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Apesar de ser na fase de exploração da infraestrutura que os 

problemas de segurança são mais aparentes, pela evidência 

das suas consequências, é desde o período de conceção que 

devem ser tomadas as providências necessárias para garantir a 

segurança de quem circula. 
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 Enquadramento do tema 
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 O Projeto da Infraestrutura Rodoviária  

O Projeto Global de uma infraestrutura rodoviária é 

multidisciplinar, pelo que resulta do conjunto de diversos projetos 

específicos. 

Cada projeto específico está associado a uma determinada função 

que se pretende que o projeto incorpore (traçado, drenagem, 

iluminação, revestimento vegetal, vedações, etc.). 
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O Projeto da Infraestrutura Rodoviária  

Alguns destes projetos específicos são considerados 

fundamentais, ou estruturantes, condicionando o desenvolvimento 

dos restantes e representando uma percentagem muito 

significativa dos custos de construção: 

  Traçado/Terraplenagem 

  Pavimentação 

  Drenagem 
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O Projeto da Infraestrutura Rodoviária  

Os restantes projetos específicos contribuem genericamente 

para o aumento da segurança de quem circula, complementando 

os projetos estruturantes: 

  Sinalização 

   Equipamentos de Segurança 

   Iluminação 

  Telecomunicações 

  Vedações 

  Integração Paisagística 

   Serviços Afetados 

   Obras de Arte 

   Estruturas de Contenção 
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 A Coordenação Global 

As funções de Revisão de Projeto e de Auditoria de Segurança 

Rodoviária, apesar da sua real importância para garantir a 

qualidade das várias fases do projeto, apenas são exercidas 

após conclusão das mesmas, pelo que dificilmente podem 

influenciar a sua conceção. 

Para garantir  que um projeto incorpora, ao longo da sua 

conceção, a componente Segurança Rodoviária torna-se 

necessária uma efetiva Coordenação Global dos projetos 

específicos que o integram, acompanhando o seu 

desenvolvimento. 
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Uma conceção menos eficiente do traçado tornará muito difícil a 

posterior resolução dos problemas de segurança, o que 

conduzirá a soluções de recurso através do adensamento de 

equipamentos de segurança e reforço da sinalização, que se 

devem evitar. 
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 A Coordenação Global  

A base fundamental da segurança rodoviária reside no traçado 

da infraestrutura, o qual condicionará o desenvolvimento de 

todos os outros projetos específicos. 
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 A Coordenação Global 

No entanto, mesmo as soluções de recurso só serão eficazes se 

o próprio traçado permitir a sua implementação, o que nem 

sempre é possível. 
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 A Coordenação Global 

A coordenação global do projeto permite a correta interligação 

de cada projeto específico com o traçado que lhe serve de 

referência.  

Do mesmo modo, esta coordenação garante a articulação entre 

os diversos projetos específicos, evitando situações que 

dificultem o exercício das funções de auditoria de segurança, 

apresentando-se seguidamente alguns exemplos.   
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 Exemplos vários 

1 - Pavimentação 

A impossibilidade de uma 

correta articulação entre a 

diretriz e a rasante da 

infraestrutura deverá ser a 

única justificação para intervir 

no projeto de pavimentação 

para evitar fenómenos de 

hidroplanagem. 
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 Exemplos vários 

2 - Drenagem 

Os órgãos de drenagem 

devem ser sempre 

dimensionados tendo em 

consideração a sua 

funcionalidade durante o 

período de operação da 

via, independentemente 

dos resultados dos 

cálculos realizados. 
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 Exemplos vários 

3 – Iluminação 

A existência de iluminação deverá ser compatibilizada com os 

projetos das obras de arte interessadas. 

A colocação das respetivas 

colunas de iluminação ao 

longo dos ramos de ligação 

deverá ser criteriosamente 

estudada para evitar a 

necessidade de equipamentos 

de segurança adicionais.  
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 Exemplos vários 

4 – Integração Paisagística 

Este projeto deve contribuir 

para a estabilização dos taludes, 

evitando simultaneamente a 

diminuição de visibilidade do 

condutor em face do volume e 

localização das espécies 

escolhidas.   
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 Exemplos vários 

5 - Sinalização 

A sinalização vertical deve ser 

criteriosamente colocada, de 

modo a evitar o adensamento 

dos equipamentos de 

segurança nas zonas dos nós 

de ligação.  

As suas fundações não podem colidir com o funcionamento dos 

órgãos de drenagem e a sua localização deve ter em conta a 

existência de obras de arte que possam dificultar a sua perceção.  
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 Exemplos vários 

6 – Telecomunicações 

Os equipamentos de 

telecomunicações devem ser 

criteriosamente localizados 

para garantir a segurança do 

utilizador e simultaneamente 

evitarem o adensamento dos 

equipamentos de segurança.   
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 Exemplos vários 

7 – Obras de Arte 

Nos projetos de obras de arte 

que cruzem superiormente a 

via deve ser criteriosamente 

estudada a localização dos 

respetivos pilares, assim 

como a sua configuração.  
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 Exemplos vários 

Nos projetos de obras de arte cujo tabuleiro constitua parte 

integrante da plataforma da via, devem ser estudadas as zonas de 

transição para os perfis imediatamente adjacentes, assim como a 

largura de passeios e passadiços e respetiva proteção.   
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 Exemplos vários 

8 – Vedações 

Os projetos de vedações têm 

que considerar a fauna 

efetivamente existente na área 

que a via atravessa.   
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 Exemplos vários 

9 – Serviços afetados 

Os serviços de outras 

entidades que se torne 

necessário restabelecer ou 

proteger têm que ser 

identificados e integrados 

atempadamente no projeto 

para evitar soluções de 

recurso.   
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imaginação pode não ter limites     
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Considerações finais 

No entanto…     
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Considerações finais 

Um projeto globalmente coordenado permite garantir o 

adequado tratamento da componente Segurança Rodoviária 

durante o processo de conceção e interligação dos diversos 

projetos específicos que o constituem.     

A existência de Auditorias de Segurança Rodoviária 

independentemente da sua função principal, podem ser um 

incentivo à  nomeação de coordenadores globais eficazes, em 

vez de meros gestores de projeto.      
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