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Sumario 

Neste artigo apresentam-se alguns aspetos relacionados com a duplicação/Requalificação do IP3 – Nó de 
Souselas- Nó de Viseu. Pretende-se nesta comunicação apresentar, de uma forma sucinta, os trabalhos 
necessários à duplicação e reabilitação, tendo em conta as limitações impostas pelos vários constrangimentos 
resultantes do facto de se tratar de uma via já existente, implantada ao longo de um território com caraterísticas 
orográficas particularmente acidentadas e da necessidade de se garantirem as condições necessárias à circulação 
do tráfego durante a fase de construção. 

A comunicação apresentará, sumariamente, as dificuldades encontradas ao longo do desenvolvimento dos 
estudos, assim como as soluções preconizadas para as ultrapassar, num contexto de complexas condicionantes 
técnicas. 

 

Palavras-chave: Duplicação; Modernização; Requalificação; Variantes; Segurança.   

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento Geral  

O IP3 – Itinerário Principal nº 3 estabelece ligação entre a fronteira de Vila Verde de Raia e a cidade portuária da 
Figueira da Foz, servindo os distritos de Vila Real, Viseu e Coimbra numa extensão total de 289 km dos quais 
cerca de 202 km apresentam perfil Transversal de autoestrada.  

O projeto em análise diz respeito ao troço compreendido entre o Nó de ligação ao IC2 (km 46) e o Nó de ligação 
à A5 (km 118) que se apresenta dividido em 3 lotes, conforme abaixo se apresenta:  

 Lote 1 – Santa Comba Dão (km 90+200) /Nó da A25 (km 118); 
 Lote 2 – Nó do IC2 (km 46) / Lagoa Azul (km 77); 
 Lote 3 – Lagoa Azul (km 77) /Santa Comba Dão (km 90+200). 
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Fig. 1 Planta de localização  

 

1.2. Intervenientes 

O estudo foi lançado a concurso público pelas infraestruturas de Portugal, tendo sido adjudicado ao Consórcio 
Projetista constituído pela COBA (líder de Consórcio), Tecnofisil e PCA. De salientar ainda a presença de outras 
entidades intervenientes tais como as comunidades intermunicipais (CIM) – Viseu Dão Lafões e região de Coimbra 
assim como a Agência Portuguesa do ambiente (APA).  

 

 

Fig. 2. Intervenientes 

 

1.3. Objetivos do estudo 

O projeto a desenvolver tem como objetivo aumentar a capacidade e melhorar as caraterísticas de traçado do IP3, 
permitindo diminuir de forma significativa os problemas de segurança rodoviária que este itinerário apresenta. 
Nesse sentido, pretende-se assegurar a coerência e homogeneidade do traçado, de modo a garantir a segurança e 
comodidade da circulação, apesar de todas as limitações impostas pelas condicionantes identificadas, próprias de 
uma via existente, implantada numa zona de orografia pronunciada. 

Os principais objetivos do estudo têm em conta, para além dos aspetos ligados à segurança, também os aspetos 
económicos e ambientais: 

 Privilegiar a mobilidade em segurança; 
 Promover o aumento de capacidade de tráfego existente;   (TMDA -12.500 veículos com 10% de 

pesados); 
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 Reduzir o tempo de percurso com diminuição da redução de emissões e ganhos de energia (Introdução 
do conceito de “Estrada Inteligente”); 

 Minimizar impactes ambientais e sociais no território; 
 Otimizar o investimento e custos de manutenção; 

1.4  Pressupostos do estudo 

 Velocidade de Projeto: 
o Troços a Duplicar – VBase = 80 km/h  → V. Máx. Circulação de 80/100 km/h  
o Variantes a Sta Comba Dão – VBase = 120/140 km/h → V Máx. Circulação = 120 km/h 
o Troço da Requalificação (km 59 ao km 77) – V Base = 80 km/h   →  V. Máx. Circulação de 80 km/h  

 Nós de Ligação: Implementação de Melhorias (aumentar a fluidez e capacidade) e Correção da extensão 
das Vias de aceleração e abrandamento para valores regulamentares; 

 PTT com separador central com Guarda rígida tipo “New Jersey” (este tipo de guarda rígida no separador 
central permite minimizar a largura do PTT o que justifica a sua opção em vias com forte ocupação lateral 
como é o caso);  

 Fase Construtiva - Garantir as condições necessárias à circulação do tráfego durante a fase construtiva 
(uma via em cada sentido, em exploração, sem basculamento do tráfego, quando possível); 

 

 

Fig. 3. Perfil Transversal Tipo 

 

1.5 Condicionantes do estudo 

O estudo da duplicação, sendo uma estrada existente, implica a ponderação de diversos fatores, para além dos 
usuais na conceção de uma nova via. No caso particular,  houve que considerar vários condicionalismos, tais como: 

 Garantir condições necessárias à circulação do tráfego durante a fase de construção (uma via em cada 
sentido, em exploração, sem basculamento do tráfego), evitando desvios de tráfego sempre que possível; 

 As caraterísticas geométricas do traçado da via existente; 
 As obras de arte existentes constituem uma forte condicionante ao desenvolvimento do estudo da 

duplicação (em especial as O.A especiais), tendo sido analisado não só a compatibilidade das cotas 
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altimétricas na interface obras de arte/plena via como a compatibilidade ao nível da inclinação transversal 
(sobrelevação existente em cada obra de arte). 

 A ocupação marginal nas proximidades da plataforma existente, destacando-se a rede de estradas 
nacionais e municipais e os caminhos municipais pavimentados, cuja reposição é mais onerosa; 

 As caraterísticas geométricas do traçado dos nós de ligação existentes; 
 A passagem junto a aglomerados urbanos que se desenvolveram adjacentes à via e que constituem pontos 

sensíveis numa estratégia de alargamento da estrada. 

2. ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO 

A definição da estratégia de intervenção (metodologia do estudo), definida logo no arranque do estudo, passa pelas 
seguintes etapas que permitiram a fixação do traçado, tendo sempre presente o facto de se tratar de uma duplicação.  

 

 
 

Fig. 4. Estratégia de Intervenção 

No que diz respeito à definição da rasante foi tido em conta quer o aproveitamento do pavimento existente quer o 
aproveitamento das obras de arte existentes, sempre que possível. Desta forma, conseguiu-se um ganho relevante 
em termos económicos assim como uma vantagem para a exploração da via durante a fase construtiva. 

Esta estratégia levou a que o estudo do traçado fosse efetuado em articulação permanente com o estudo do 
pavimento, a cada 25 m (correspondendo aos perfis transversais de campo) e das Obras de Arte, tendo como 
objetivo a otimização das soluções do ponto de vista técnico, económico e ambiental, o que deu origem a uma 
rasante “quebrada” especialmente na zona da ligação às Obras de Arte.  



5 

 

Fig. 5. Rasante na zona envolvente à ponte sobre o rio Lobão 

 

2.1 Caracterização da Situação existente  

Efetuada na 1ª fase do Estudo – Fixação do Traçado – permitiu o reconhecimento da situação de referência nos 
aspetos fundamentais : Traçado / Geologia-Geotecnia / Drenagem / Pavimentação / Sinalização e segurança.    

2.2 Sinistralidade   

Foi efetuada uma análise de sinistralidade com base nos dados fornecidos pela IP, referentes a um período de 7 
anos, compreendido entre 2013 e 2019.  

O estudo teve como objetivo a identificação de eventuais pontos negros no atual IP3, sendo um ponto negro 
definido como um lanço de estrada com o máximo de 200 metros de extensão, no qual se registaram, pelo menos, 
5 acidentes com vítimas no ano em análise e cuja soma de indicadores de gravidade é superior a 20 (IG = 100xM 
+ 10xFG + 3xFL, em que M é o número de mortos, FG o de feridos graves e FL o de feridos leves). 

Apesar da análise efetuada concluir que não estão identificados pontos negros, verifica-se que existem trechos com 
concentração elevada de acidentes, que se afiguram colmatadas, em grade parte, na sequência das intervenções 
preconizadas, nomeadamente com a introdução de separador central ao longo do traçado, com a introdução de vias 
de aceleração e abrandamento nos nós de ligação, vias de lentos, escapatórias, entre outros conforme se refere de 
seguida. Foram também preconizadas soluções de monitorização, ao nível da telemática, que permitem uma rápida 
reação/intervenção por parte dos utilizadores e da entidade gestora da infraestrutura. 
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Fig. 6. Análise de sinistralidade  

 

2.3 Escolha do Lado Preferencial do Alargamento  

A escolha do lado preferencial para o alargamento da plataforma do atual IP3, tendo em vista dotar a via de um 
perfil transversal tipo (2x2),  foi determinada após uma avaliação dos constrangimentos locais existentes, seção a 
seção: Lado Esquerdo Versus Lado Direito Versus ambos os lados. 

O que teve como consequência a não manutenção do eixo atual da via, na maioria das situações, o que se traduziu 
numa maior complexidade do estudo do traçado, devido ao aumento das seções onde será necessário proceder à 
correção das pendentes transversais – sobrelevação (mesmo em situação de reta).  

 

 
 
 
 

 
 
 

Fig. 7 – Localização do eixo da via duplicada 
 

Não interferência com 
terraplenagens existentes, 
evitando cunhas  de 
enchimento e a criação de 
superfícies preferenciais de 
escorregamento.  

Faixa alargada  
Faixa existente  
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Na figura seguinte apresentam-se dois exemplos de seções críticas onde foi necessário avaliar criteriosamente o 
lado preferencial do alargamento. Na primeira imagem trata-se de uma situação a meia encosta com a EM 535 
localizada no pé do talude de aterro. Na 2ª situação estamos perante uma seção em que o atual IP3 se encontra 
confinado entre um talude de escavação com uma edificação localizada na crista e um muro de altura significativa 
na base do talude e a capela de Santa Comba Dão.  

 

 

Fig. 8. Exemplos de seções criticas (km 50+325 e km 84+625) 

 

2.4 Identificação dos patamares de velocidades especificas  

Em fase de Projeto Base procedeu-se à análise da homogeneidade do traçado da via atual, tanto em planta como 
em perfil longitudinal, tendo como objetivo identificar os patamares de velocidades específicas e os limites de 
velocidade compatíveis com os mesmos. Verificou-se, pontualmente, a existência de patamares de velocidade 
inferiores à velocidade de Projeto, como é o caso do trecho compreendido entre o km 49+550 eo km 50+800, 
cohecido como a descida do Botão onde os parâmetros geométricos existentes são compatíveis com V=60 km/h. 
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Fig. 9. Avaliação da homogeneidade do Traçado 

Para assegurar a homogeneidade do traçado, considerou-se que as velocidades específicas entre dois elementos 
consecutivos não devem diferir mais de 20 km/h.  

Na sequência dessa análise ponderaram-se as melhorias a implementar aos parâmetros geométricos do traçado 
em planta e em perfil longitudinal, no sentido de se dotar a via com caraterísticas geométricas compatíveis com 
a velocidade de projeto.  

3. INTRODUÇÃO DE MELHORIAS 

3.1 Alargamento do PTT existente 

O alargamento do perfil transversal tipo não só permitirá um importante aumento da capacidade da via, melhorando 
o seu nível de serviço, como também representará um incremento significativo ao nível da segurança e comodidade 
da circulação, uma vez permitirá que as ultrapassagens se efetuem com toda a segurança em ambos os sentidos, 
sem risco de colisões com veículos que circulem em sentido contrário. Em resumo, foram consideradas as 
seguintes melhorias a nível do perfil transversal tipo: 

 Alargamento e duplicação da faixa para comportar uma seção com 2x2 vias; 
 Aumento da extensão das vias de aceleração e desaceleração dos ramos dos nós (para VT=100 km/h) ; 
 Introdução de Via de lentos nas situações de trainéis extensos (extensão superior á critica), com inclinação  

superior á regulamentar. 

3.2 Soluções Variantes 

No trecho de aproximação ao viaduto da ribeira de Asnes (lote 1 – km 113+200)  o limite de velocidade existente 
de 70 km/h está relacionada com uma redução das caraterísticas geométricas do traçado do IP3 (em planta, em 
perfil longitudinal e até no perfil transversal tipo). 

O viaduto está inscrito numa curva R= 340 m (Vb= 90 km/h) com cerca de 647 m de extensão o que configura 
uma inflexão no traçado muito significativa. O Perfil Longitudinal, apresenta uma pendente forte (i=-7,54%) e 
uma curva côncava de Raio = 3500 m. Por outro lado, o perfil transversal tipo apresenta apenas uma via de 
circulação, limitada do lado esquerdo por separador rígido New Jersey com berma de largura inferior a 0,5 m. 
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A solução proposta para permitir aumentar o limite de velocidade neste trecho, criando melhores condições de 
segurança aos utentes, passou pela implementação de uma variante ao traçado com caraterísticas geométricas 
compatíveis a Vb=100km/h (implementação de um raio circular R=450 m). Em perfil longitudinal a melhoria do 
traçado passa pela substituição do raio existente de 3500 m por 5500 m na curva concava afeta ao viaduto. 

 

 

Fig. 10. Solução variante 

 

foi ainda previsto a implementação de uma via de lentos, dado a existência de uma % de tráfego pesado 
significativa neste trecho que apresenta um trainel de extensão superior á extensão critica e com inclinação 
acentuada (7.60%).  

3.3 Melhorias dos Parâmetros Geométricos  

Foi estabelecido um traçado em planta e em perfil longitudinal com caraterísticas  próximas do traçado existente, 
como se pretende numa duplicação, mas com as necessárias adaptações, decorrentes das melhorias dos parâmetros 
geométricos, em planta e em perfil longitudinal.   

A adoção de parâmetros geométricos compatíveis com velocidades superiores - melhorias introduzidas aos raios 
horizontais e verticais – traduzem-se numa maior homogeneidade do traçado, segurança e conforto da 
circulação rodoviária e consequentemente num nível de serviço superior.  

Em exemplo, lista-se abaixo, as melhorias introduzidas no Lote 2 – Souselas/Lagoa azul (fase de projeto Base): 

 Traçado em Planta:  
o Curva ao km 48+320 - km 48+782 – alteração do raio circular  350 m para raio circular 420 m; 
o Curva ao km 55+874 -  km 56+251 – alteração do raio circular 380 m para raio circular 420 m; 

 Traçado em Perfil Longitudinal:  
o Curva convexa de R = 8500 m - km 52+358 - km 52+706 – alteração para R= 9000 m; 
o Curva côncava de R = 5000 m - km 53+027 - km 53+260 - alteração para R= 5500 m; 
o Curva convexa de R = 8000 m - km 57+132 - km 57+498 - alteração para R= 9000 m;  
o Curva convexa de R = 8000 m - km 57+826 - km 58+052- alteração para R= 9000 m;  
o Curva convexa de R = 6000 m - km 58+796 - km 58+956 - alteração para R= 9000 m. 

A sobrelevação contribui de uma forma significativa para a segurança e comodidade da circulação pois permite a 
compensação da força centrifuga pela força de gravidade, favorecendo a perceção das curvas e a perceção ótica. 
Deste modo, procedeu-se à correção da sobrelevação, conforme indicado nas normas de traçado da JAE e 
INIR. 

3.4 Reformulação dos Nós de Ligação 

Para além da correção da extensão das vias de aceleração e abrandamento para valores compatíveis com VT= 100 
km/h, preconizou-se ainda a reformulação dos nós de ligação que apresentam movimentos pouco fluidos e com 



10 

várias viragens à esquerda  as quais representam pontos de conflito que diminuem o nível de segurança rodoviária 
da circulação.  

 

 

Fig. 11. Reformulação do nó do Chamadouro 

3.5 Distâncias de Visibilidade 

De acordo com a Norma de Traçado do INIR (III.1.5.2) a distância mínima de desobstrução lateral (Hc), necessária 
para garantir a distância de visibilidade de paragem (DVP) em curva, é função do raio da curva (R) e é medida 
entre o eixo da via interior (direita) e a obstrução (linha de visibilidade a 0.60 m de altura), sendo calculada a partir 
da seguinte relação: 

Hc = DVP² / (8.R) 

No caso do PTT do projeto, a largura de desobstrução para um observador circulando no eixo da via direita (linha 
de visibilidade a 0.60 m), num trecho em escavação com valeta reduzida de 1,20 m de largura, com banqueta de 
visibilidade de 1,00 m e para um talude de escavação com geometria V/H=1/1,5, em situação é 7.35 m, conforme 
se apresenta na figura seguinte.  

 

Considerando o valor médio de 7,35 m na equação de Hc e tomando a distância de visibilidade de paragem 
mínima (DVP) para a VT de 100 km/h, que é de 180 m, obtém-se um valor de raio R=551 m. Transpondo 
este valor do eixo da via direita para o eixo da estrada obtém-se o valor de R=557,55 m, o que significa que 
apenas os trechos correspondentes a curvas inferiores a este valor de raio poderão não ter largura de 
desobstrução lateral suficiente para as condições aqui mencionadas, tendo sido alvo de análise e correção.   
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3.6  Faixas independentes  

No caso de pontes e viadutos de dimensão significativa prevê-se a implantação de faixas independentes de modo 
a viabilizar o aproveitamento destas obras de arte para a acomodação de uma das faixas de circulação e a 
construção de uma nova pontes para acomodar a outra faixa. Permitindo assim não só o beneficio económico do 
aproveitamento das pontes existentes como também manter a atual via em exploração durante a fase de construção 
e de futuros trabalhos de manutenção.   

3.7 Medidas Adicionais de segurança 

 Implementação de Escapatória (Descida do Botão) - Propõe a implementação de uma escapatória 
ascendente com leito de paragem e dimensionada para velocidade de entrada de 120 km/h, localizada 
cerca do km 49+400, após um trainel descendente de extensão significativa (1280 m). Apesar de não 
haver nós de ligação ou importantes obras de arte junto à escapatória, a sua localização foi condicionada 
pelo restabelecimento e caminho paralelo que lhe são próximos, tendo-se ainda evitado ocupar a zona 
envolvente a habitações; 

 Situações de Aquaplanagem  - Ao longo do atual IP3 verifica-se a existência de zonas onde a conjugação 
de baixas inclinações transversais e longitudinais na plataforma favorecem a acumulação de lâmina 
líquida, dificultando o escoamento da mesma. Estas seções foram alvo de uma atenção especial, tendo 
sido adotadas as seguintes medidas: 

o Traçado - Correção das  pendentes transversais e longitudinais da seção em causa, a fim de 
favorecer o escoamento pelo aumento da inclinação global (objetivo ≥ 0.5%); 

o Adoção de medidas facilitadoras do escoamento – ranhuragem do pavimento;  

3.8 Substituição de Obras de Arte existentes 

As obras de arte existentes constituem uma forte condicionante ao desenvolvimento do estudo da duplicação, tendo 
sido analisado não só a compatibilidade das cotas altimétricas na interface obras de arte/plena via que condicionou 
a fixação da rasante assim como a compatibilidade ao nível da inclinação transversal (sobrelevação existente em 
cada obra de arte). Sempre que o traçado ao longo das Obras de Arte não verificou os valores regulamentares de 
sobrelevação e não foi possível corrigi-los para valores aproximados (enchimentos não compatíveis com a 
sobrecarga máxima comportável pela estrutura existente) preconiza-se a substituição das Obras de Arte, o que 
constitui uma melhoria apreciável face á atual situação (deficit de sobrelevação na seção das O. Arte)  

3.9 Beneficiação das Terraplenagens existentes 

Nas missões de reconhecimento, verificou-se a existência de várias patologias associadas às terraplenagens 
existentes - taludes de aterro e de escavação. Em situação de aterro, identificaram-se algumas situações de 
instabilidade ao nível da fundação que se repercutiram para as camadas superficiais do pavimento. Relativamente 
aos taludes de escavação, foram identificadas patologias correspondentes, essencialmente, a erosão e 
ravinamentos. Estas situações, serão tratadas e corrigidas no âmbito da empreitada de requalificação/ 
duplicação mesmo que sejam patologias em taludes não intervencionados/abrangidos pelo alargamento da via.  

3.10 Sistema de Telemática Rodoviária (STR) 

Está ainda previsto a instalação de um sistema de telemática rodoviária que para além de permitir controlar o 
tráfego permite também informar os utentes da via acerca das ocorrências/situações em causa, mediante um 
sistema de painéis de mensagem variável, contribuindo para melhorar as condições de segurança da via.  
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4  CONCLUSÕES 

A homogeneização dos patamares de velocidade especifica, adequando o traçado da futuro IP3 à velocidade de 
projeto (Vb=80 km/h /VT=100 km/h), constituiu a base da metodologia do estudo da duplicação.  

Os resultados obtidos na análise aos patamares de velocidade, após a introdução de um conjunto de melhorias às 
caraterísticas geométricas existentes, permitiram evidenciar que o traçado do futuro IP3 (troço duplicado) se 
apresenta coerente e homogéneo, garantido assim a segurança e a comodidade da circulação.  

Por outro lado, o alargamento do perfil transversal tipo não só permitirá um importante aumento da capacidade da 
via, melhorando o seu nível de serviço (para A e B), como também representará um incremento significativo ao 
nível da segurança, uma vez permitirá que as ultrapassagens se efetuem com toda a segurança em ambos os 
sentidos, sem risco de colisões com veículos que circulem em sentido contrário. 

Adicionalmente, a implementação de medidas complementares de segurança tais como o Sistema de Telemática 
Rodoviária (STR), vias de lentos, escapatórias, etc contribuem também para a melhoria significativa das condições 
de mobilidade e para uma redução apreciável do tempo de percurso.   
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