e 
pistas cicláveis 

30 

Sem conflitos com os utentes vulneráveis, exceto ciclomotores (protegidos por 
capacete) 
Possíveis conflitos em ângulo reto entre veículos motorizados 
Possíveis conflitos frontais entre veículos motorizados 

50 

Sem conflitos com utentes vulneráveis da Estrada 
Sem conflitos em ângulo reto entre veículos motorizados 
Possíveis conflitos frontais entre veículos motorizados 
Zona livre com 2.5 m 

60 

Sem conflitos com utentes vulneráveis da Estrada 
Sem conflitos em ângulo reto entre veículos motorizados 
Possíveis conflitos frontais entre veículos motorizados 
Zona livre com 4.5 m 

70 

Nenhum conflito com utentes vulneráveis da Estrada 
Nenhum conflito em ângulo reto ou frontal entre veículos motorizados 
Zona livre com 6.0 m 

80 

Em rodovias existentes, quando a monofuncionalidade não pode ser conseguida no curto prazo, devem ser feitas 
intervenções para obter velocidades seguras, apropriadas ao utilizador mais vulnerável ou menos protegido que 
seja razoavelmente esperado na interação do tráfego. 

Igualmente, quando a característica dominante da vertente de tráfego (fluxo ou troca) é variável no tempo (por 
exemplo, a horas do dia ou por sazonalidade), o recurso a sistemas de ITS pode viabilizar a obtenção de 
monofuncionalidade dinâmica, adaptada ao uso efetivo em cada momento. 

A conceção do traçado das rodovias e da sua envolvente devem garantir que os fluxos de tráfego e os modos de 
transporte sejam compatíveis no que diz respeito à velocidade, direção, massa, tamanho e grau de proteção, 
eventualmente equipando os elementos do sistema com sistemas de proteção adicionais, quando necessário. A 
rodovia e a envolvente rodoviária devem contribuir para a estabilidade dos ciclistas e motociclistas. 

O tráfego com velocidade de circulação alta deve ser separado, fisicamente ou no tempo, do de velocidade baixa, 
do tráfego de sentido contrário, do tráfego com uma massa ou dimensões substancialmente diferentes, dos 
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obstáculos perigosos e dos utentes vulneráveis da estrada. A rodovia e a sua envolvente direta devem ser projetados 
e construídos para que a velocidade livre de circulação seja segura no caso de um incidente (rodovia tolerante). 

Se um modo de transporte não puder satisfazer os critérios de compatibilidade de velocidade, massa, dimensão e 
proteção dos utentes, necessários para um Sistema Seguro, não deve ser permitido em estradas cuja secção corrente 
tenha primazia do fluxo (arruamentos de atravessamento ou de distribuição). Nesses casos, devem ser fornecidas 
infraestruturas especiais para esses modos de transporte, adaptadas ao tráfego com baixa velocidade e pequena 
dimensão e massa [13]. 

Nas ruas com primazia da troca deve haver mistura dos diferentes modos de transporte, devendo, para isso, ser 
obtida uma velocidade do tráfego motorizado baixa e segura, para minimizar o risco de acidente e o potencial de 
lesões nos utentes vulneráveis. 

A informação do sistema de tráfego deve ser autoexplicativa, ou seja percetível, compreensível, credível, 
tempestiva, relevante e viável, para que a conceção do sistema de tráfego esteja bem alinhada com as competências 
e expectativas gerais dos utentes rodoviários. É fundamental que cada categoria de arruamento tenha um conjunto 
de atributos físicos específicos, não existentes nas outras categorias, para que os utentes a possam identificar de 
forma rápida e correta. 

4 O DOCUMENTO NORMATIVO 

O objetivo subjacente à elaboração do documento normativo assentou na definição de critérios harmonizados no 
dimensionamento do traçado e no ordenamento da envolvente dos arruamentos urbanos. A norma técnica foi 
organizada em quatro partes, destinadas a contemplar os seguintes aspetos principais: 

• Fascículo I - Fundamentos sobre utentes e rede rodoviária [15] 

• Fascículo II - Características geométricas para rodovias com tráfego motorizado [16] 

• Fascículo III - Características geométricas para vias de tráfego não motorizado [17] 

• Fascículo IV - Medidas de acalmia e outros dispositivos de tráfego [18] 

No Fascículo I são descritos os pressupostos básicos e os elementos comuns ao projeto do traçado rodoviário, que 
devem ser usados como referência nos restantes fascículos, cujo conteúdo está direcionado para os projetos de 
tipos específicos de rodovias e de elementos integrantes da rodovia, como sejam as intersecções. Pretende-se que 
os elementos disponibilizados permitam aos utilizadores do Documento Normativo incluir de forma integrada os 
tráfegos de peões, bicicletas, transportes públicos e outros veículos motorizados no projeto das rodovias urbanas, 
conciliando as respetivas visões e propiciando uma circulação segura e eficiente com a qualidade e a legibilidade 
do ambiente construído [19].  

Neste sentido, este fascículo aborda os assuntos relativos a: 

• Categorização das rodovias urbanas 

Fundamentais para assegurar as condições adequadas de circulação e de segurança aos utentes do sistema de 
tráfego rodoviário, devidamente desagregada de acordo com as funções “mobilidade” e “acessibilidade”. A 
função “mobilidade” é a que se espera que uma via assegure em termos de capacidade e velocidade de 
escoamento dos fluxos de pessoas e bens, enquanto a função “acessibilidade” é a que reflete a maior ou menor 
facilidade que a via oferece para levar os seus utentes aos respetivos destinos finais. Existe uma terceira 
categoria de estradas destinadas a assegurar a ligação entre as estradas das duas categorias já descritas, tendo, 
assim, uma função de distribuição. Trata-se de estradas com maior frequência de intersecções do que as de 
função mobilidade, onde não se aplica o requisito de desnivelamento dos cruzamentos e onde geralmente 
podem circular todos os tipos de veículos, sendo raras as restrições impostas ao uso por determinado tipo de 
utentes. Estas diferenças devem repercutir-se obviamente na conceção do ambiente rodoviário, de forma a 
que os condutores as possam reconhecer e ter o respetivo comportamento adequadamente condicionado.  

• Caracterização dos elementos do sistema de tráfego 
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O ambiente rodoviário deve ser concebido de forma a acomodar os vários elementos de forma harmoniosa. 
As necessidades e requisitos espaciais entre os diferentes utentes rodoviários e veículos diferem muito. 
Acrescem as particularidades relativas ao suporte da sua circulação, designadamente no que se refere às 
condições de aderência dos pavimentos. São apresentadas em pormenor as particularidades dos peões e 
condutores, dos veículos motorizados e não motorizados e das características superficiais dos pavimentos por 
eles utilizados. 

• Elementos básicos de projeto 

A definição das características geométricas de uma rodovia depende não só de exigências dimensionais do 
veículo automóvel, mas também de diversos outros fatores. Entre estes, figura o tráfego motorizado e não 
motorizado que a estrada deverá estar apta a acomodar em condições desejáveis, tendo por fim último servir 
adequadamente os seus utentes (com segurança, conforto, tempos de percurso aceitáveis, etc.); a velocidade 
do veículo automóvel ao percorrer uma trajetória, para a qual são definidos os limiares de solicitações 
considerados aceitáveis para a segurança e conforto dos utentes, passando também pelo equilíbrio e 
estabilidade dos próprios veículos; e também as distâncias de visibilidade necessárias para permitir que 
durante a condução a envolvente rodoviária seja adequadamente percecionada de modo a poder ajuizar as 
suas características e observar o tráfego potencialmente conflituante, fundamental para a segurança da 
circulação motorizada e não motorizada. 

• Principais parâmetros de projeto 

Para efeitos da conceção e do projeto de uma estrada urbana recorre-se como é habitual a uma decomposição 
dos seus elementos geométricos, através de cortes e projeções, segundo três planos ortogonais: Planta, Perfil 
Longitudinal e Perfis Transversais. Para além dos limiares dos valores de parâmetros geométricos a atender 
no âmbito do traçado em cada uma destas projeções (raios mínimos, inclinações máximas ou mínimas, etc.), 
são apresentadas também as considerações sobre a coordenação adequada dos alinhamentos horizontal e 
vertical, de modo a que a rodovia possa ser percecionada corretamente pelos utentes, garantindo boas 
condições de legibilidade e de visibilidade; bem como a aspetos da homogeneidade de traçado de forma a 
garantir a assegurar a conformidade das características da sucessão de elementos do traçado da estrada às 
expectativas dos condutores não habituais que nela circulam [20]. 

Os elementos disponibilizados no Fascículo II destinam-se a permitir a inclusão integrada dos tráfegos de peões, 
bicicletas, transportes públicos e outros veículos motorizados no projeto das rodovias urbanas, conciliando as 
respetivas visões e propiciando um Sistema Seguro, cuja circulação seja eficiente e sem prejuízo para a qualidade 
e a legibilidade do ambiente construído. Para facilitar a obtenção de soluções que sirvam todos os utentes de uma 
forma equilibrada, é recomendável que o projeto de arruamentos urbanos se inicie pela consideração, sucessiva, 
dos elementos relativos aos peões, ciclistas, utentes de transportes públicos, veículos de emergência e serviços, 
terminando com os relacionados com os veículos automóveis [21].  

No Fascículo II são assim apresentados os elementos relativos às caraterísticas geométricas para rodovias com 
tráfego motorizado, onde se incluem considerações sobre as características dos diferentes tipos de vias, consoante 
o nível hierárquico relativamente a: 

• Perfil transversal tipo (largura das vias de transito, das vias cicláveis e dos passeios, inclinações 
transversais, sobrelarguras, separadores, refúgios, bermas e lancis; 

• Traçado em planta; 
• Cruzamentos; 

São também abordados outros ambientes rodoviários, designadamente: 

• Atravessamentos de povoação por estradas interurbanas 

Situação particularmente complexa na medida em que congrega funções conflituantes: a função mobilidade 
relativa ao tráfego de atravessamento, para a qual são necessárias condições compatíveis com níveis de serviço 
elevados (velocidades, tempos de percurso e densidades); e as funções acessibilidade e usufruto do espaço, 
associadas às atividades locais do aglomerado, que são incompatíveis com os níveis de serviço atrás referidos. 
Abordam-se soluções que criam condições mais favoráveis à vivência urbana, diminuindo o efeito de barreira, 
sem preterir as necessidades de fluidez do tráfego de atravessamento 

• Zonas de 30 km/h 
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Zonas onde se dá primazia à acalmia de tráfego”, com vista à redução dos impactes negativos do tráfego 
motorizado e à melhoria das condições de circulação dos modos suaves bem como do ambiente urbano. Ao 
restringir a prática de velocidades excessivas contribui-se também para a redução da ocorrência de acidentes 
e das suas consequências e simultaneamente para o aumento da qualidade de vida nessas zonas. 

Finalmente são também apresentados elementos transversais aos vários ambientes igualmente relevantes para a 
conceção das envolventes rodoviárias urbanas: 

• Transporte público (autocarros, elétricos e táxis) no que se refere às suas infraestruturas de suporte – 
paragens de transporte coletivo, praças de táxis, abrigos para passageiros e interfaces;  

• Estacionamento – princípios gerais, diferentes tipos e respetivas caraterísticas físicas. 

No Fascículo III apresentam-se os elementos relativos às caraterísticas geométricas para rodovias com tráfego não 
motorizado, onde se incluem considerações sobre as características dos diferentes tipos de vias, consoante a 
categoria do utilizador principal e o nível hierárquico. Neste domínio incluem-se: 

• Caminhos pedonais – Os aspetos mais importantes a considerar quando se concebem as infraestruturas 
pedonais dizem respeito às características dos passeios e dos atravessamentos de ruas, que devem permitir 
que os peões efetuem percursos em segurança, com conveniência e conforto. Abordam-se as diferentes 
tipologias e como proceder à seleção mais adequada adaptada a cada local específico; as respetivas 
caraterísticas, os obstáculos, pontos de descanso, rampas e escadas e as passagens para peões. 

• Rodovias cicláveis – apresentam-se as várias tipologias passíveis de aplicação e a metodologia de escolha 
da que é mais adequada à forma como se pretende resolver os conflitos entre veículos motorizados e 
bicicletas, a qual depende da relevância do tráfego motorizado e do tráfego ciclista. Adicionalmente, 
incluem-se ainda recomendações relativas à configuração e medidas a aplicar em locais específicos, como 
sejam as passagens cicláveis (e seu início e fim), as interseções, os acessos a parques de estacionamento 
e garagens e ainda as diferentes soluções para estacionamento destes tipos de veículos. 

• Zonas de coexistência – definidas como as parcelas da via pública especialmente concebidas para 
utilização partilhada por peões e veículos, onde vigoram regras especiais de trânsito. Destinam-se a 
assegurar unicamente funções de acessibilidade e de usufruto do seu espaço, o qual pode ter uso 
preferencial residencial, comercial, de lazer, etc. A sua configuração e ligações ao restante espaço urbano 
devem limitar a dimensão do trajeto interno dos veículos motorizados e impedir que possam ser usadas 
por tráfego motorizado de atravessamento. Nesta temática são abordados os princípios de funcionamento 
e as caraterísticas da rede em termos de tipologias, integração no espaço urbano, portões, parâmetros 
geométricos dos alinhamentos e outros elementos, como sejam os pavimentos, a drenagem, a iluminação 
e o paisagismo e mobiliário urbano. 

Finalmente, no Fascículo IV, são abordadas as medidas de acalmia de tráfego e demais dispositivos de tráfego 
suscetíveis de serem usados em arruamentos, quer integrados em zonas urbanas consolidadas, designadamente em 
zonas de coexistência, zonas de 30 km/h e zonas de 50 km/h, quer constituindo trechos de atravessamento de 
povoações por estradas interurbanas.  

Os dispositivos descritos destinam-se ao tráfego de peões, de velocípedes, de transportes públicos e de outros 
veículos motorizados. É incluída com uma descrição gráfica de cada um, complementada pela informação acerca 
das vantagens e desvantagens de cada dispositivo, aspetos a atender na seleção dos mesmos, o respetivo campo de 
aplicação preferencial, bem como as respetivas dimensões e descrição dos aspetos construtivos a considerar (ver 
o exemplo da Figura 2. De acordo com a sua especificidade, foram organizados em cinco grupos: 
• Zonas de fronteira entre diferentes perfis transversais e diferentes tipos de tráfego; 
• Alterações nos alinhamentos horizontais (estrangulamentos, estreitamentos nas entradas das interseções, 

gincanas); 
• Alterações nos alinhamentos verticais (pré-avisos, lombas, plataformas e passagens para peões elevadas, 

interseções elevadas e vias ao nível dos passeios); 
• Cruzamentos (interseções convencionais e rotundas); 
• Outros elementos (árvores, candeeiros, encerramentos parciais ou totais de vias, marcação e tratamento do 

pavimento). 
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Fig.2. Exemplo da descrição da solução recomendada para a construção de uma lomba de controlo de 
velocidade aplicável a zonas de 50 km/h, apresentado no documento normativo 

5 NOTAS CONCLUSIVAS 

A presente comunicação apresenta as linhas orientadoras da elaboração das normas técnicas portuguesas para conceção 
de arruamentos urbanos, e salientam-se aspetos particularmente relevantes para a promoção da segurança dos utentes 
vulneráveis em arruamentos urbanos.  

O documento normativo foi desenvolvido seguindo os princípios do Sistema Seguro, que visa assegurar que, em 
caso de acidente, o impacte das energias permanece abaixo do limiar suscetível de produzir morte ou ferimentos 
graves. Além disso, visa desenvolver um sistema de transporte rodoviário capaz de acomodar erros humanos, em 
que o nível de proteção oferecido pela infraestrutura rodoviária desempenha um papel determinante, ainda que não 
único. Esta abordagem pressupõe ainda a aceitação de responsabilidades globais partilhadas e a responsabilização 
entre os projetistas do sistema e os utentes das estradas. Estimula o desenvolvimento de intervenções inovadoras 
e novas parcerias necessárias para atingir objetivos ambiciosos a longo prazo.  

A primeira versão do documento normativo foi concluída e colocada em procedimento de consulta pública, da 
qual derivará uma nova versão revista, elaborada com base nos contributos recebidos, permitindo então a adaptação 
do conteúdo dos documentos no formato de uma norma regulamentar. 
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