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RESUMO 

As intersecções constituem habitualmente os pontos críticos da rede rodoviária quer em termos da 

fluidez e capacidade quer de segurança. As intersecções giratórias, também designadas por 

rotundas, pelas inúmeras vantagens demonstradas pela experiência e trabalhos científicos de índole 

nacional e internacional, têm-se, ao longo das últimas décadas, expandido em muitos países entre 

os quais Portugal. 

Assume como tal particular relevância a elaboração de normas ou recomendações práticas de apoio 

à sua concepção geométrica e o desenvolvimento de modelos matemáticos para previsão de 

capacidades. 

O presente documento foi desenvolvido no âmbito de um acordo-programa assinado entre a 

FCTUC e a EP e pretende instituir um documento síntese pro-normativo que especifique os 

princípios metodológicos inerentes à concepção de uma rotunda. 

As recomendações técnicas especificadas neste documento resultaram de uma análise comparativa 

das referências bibliográficas mais conceituadas no domínio das intersecções giratórias conjugada 

com os resultados da investigação científica nacional desenvolvida nos últimos anos.  

 

 

ABSTRACT  

Intersections are usually critical points of a road network both in terms of levels of service and 

capacity as in relation to accident rates. The circular intersections, commonly known as 

roundabouts, due to their advantages demonstrated in practice and in international scientific 

research studies, have been adopted by many countries amongst which Portugal is no exception. 

In this context the development of norms and recommendations to support their geometric design 

and the existence of capacity prediction models adapted to the national highway conditions has 

become very important. 

This report, prepared within the scope of a research agreement signed between FCTUC and EP 

(National Highway Administration), aims to define a comprehensive set of roundabouts’ design 

rules that can sustain the creation of an official norm regarding the subject. 

The content of the present report has been the result of a comprehensive review of some of the 

international state-of-the-art complemented by results produced by relevant national research 

projects. 
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1 Introdução 
A ex-JAE publicou em 1990 as primeiras disposições normativas sobre rotundas, através da 

especificação de alguns aspectos dimensionais ligados aos seus principais elementos constituintes 

(ilha central, anel circular e vias de aproximação), as quais se vieram a constituir como um 

capítulo específico da Norma de Intersecções JAE P5/90 (JAE, 1990). 

As disposições técnicas contidas naquele documento, constituíram-se como um primeiro 

documento de apoio ao dimensionamento das rotundas em Portugal, revelando-se contudo 

insuficientes à concepção deste tipo de intersecções nas suas diferentes vertentes e tipologias, o 

que justificou a sua revisão e complemento. 

Foi com esse objectivo que a EP e a FCTUC celebraram um acordo-programa de colaboração, cujo 

objectivo principal se centrou no levantamento do estado da arte e na identificação de um conjunto 

de regras práticas de apoio ao dimensionamento de rotundas.  

O presente documento pretende instituir um documento síntese pro-normativo que disponibilize de 

forma metódica e de fácil utilização, os mais importantes princípios de dimensionamento e regras 

práticas de apoio à concepção geométrica de rotundas.  

Importa referir que a utilização adequada e sustentada da informação contida neste documento 

síntese não dispensa a consulta atenta do documento detalhado (EP, 2006) que serviu de base ao 

seu desenvolvimento e para onde se remete a justificação técnico-científica das opções e posições 

apresentadas. 
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2 Tipologias, Potencial e Aplicabilidade de Rotundas 

2.1 DEFINIÇÃO DE ROTUNDA 

Entende-se por rotunda (também designada de intersecção giratória) um ordenamento geométrico 

caracterizado pela convergência de diversos ramos de sentido único ou não, numa praça central de 

forma geralmente circular e intransponível, em torno da qual é estabelecido um sentido único de 

circulação, assumido como prioritário em relação aos movimentos de chegada. 

2.2 DOMÍNIO DE APLICABILIDADE DAS ROTUNDAS 

As considerações tecidas neste documento, aplicam-se a rotundas onde todos os movimentos de 

entrada sejam sujeitos a cedência de passagem relativamente à corrente prioritária que contorna a 

ilha central. Excluem-se desta aplicação, as rotundas “furadas”, as semaforizadas (excepto se 

estiver previsto que durante parte do tempo a semaforização esteja inactiva), ou intersecções 

regidas por qualquer outro princípio de regulação que não seja o previsto na lei vigente e 

consubstanciado através da alínea c) do ponto 1 do art. 31.º do Código da Estrada (DL nº 114/94 

de 3 de Maio, alterado pelos DL n.º 2/98, de 3 de Janeiro, DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro e 

DL n.º 44/2005, de 23 de Setembro). 

O domínio de aplicacabilidade das rotundas é extremamente alargado, sendo de equacionar a sua 

adopção face às seguintes condições:  

- em meio urbano ou interurbano, ou como forma de enfatizar a transição de ambientes 

rodoviários (entrada em zonas urbanas ou em espaços residenciais), ou a alteração das 

características físicas da infra-estrutura, nomeadamente os respectivos perfis transversais, 

das vias envolvidas; 

- em meio interurbano (ver Tabela 1) a implantação de soluções de nível deve, nas estradas 

nacionais, regionais e municipais, ser preferencialmente condicionada aos troços cujas 

características imponham uma natural moderação da velocidade de circulação. Os troços 

sujeitos a velocidades médias de aproximação superiores a 50 km/h, devem ser sujeitos a 

reformulações que induzam os condutores a alterarem o seu comportamento. Este tipo de 

solução, com a possível excepção das rotundas desniveladas, não será normalmente a 

mais adequada para a ligação entre itinerários principais (IP’s) e/ou complementares 

(IC’s), onde, genericamente se pretende que existam soluções particularmente cómodas, 

rápidas e isentas de conflitos; 

 

Tabela 1 - Aplicabilidade das rotundas em função da classificação hierárquica 
das vias intersectadas em ambiente interurbano 

 IP IC EN/ER EM 

IP N a(Rd) A(Rd) A(Rd)* 

IC  a(Rd) A(Rd) A(Rd)* 

EN/ER   a(Rd)/A (Rn) a(Rd); A(Rn) 

EM    A(Rn) 

(N – Normalmente não adequado; a- Adequado em alguns casos; A – Adequado na maioria dos casos) 
(Rn – Rotunda de nível; Rd – Rotunda Desnivelada; * - segundo JAE (1990_b – JAEP6/90) é uma ligação a evitar 

 
 
 
 



 

 em meio urbano (ver Tabela 2), a rotunda de nível, por impor atrasos a todos os 

movimentos, adapta-se bem ao cruzamento de vias onde prevalece a função 

acessibilidade. Contudo, devido ao seu elevado nível de capacidade potencial, a sua 

aplicação também se revela vantajosa em muitas intersecções de vias onde prevalece a 

função mobilidade, apresentando assim um espectro de aplicabilidade muito vasto; 

 é particularmente eficiente na resolução de conflitos de intersecções de vias com 

importância funcional e de fluxos de tráfego semelhantes, já que ao impor a cedência 

de passagem em todas as entradas, não permite beneficiar uns ramos em relação aos 

outros; 

 

Tabela 2 - Aplicabilidade das rotundas em função da classificação funcional das vias 
intersectadas em zona urbana (Adaptado AUSTROADS, 1993) 

 VIA COLECTORA 
DISTRIBUIDORA 

PRINCIPAL 

DISTRIBUIDORA 

LOCAL 
ACESSO LOCAL 

VIA COLECTORA a (Rd/Rn) A (Rd)/a (Rn) A(Rd)/a(Rn) --- 

DISTRIBUIDORA PRINCIPAL  A(Rn) A (Rn) a (Rn) 

DISTRIBUIDORA LOCAL   A (Rn) a (Rn) 

ACESSO LOCAL    a (Rn) 

(A – Adequada na maioria dos casos; a – adequada em alguns casos; --- ligação a evitar) 
(Rn – Rotunda normal; Rd – Rotunda Desnivelada) 

 

 na resolução de soluções geometricamente complexas ou irregulares, ou com um 

número elevado de ramos afluentes. No entanto, soluções com 3 ou 4 ramos de 

entrada são as mais favoráveis à segurança, devendo evitar-se a adopção de rotundas 

que obriguem à articulação de mais de 6 ramos afluentes; 

 em alternativa a aplicação de intersecções semaforizadas, onde os volumes de 

inversão de marcha e de viragem à esquerda são significativos, já que asseguram 

níveis de desempenho global semelhantes, mas são particularmente eficientes a servir 

este tipo de movimentos; 

 em locais onde existe uma grande componente de tráfego não habitual ou sazonal, já 

que a circulação no interior do anel permite contornar sucessivas vezes a ilha central 

até se clarificar a saída pretendida; 

 em intersecções sujeitas a níveis de procura semelhantes nos vários ramos afluentes e 

a uma repartição direccional equilibrada; 

 na resolução de problemas de segurança relacionados com os movimentos de 

atravessamento ou de viragem à esquerda; 

 em locais onde se pretenda promover a amenidade de circulação, podendo a rotunda 

funcionar como uma medida de acalmia de tráfego. 

 

A rotunda não deve, contudo, ser utilizada de uma forma indiscriminada, sendo mesmo 

desaconselhável a sua utilização nas seguintes situações: 

 face a condicionantes de espaço, nomeadamente em espaços urbanos consolidados, 

que não permitam uma adequada adaptação da solução geométrica às condições de 

circulação; 

 em locais que não assegurem os indispensáveis níveis de visibilidade; 

 inseridas em trainéis muito inclinados (ver ponto 0); 
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 integradas em perfis 2x3, já que se associam habitualmente a fluxos muito 

significativos, velocidades de aproximação elevadas e é difícil salvaguardar a devida 

deflexão dos movimentos de atravessamento;  

 quando se pretende estabelecer hierarquias viárias ou favorecer um determinado 

movimento direccional ou modo de transporte, tais como os transportes públicos ou 

os veículos prioritários; 

 inseridas em eixos rodoviários coordenados por sistemas activos de regulação, onde a 

rotunda constituiria um ponto de rotura, pondo em causa a estratégia de coordenação 

de todo o sistema;  

 nas proximidades de intersecções ou de dispositivos de regulação das correntes de 

tráfego (travessias pedonais, semáforos redutores de velocidade, etc.), sempre que a 

eventual formação de filas de espera a jusante da rotunda possa pôr em causa o seu 

funcionamento. 

2.3 TIPOLOGIA DE ROTUNDAS 

A classificação apresentada neste documento assenta em 5 classes de rotundas (ver Tabela 3) 

definidas em função da sua dimensão geral, das características geométricas de base e do seu 

potencial de aplicação. 

 

Tabela 3 - Tipologia e condições de aplicabilidade das rotundas 

TIPOLOGIA CARACTERIZAÇÃO GERAL E CONDIÇÕES ESPECIFICAS DE APLICAÇÃO 

ROTUNDA NORMAL 

 

PRINCÍPIO DE 

FUNCIONAMENTO 

O anel de circulação deve acomodar as necessidades de 

operacionalidade de qualquer veículo, sem recorrer à 

transposição da ilha central. 

CARACTERÍSTICAS  

GEOMÉTRICAS E 

FUNCIONAIS 

GERAIS 

- diâmetro da ilha central igual ou superior a 4 metros; 

- DCI
1
 superior a 28 metros; 

- ilha central fisicamente materializada e intransponível; 

- ilha central deve ser preferencialmente circular, embora sejam 

aceitáveis formas ovóides, ligeiramente alongadas ou elipsoidais 

de pequena excentricidade. 

CONDIÇÕES DE 

APLICABILIDADE 

O campo de aplicação desta tipologia de rotundas é extremamente 

vasto, cobrindo na generalidade os itens apresentados em 2.2. 

ROTUNDA NORMAL 

Semi-Galgável 

 

PRINCÍPIO DE 

FUNCIONAMENTO 

O anel de circulação deve ser dimensionado com base nas 

exigências de circulação dos veículos ligeiros, podendo os 

veículos longos recorrer à faixa galgável que contorna a ilha 

central. 

CARACTERÍSTICAS  

GEOMÉTRICAS E 

FUNCIONAIS 

GERAIS 

- DCI’s compreendidos entre 28 e 36/40 metros; 

- ilha central intransponível, contornada por uma faixa galgável 

destinada à circulação dos veículos pesados. 

 

                                                      

 
1
 Designa-se por diâmetro do círculo inscrito de uma entrada (DCI), o maior diâmetro que se consegue inscrever no 

interior da rotunda (incluindo bermas) e que passe tangencialmente à delimitação da entrada em estudo.  

 

 



 

 

Tabela 3 - Tipologia e condições de aplicabilidade das rotundas (cont.) 

TIPOLOGIA CARACTERIZAÇÃO GERAL E CONDIÇÕES ESPECIFICAS DE APLICAÇÃO 

 

CONDIÇÕES DE 

APLICABILIDADE 

- em locais onde se pretende melhorar a deflexão imposta 

aos veículos ligeiros, sem prejuízo da operacionalidade dos 

veículos longos; 

- aplicável em locais sujeitos a fluxos de pesados pouco 

significativos, e onde se torne essencial garantir a 

moderação das velocidades associadas aos veículos ligeiros, 

sendo portanto potencialmente uma boa medida de acalmia 

de tráfego. 

MINI-ROTUNDA 

- Ilha central materializada 

- Ilha central pintada 

 

PRINCÍPIO DE 

FUNCIONAMENTO 

Ilha central materializada  

O anel deverá salvaguardar as necessidades de 

operacionalidade dos veículos ligeiros, sendo que os 

pesados terão, muitas vezes, a necessidade de galgar a ilha 

central. 

Ilha central pintada 

Perante as dimensões reduzidas da ilha central, torna-se 

inevitável que até os veículos ligeiros tenham, em algumas 

manobras, que invadir a ilha central. 

CARACTERÍSTICAS 

GEOMÉTRICAS E 

FUNCIONAIS GERAIS 

Comuns 

- ilha central com diâmetro inferior a 4 metros; 

- dificuldade em garantir a deflexão dos movimentos; 

- solução de investimento inicial bastante económica. 

Ilha central materializada  

- DCI’s compreendidos entre os 18 e os 28 metros; 

- ilha central em forma de cúpula, revestida por misturas 

betuminosas, argamassa de cimento ou blocos pré-

fabricados. 

- o centro da ilha deve apresentar uma altura máxima 

compreendida entre 10 e 15 cm, radialmente disfarçada até 

atingir um mini-degrau de 0,6 a 1,5 cm com a faixa de 

rodagem do anel; 

- a altura máxima de 10 a 15 cm deve ser assumida para 

raios de ilhas centrais de 4m, adoptando-se valores 

proporcionalmente inferiores para ilhas de menores 

dimensões. 

Ilha central pintada 

- DCI’s compreendidos entre os 14 e os 18 metros; 

- ilha central plana, totalmente recoberta por tinta branca 

retrorreflectora  

 

CONDIÇÕES DE 

APLICABILIDADE 

- espaços residenciais ou centrais com fluxos de tráfego 

limitados, e baixos volumes de viragens à esquerda e de 

inversão de marcha; 

- presença de veículos pesados pouco significativa; 

- em vias com velocidades de aproximação reduzidas (≤40 

km/h); 

- em intersecções, no máximo, com 4 ramos afluentes; 

- em locais com grandes limitações de espaço; 

- solução a evitar em ligações novas; 

- na resolução de problemas de capacidade ou segurança em 

intersecções prioritárias existentes. 
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Tabela 3 - Tipologia e condições de aplicabilidade das rotundas (cont.) 

TIPOLOGIA CARACTERIZAÇÃO GERAL E CONDIÇÕES ESPECIFICAS DE APLICAÇÃO 

ROTUNDA 

DESNIVELADA 

Rotunda de grandes 

dimensões 

 

Rotundas compactas 

interligadas por um 

viaduto central 

 

PRINCÍPIO DE 

FUNCIONAMENTO 

O movimento considerado prioritário não deve ser sujeito a 

qualquer demora pelo que atravessa a intersecção de forma 

desnivelada. 

CARACTERÍSTICAS 

GEOMÉTRICAS E 

FUNCIONAIS 

GERAIS 

Comuns 

- soluções com potenciais problemas de insuficiência da 

capacidade de armazenamento e de visibilidade nos ramos de 

acesso. 

Rotunda de grandes dimensões 

- nó ao qual está associado uma rotunda de grandes dimensões 

para a qual são canalizados os movimentos das vias secundárias e 

os de mudança de direcção a partir da via principal; 

- envolve a construção de duas obras de arte sobre a via principal;  

- a sua dimensão pode propiciar a prática de velocidades elevadas 

no anel e, em consequência, resultar em índices de sinistralidade 

pouco favoráveis. 

Rotundas compactas interligadas por um viaduto 
central 

- solução mais económica do que a rotunda desnivelada de 

grandes dimensões; 

- pode registar prática de velocidades de circulação elevadas e 

problemas potenciais de armazenamento de veículos, no troço de 

interligação. 

CONDIÇÕES DE 

APLICABILIDADE 

- quando se pretende favorecer um determinado eixo ou 

movimento rodoviário; 

- em zonas urbanas justifica-se a sua utilização nas vias colectoras 

de maior importância;  

- em meios irter-urbanos em nós inseridos em IP’s e IC’s; 

- em nós entre vias integrantes da rede fundamental, pode ser 

avaliado o recurso a rotundas duplamente desniveladas; 

- soluções economicamente rentáveis no ordenamento de 

intersecções, sempre que uma das vias intersectadas surge em 

escavação ou em aterro. 

ROTUNDA DUPLA 

 

PRINCÍPIO DE 

FUNCIONAMENTO 

Geometria que permite que, em intersecções com múltiplas 

entradas, os movimentos de viragem à esquerda mais vincados a 

partir de cada entrada se possam fazer com menor interferência 

relativamente a algumas das restantes.  

CARACTERÍSTICAS 

GEOMÉTRICAS E 

FUNCIONAIS 

GERAIS 

- duas rotundas contíguas e de dimensão compacta, interligadas 

por um separador central de dimensões normalmente reduzidas 

mas onde a legibilidade depende do comprimento atribuído ao 

separador, o qual deverá ser maximizado; 

- geometria pouco vulgar em Portugal o que pode acarretar 

alguns problemas de interpretação e de legibilidade por parte dos 

condutores menos habituais. 

CONDIÇÕES DE 

APLICABILIDADE 

- em países familiarizados com o funcionamento das rotundas; 

- em locais onde a utilização de uma rotunda normal tenda a 

resultar numa rotunda de grandes dimensões ou em praças 

extremamente alongadas, nomeadamente em intersecções 

assimétricas, desfasadas ou na interligação de vias sensivelmente 

paralelas;  

- quando se pretende atenuar o efeito das viragens à esquerda nas 

restantes entradas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Tabela 3 - Tipologia e condições de aplicabilidade das rotundas (cont.) 

TIPOLOGIA CARACTERIZAÇÃO GERAL E CONDIÇÕES ESPECIFICAS DE APLICAÇÃO 

ROTUNDA 

SEMAFORIZADA PRINCÍPIO DE 

FUNCIONAMENTO 

A regulação da acessibilidade e circulação na rotunda é durante 

parte do tempo regulada por sinais luminosos; 

- só se integram nesta classificação as rotundas semaforizadas em 

tempo parcial. 

CARACTERÍSTICAS 

GERAIS 

Quando apresentam funcionamento semaforizado não 

permanente, torna-se indispensável compatibilizar os princípios 

de dimensionamento associados às rotundas com os de uma 

solução semaforizada. 

CONDIÇÕES DE 

APLICABILIDADE 

- em rotundas que apresentem problemas de funcionamento, 

originados, designadamente, por acréscimos imprevisíveis dos 

fluxos de chegada ou pela existência de fluxos desequilibrados; 

- sempre que por razões de segurança rodoviária se pretenda 

impor significativas reduções de velocidade a alguns 

movimentos, aumentar o tempo de espera ou preservar a 

segurança de alguns dos utilizadores da via pública (como por 

exemplo dos peões). 
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3 Princípios Base e Regras de Concepção Geométrica 

3.1 PRINCÍPIOS DE DIMENSIONAMENTO – UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES COM UMA OU MÚLTIPLAS 

VIAS 

A valorização diferenciada dos diferentes princípios de dimensionamento depende de diversos 

factores e, em particular, dos objectivos pré-estabelecidos, sendo que as soluções com uma única 

via de circulação atingem tendencialmente maiores níveis de segurança do que as soluções com 

múltiplas vias. Contudo o recurso às múltiplas vias de circulação apresenta-se como a estratégia 

de intervenção mais eficiente sempre que se pretenda garantir elevados níveis de capacidade. 

A definição de cada solução geométrica deve, assim, apoiar-se num conjunto de princípios básicos 

de projecto traduzidos em princípios de legibilidade, de segurança e de garantia do nível de serviço 

adequado. 

Princípio da legibilidade – é traduzido pelo “respeito pelas expectativas naturais dos condutores”, 

pela simplicidade de compreensão e utilização da intersecção. Tais pressupostos revertem-se na 

procura de soluções simples, fáceis de compreender e de utilizar por parte dos condutores. Tal 

permitirá um reconhecimento rápido e intuitivo do tipo de solução e do modo como este se deve 

comportar, minimizando a ocorrência de hesitações ou atitudes imprevistas adoptadas pelos 

condutores, que tendem a resultar em desacelerações inesperadas e em eventuais conflitos. Pela 

sua importância este princípio apresenta-se como obrigatório. 

Princípio da segurança – assenta na concepção de geometrias capazes de impor claras reduções de 

velocidade durante as fases de negociação e entrada na rotunda, através da imposição de 

condicionalismos físicos ao comportamento do condutor. Esse condicionalismo depende do 

traçado e das condições de visibilidade na aproximação, da localização da ilha central e dos ilhéus 

separadores e da qualidade da deflexão imposta aos movimentos de entrada. Em termos 

geométricos, este princípio resulta na procura de soluções compactas, se viável, com uma única 

via e restritivas ao comportamento do condutor, mediante o traçado adequado das entradas e a 

eliminação de sobrelarguras desnecessárias. Este princípio apresenta-se como obrigatório a 

qualquer concepção geométrica, embora se definam situações onde este princípio se apresente 

como uma simples condicionante básica à definição da solução enquanto que noutras situações 

pode transparecer como condicionante dominante da solução (é o caso das soluções voltadas 

predominantemente para a acalmia de tráfego).  

Princípio da garantia do nível de serviço adequado – assenta na procura de soluções fluidas e 

capazes de canalizar, sem demoras excessivas, os diferentes movimentos direccionais. Traduz-se 

em soluções não muito restritivas ao comportamento do condutor mediante a definição de trajectos 

facilitados e rápidos (raios grandes e ângulos de entrada pequenos) e na disponibilização de 

sobrelarguras ao nível das vias. O conceito de base passa genericamente pela adopção de soluções 

pouco compactas com múltiplas vias de entrada e de circulação no anel. Apesar destas soluções 

estarem primeiramente voltadas para a garantia de boas condições de fluidez e capacidade, a sua 

concepção geométrica deverá, no entanto, ser igualmente direccionada por forma a assegurar os 

padrões mínimos de segurança, nomeadamente os traduzidos pelos critérios de canalização e de 

deflexão dos movimentos. Uma das estratégias básicas de implementação deste princípio consiste 

na definição de soluções onde, dito de forma figurada, se dificultam as entradas e facilitam as 

saídas das rotundas por parte dos veículos impondo características físicas que resultem na maior 

penalização das velocidades e capacidade de circulação na aproximação e entrada face a uma mais 

fácil e rápida saída dos veículos depois de atingido o anel de circulação.  

 

 



 

3.2 REGRAS GERAIS DE DIMENSIONAMENTO 

3.2.1 DISPOSIÇÃO DOS RAMOS AFLUENTES E POSICIONAMENTO DA ILHA CENTRAL 

Os ramos afluentes à rotunda devem, preferencialmente, ser dispostos de uma forma regular 

em torno da ilha central fazendo entre si ângulos semelhantes. É, no entanto aceitável a 

existência de um ligeiro descentramento dos ramos secundários, desde que, o mesmo seja 

imposto para a esquerda, de forma a evitar a criação de entradas tangenciais (ver Fig. 1). 

 

 

 

 

 

Fig. 1  - Localização relativa dos ramos afluentes à rotunda 

 

O centro da ilha central deve localizar-se o mais próximo possível do 

ponto de intersecção das directrizes dos ramos afluentes. Quando 

existam diversos pontos de intersecção, o centro deverá localizar-se no 

interior do polígono formado pela intersecção das diferentes 

directrizes. 

Por razões de operacionalidade e segurança, deve ser salvaguardada a 

distância mínima de 20 metros entre dois ramos consecutivos, medidos 

entre os extremos mais próximos dos respectivos ilhéus separadores. 

 

 

 

3.2.2 APROXIMAÇÃO E PERCEPÇÃO DA ENTRADA 

O traçado de aproximação deve contribuir para a percepção atempada da rotunda e para o aumento 

da sua notoriedade. Assume aqui uma importância particular a salvaguarda dos níveis de 

visibilidade (ver 3.6). 

Perante traçados de estradas ou arruamentos que favoreçam a prática de velocidades elevadas 

(designadamente superiores a 80 km/h), deve apostar-se na adopção de sequências lógicas de 

curvas e contracurvas de raio progressivamente mais reduzido que imponham uma redução gradual 

da velocidade de circulação durante a aproximação à rotunda. Recomenda-se a adopção de 

sequências de raios que não violem as expectativas naturais dos condutores, devendo 

preferencialmente serem concordantes com as regras de homogeneidade de traçado estabelecidas 

na norma de traçado da antiga JAE (JAE, 1994), permitindo uma transição suave da velocidade de 

base no ramo de aproximação para a velocidade recomendada nas imediações da entrada (ver 

3.2.7).  

Em alternativa, nomeadamente em locais mais condicionados em termos de espaço é possível 

recorrer às formulações expeditas apresentadas em baixo, sabendo que segundo o FHWA (2000) o 

respeito pelas expectativas naturais dos condutores passa por limitar a variação diferencial do 

percentil 85 da distribuição das velocidades entre elementos sucessivos a 20 km/h. 

 

 

 
Fig. 2 - Polígono de 

localização do centro da 
rotunda 

aceitável a evitar recomendado 
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 DV 95,166,10385
, se D 3º      ( 1 ) 

 9,9785V   se D<3º (apenas aplicável a estradas com 2 vias) ( 2 ) 

Em que,  

85V  – percentil 85 da velocidade km/h  

D  – grau de curvatura em graus, sendo que D =1746,38 / R 

R – raio da curva em metros 

 

Uma solução tipo frequentemente adoptada em alguns países é a sucessão de 3 curvas e 

contracurvas a antecederem a linha de cedência de passagem, com raio progressivamente mais 

reduzido (ver Fig. 3). 

 

Comprimento de desaceleração

confortável (a˜ 0,4g)

R1 > R2 > R3

R
3

R
1

R
2

 
Fig. 3 - Tratamento do traçado de aproximação 

 

A rectificação do traçado recorrendo a curvas e contracurvas pode ainda limitar-se ao traçado de 

aproximação podendo a inserção do ramo afluente no anel de circulação ser efectuada segundo um 

alinhamento recto, por um lado, suficientemente longo para assegurar as indispensáveis condições 

de visibilidade e, por outro lado, de comprimento moderado para evitar a prática de acelerações 

indesejáveis junto à entrada. Podem ser disponibilizados alinhamentos de comprimento não 

superior a 100 metros embora e tal como exemplificado acima, nomeadamente em ambientes 

(sub)urbanos onde há limitações de espaço o mesmo possa ser totalmente suprimido, desde que a 

sequência de curvas e contracurvas garanta uma transição suave e os níveis de visibilidade 

adequados. 

Refira-se, no entanto, que a notoriedade da solução pode ainda passar pela adopção de medidas e 

equipamentos complementares de apoio. O recurso a ilhéus separadores alongados, a utilização de 

sinais de pré-sinalização e de tratamentos paisagísticos adequados poderá também contribuir, em 

complemento, para alertar atempadamente o condutor para a existência da rotunda. 

3.2.3 NÚMERO DE VIAS E LARGURA DAS ENTRADAS 

O número de vias a disponibilizar na rotunda depende do princípio de dimensionamento a 

privilegiar. 

A disponibilização de um número elevado de vias de entrada traduz-se, habitualmente, em maiores 

dificuldades de legibilidade e em indecisões comportamentais, por parte do condutor, sobre qual 

das vias a utilizar em função dos movimentos pretendidos. 



 

Por outro lado, um maior número de vias, para além de aumentar a capacidade, permite ainda 

melhorar a fluidez e minimizar as demoras mesmo quando a entrada se encontra a trabalhar 

significativamente abaixo da capacidade. 

Assim, pode identificar-se um conjunto de soluções tipo diferenciadas com campos de 

aplicabilidade bem definidos.   

Especificamente, soluções com uma única via são recomendáveis sempre que se pretenda 

privilegiar o princípio da segurança, enquanto que as soluções com múltiplas vias se revelam mais 

interessantes quando se pretende optimizar o nível de serviço oferecido. No entanto, neste último 

tipo de situações, o princípio de segurança, aconselha a que apenas se recorra a soluções com mais 

de duas vias quando tal for absolutamente indispensável para evitar potenciais situações de 

congestionamento, sendo ainda que soluções com quatro vias devem ser adoptadas com extrema 

cautela e apenas em situações excepcionais. 

A largura efectiva da entrada (medida na perpendicular à faixa de rodagem, junto ao bico do ilhéu 

separador e representada em termos de simbologia por “e”), perante uma única via de entrada deve 

ser de 4 a 5 metros, enquanto que perante múltiplas vias de circulação deve assumir valores 

compreendidos entre os 6 (mínimo para 2 vias) e 12 metros (máximo para 3 vias), aceitando-se no 

caso de 4 vias de entrada o seu acréscimo até aos 15 metros. 

A largura efectiva da entrada é o parâmetro geométrico que assume maior peso na capacidade da 

entrada, pelo que o acréscimo de pelo menos uma via em relação às previstas no troço de 

aproximação, formalizando aquilo que usualmente se designa por “leque da entrada”, pode 

constituir uma excelente solução na resolução de problemas de capacidade e no aumento da 

reserva de capacidade sempre que não existam cumulativamente objectivos importantes de acalmia 

de tráfego.  

O efeito do comprimento efectivo do leque (l’ na Fig. 4) na capacidade da entrada é igualmente 

muito significativo, pelo que importa procurar maximizá-lo. No entanto, a adopção de vias 

adicionais demasiado curtas apresenta um efeito negligenciável na capacidade, enquanto que o 

alongamento destas vias para além de um valor razoável não se traduz num aumento directo da 

capacidade. É portanto recomendável a adopção de comprimentos do leque superiores a 5 ou 25 

metros consoante se trate de zonas urbanas ou interurbanas, não se justificando, habitualmente, a 

adopção de comprimentos superiores a 100 metros. 

 

A

B

C
D

F

l'

E

 

Processo geométrico de medição de l’ 

1 – Traçar uma paralela ao ilhéu separador ou directriz a 
passar pela berma ou passeio (AE); 

2 – Traçar uma perpendicular às vias de entrada e a passar 
no vértice do ilhéu separador (BC); 

3 – Encontrar o ponto central (D) do segmento (EC); 

4 – Fazer passar pelo ponto D uma paralela ao passeio ou 
berma; 

5 – O comprimento efectivo do leque (l’) corresponde ao 
comprimento do segmento entre D e F. 

Fig. 4 - Medição do comprimento efectivo do leque (l’) 

 

3.2.4 ÂNGULOS DE ENTRADA 

O ângulo de entrada (  na Fig. 5) constitui um indicador essencialmente representativo da 

segurança da entrada e do conforto de condução, embora tenha também algum impacto ao nível da 

capacidade. Ângulos pequenos associam-se a entradas tangenciais (as quais não fomentam a 
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redução de velocidade), enquanto que valores elevados (ângulos próximos dos 90º) representam 

conflitos secantes de elevada gravidade potencial. 

É recomendável a adopção de ângulos de entrada compreendidos entre os 20º e os 60º, apontando-

se idealmente para valores de 30º a 50º. 

 

Ø

=2x(90-Ø)

B C

A

 

Processo geométrico de medição de  

1 – Traçar a linha representativa do eixo da faixa de entrada 
e do anel de circulação; 

2 – Traçar uma perpendicular às vias de entrada a passar 
pelo vértice do ilhéu separador (A). Esta linha intersecta 
a linha traçada em 1, no ponto B; 

3 – Traçar uma tangente à linha representativa do eixo da 
faixa de entrada no ponto B. Prolongar essa tangente 
até intersectar a linha representativa do eixo da faixa do 
anel (C); 

4 – Traçar uma tangente à linha representativa do eixo da 
faixa do anel, no ponto C; 

5 – O ângulo de entrada é o ângulo  formado entre as 2 
rectas tangentes traçadas em 3 e 4; 

6 - No caso de dois ramos consecutivos muito próximos 
(afastados de menos de 20 metros medidos entre os 
vértices mais próximos dos respectivos ilhéus 
separadores), a metodologia a aplicar é semelhante à 
anterior, mas devendo-se proceder à medição d o 

ângulo indirecto  formado pelas tangentes aos eixos 

das faixas de entrada e da saída consecutiva e obtendo-
se o ângulo de entrada através da relação φ=2x(90- ). 

Fig. 5 - Medição do ângulo de entrada ( ) 

3.2.5 RAIOS DE ENTRADA 

O raio de entrada (raio da curva circular de concordância junto à linha de cedência de passagem, 

representado por “Re”) assume um peso significativo na segurança rodoviária, no conforto de 

condução e na capacidade da rotunda, na medida em que condiciona a velocidade escolhida pelos 

condutores.  

Raios de valor elevado podem induzir a prática de velocidades inapropriadas, enquanto que raios 

de valor reduzido podem condicionar a circulação dos veículos pesados. 

Perante uma componente significativa de tráfego de pesados ou em vias interurbanas recomenda-se 

a adopção de raios superiores a 15 metros, aceitando-se em zonas urbanas que esse valor possa 

baixar até aos 10 metros (ou até 6 metros face a volumes de pesados praticamente inexistentes). 

Por sua vez, deve evitar-se a adopção de raios superiores a 50 metros apontando-se idealmente em 

valores compreendidos entre os 20 e os 30 metros. 

3.2.6 ILHÉU SEPARADOR 

O ilhéu separador entre as diferentes funções que assegura, serve de separador físico das correntes 

de entrada e saída e assume um papel fundamental em termos de canalização dos movimentos de 

entrada. 

A metodologia proposta para a concepção de ilhéus separadores em vias de menor importância e, 

em particular, onde se circula a velocidades inferiores a 50 km/h, passa por prolongar a curva de 

concordância entre a directriz (ou separador central) do ramo intersectado e a ilha central, com 

valores de raios que não resultem no afunilamento da entrada. Idealmente deverá ainda procurar-se 

que a canalização do veículo para o anel de circulação seja conseguida através da geometria das 



 

bermas e que a ilha central se localize no prolongamento da tangente traçada a partir do extremo 

do ilhéu separador. 

Em vias de maior importância e, em particular, em vias onde seja previsível a prática de 

velocidades de aproximação superiores a 50 km/h, torna-se essencial aumentar a notoriedade do 

ilhéu, sendo a sua definição baseada na construção de um triângulo de base de comprimento igual 

a 1/4 do raio exterior da rotunda e de altura igual ao mesmo raio.  

Face a raios exteriores inferiores a 15 metros, a construção do triângulo forma-se simetricamente 

em relação à directriz do ramo afluente, subdividindo a base do triângulo de uma forma equitativa 

relativamente à mesma directriz. A delimitação física do ilhéu assenta no mesmo triângulo 

construtivo depois de concordado com a ilha central e de recuado relativamente à guia 

delimitadora conforme representado na Fig. 6. 

 

H = RextRext

e

es

Rs

Re

4xRext

4xRext

(Rs+es)

(Re+e)

B/2

B/2B = Rext /4

v

v

 
Fig. 6 - Traçado do ilhéu separador – Rotundas com raio exterior inferior a 15 metros (SETRA, 

1998) 

 

 

Para raios exteriores superiores a 15 metros a metodologia mantém-se embora todo o processo 

construtivo do triângulo de base à concepção geométrica sofra um descentramento para a esquerda 

(d) relativamente à directriz do ramo afluente. Também a formação do triângulo de base sofre um 

descentramento em relação à directriz de base, atribuindo-se ¼ parte da base do triângulo (A) para 

a esquerda (zona da saída) e o complementar para a direita (B-A) (ver Fig. 7). 

O ilhéu separador deve, preferencialmente, ser fisicamente materializado através de lancil 

galgável, por forma a permitir o seu galgamento pelos rodados esquerdos dos veículos de maiores 

dimensões. A sua delimitação física deve ser recuada em relação à guia (de acordo com o desenho 

de pormenor apresentado na Fig. 8), recomendando-se que o afastamento na direcção do anel de 

circulação não ultrapasse 1,0 metro de largura, podendo no entanto, em situações excepcionais, 

atingir os 0,5 metros.  

Perante soluções geométricas que não respeitem as dimensões mínimas, deve proceder-se à 

simples marcação do ilhéu no pavimento por pinturas brancas retrorreflectoras. Perante vias de 

importância meramente local e sujeitas a reduzidos fluxos de tráfego a sua delimitação física ou 

mesmo a sua implantação, pode ser dispensada.  

Genericamente, importa ainda referir que sempre que o ilhéu esteja associado a travessias 

pedonais, o mesmo deverá ser prolongado até à localização da passagem para peões onde deverá 

garantir uma largura desejável de 1,80 metros (com um mínimo de 1,2 metros) para paragem e 
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 espera dos peões em segurança. O documento detalhado (EP, 2006) apresenta uma metodologia 

adaptada a estas situações. 

 

v

v

H = RextRext

e

es

Re
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(Re+e)
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B = Rext /4

A = Rext /16

d = (0,5+Rext /50)/2 4xRext

4xRext

 
Fig. 7 - Traçado do ilhéu separador – Rotundas com raio exterior superior a 15 metros (SETRA, 

1998) 

 

 

 

Importa garantir que o ilhéu seja suficientemente notório 

durante a aproximação, pelo que qualquer dos seus lados 

deverá ser superior a 2,5 metros e constituir uma área 

fechada superior a 8 a 10 m
2
. O recobrimento dos ilhéus 

deve ser feito recorrendo a materiais de cores claras e 

contrastantes com a faixa de rodagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R=0,5m

R=0,75m

0,5m

1,0m

R=0,5m

 
Fig. 8 - Pormenor da delimitação 

física do ilhéu separador 



 

3.2.7 ADEQUAÇÃO DAS VELOCIDADES DE ENTRADA 

A adequação dos valores da velocidade de entrada depende do condicionamento imposto ao 

comportamento do condutor, pela curvatura de entrada associada à trajectória correcta de menor 

incómodo2. Os valores considerados adequados para a velocidade de entrada são definidos em 

função da tipologia da solução e do meio em que esta se insere, sendo admissível a prática de 

velocidades de entrada superiores em meios interurbanos relativamente aos urbanos (ver  

Tabela 4): 

 

 
Tabela 4 - Velocidades de entrada máximas recomendadas (fonte: FHWA, 2000) 

CATEGORIA DA SOLUÇÃO 
VELOCIDADE MÁXIMA DE ENTRADA 

RECOMENDADA (KM/H) 

Mini-rotunda 25 

Solução compacta em meio urbano 25 

Rotunda normal urbana com uma via de circulação 35 

Rotunda normal urbana com múltiplas vias 40 

Rotunda normal interurbana com uma via de circulação 40 

Rotunda normal interurbana com múltiplas vias 50 

 

3.3 ANEL DE CIRCULAÇÃO 

A largura do anel deve ser preferencialmente constante e capaz de garantir a continuidade do 

número de vias adoptadas na entrada mais solicitada, sem contudo ultrapassar as 3 vias (4 vias em 

situações excepcionais de procura). Paralelamente deverá salvaguardar a sobrelargura necessária à 

operacionalidade dos veículos de maiores dimensões. Por razões de segurança, deve ser evitada a 

adopção de sobrelarguras desnecessárias as quais, na prática, se traduzem no incentivo à adopção 

de comportamentos inadequados. 

O seu dimensionamento deve resultar da ponderação simultânea dos valores de projecto 

especificados na Tabela 5, definidos em função das necessidades de manobra dos veículos pesados 

e da condição desta estar compreendida entre 1 a 1,2 vezes a largura da maior entrada, devendo 

optar-se pela condição mais exigente. Da aplicação destes princípios resulta que, normalmente esta 

largura está compreendida entre 5 e os 15 metros. 

Perante soluções semi-galgáveis, recomenda-se que a faixa de rodagem do anel assuma a largura 

mínima relacionada com a continuidade das vias disponibilizadas à entrada (cerca de 1 a 1,2 vezes 

a largura da maior entrada), materializando-se a largura adicional quantificada a partir dos valores 

da Tabela 5, na faixa de contorno circulável. 

 

 

 

                                                      

 
2
 A trajectória correcta de menor incómodo corresponde à trajectória mais directa (mais rectilínea) que é possível 

inscrever numa rotunda, tendo por base os elementos físicos restritivos, bem como a marcação rodoviária. Esta trajectória 

assenta no princípio de que um comportamento correcto passa pela manutenção do veículo durante a fase de 

aproximação, atravessamento e saída da rotunda, na mesma via de circulação. 
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Tabela 5 - Faixas de ocupação dos veículos para rotundas normais3 em função do DCI4 

 NÚMERO DE VIAS DE CIRCULAÇÃO NO ANEL 

 UMA VIA DUAS VIAS TRÊS VIAS 

RAIO DA ILHA 

CENTRAL, 

INCLUINDO 

BERMA 

ÁREA DE 

VARREDURA     

(1 VEÍCULO 

ARTICULADO) 

fo 

DCI 

ÁREA DE 

VARREDURA  (1 

VEÍCULO 

ARTICULADO + 

1 VEÍCULO 

LIGEIRO)         fo 

DCI 

ÁREA DE 

VARREDURA   

(1 VEÍCULO 

ARTICULADO + 

2 VEÍCULOS 

LIGEIROS)       fo 

DCI 

(RI) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

27 

29 

31 

51 

101 

10,0 

9,4 

8,9 

8,4 

8,0 

7,6 

7,3 

7,0 

6,7 

6,5 

6,2 

6,0 

5,9 

5,7 

5,6 

5,5 

5,4 

5,4 

5,3 

5,0 

4,6 

28,0 

28,8 

29,8 

30,8 

32,0 

33,2 

34,6 

36,0 

37,4 

41,0 

44,4 

48,0 

51,8 

55,4 

59,2 

63,0 

66,8 

70,8 

74,6 

114,0 

213,2 

--- 

--- 

--- 

--- 

11,9 

11,5 

11,2 

10,9 

10,6 

10,3 

10,1 

9,9 

9,7 

9,6 

9,5 

9,4 

9,3 

9,2 

9,1 

8,8 

8,4 

--- 

--- 

--- 

--- 

39,8 

41,0 

42,4 

43,8 

45,2 

48,6 

52,2 

55,8 

59,4 

63,2 

67,0 

70,8 

74,6 

78,4 

82,2 

121,6 

220,8 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

14,8 

14,5 

14,2 

14,0 

13,8 

13,6 

13,5 

13,4 

13,3 

13,2 

13,0 

12,9 

12,6 

12,2 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

51,6 

53,0 

56,4 

60,0 

63,6 

67,2 

71,0 

74,8 

78,6 

82,4 

86,0 

89,8 

129,2 

228,4 

3.4 DIMENSÃO GERAL DA ROTUNDA E ILHA CENTRAL 

A dimensão geral a atribuir à rotunda depende do princípio de dimensionamento a privilegiar, 

devendo-se preferencialmente procurar soluções compactas, sem contudo condicionar 

significativamente as manobras associadas aos veículos longos. 

Soluções voltadas para a promoção da segurança (uma única via de circulação) devem idealmente 

apontar para valores de DCI de 30 a 40 metros embora na forte presença de utilizadores mais 

vulneráveis, ou sempre que se pretenda que a rotunda funcione como uma medida eficaz de 

acalmia de tráfego, o DCI deve assumir valores próximos dos 30 metros desde que tal seja 

compatível com os níveis de procura expectáveis. 

Em soluções com múltiplas vias deve-se apostar em DCIs de 40 a 50 metros, aceitando-se, face a 3 

vias de circulação, o seu aumento para valores da ordem dos 60 metros em zonas urbanas e de 80 

metros em zonas interurbanas. 

                                                      

 
3
 Valores baseados em estudos desenvolvidos em Inglaterra (DEPARTMENT OF TRANSPORT, 1993) e na Austrália 

(AUSTROADS, 1993) 

4
 O valor mínimo recomendado para o DCI inclui bermas de 1 metro no contorno exterior da rotunda. 



 

As ilhas centrais devem ser preferencialmente circulares, embora se aceitem formas elipsoidais de 

baixa excentricidade, ligeiramente alongadas ou ovais. Soluções com formas mais alongadas 

deverão ser cuidadosamente ponderadas pelo risco que apresentam de perfis pouco homogéneos e 

níveis exagerados de velocidade. 

A dimensão a adoptar neste elemento é função directa do valor do DCI e do número de vias de 

circulação a garantir no anel, sendo que, por razões de operacionalidade e na presença significativa 

de veículos longos, se devem adoptar ilhas centrais de raio superior a 8 metros.  

Quando adoptadas ilhas centrais materializadas de raio inferior a 2 metros, a sua concepção deve 

reger-se pelos princípios das mini-rotundas, sendo que para DCIs inferiores a 18 metros, a ilha 

central deverá ser simplesmente marcada por sinalização horizontal. 

Para DCIs compreendidos entre 18 e 28 metros, a ilha central deve ser em forma de cúpula 

ligeiramente elevada em relação ao anel de circulação, construído em materiais (misturas 

betuminosas, argamassa de cimento ou blocos pré-fabricados) que garantam um contraste visual 

com a faixa de rodagem no anel. São aceitáveis elevações de 10 a 15 cm no centro da ilha central, 

radialmente disfarçadas até atingirem um mini-degrau entre 0,5 a 1,5 cm junto ao bordo 

delimitador (ver Fig. 9).  

 

4,0m

10,0 a 15,0cm
0,5 a 1,5cm

i=7%

 
Fig. 9 - Perfil transversal de uma mini-rotunda - pormenor da ilha central 

3.5 DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS 

As saídas devem assegurar níveis de capacidade superiores aos assegurados pelas entradas e pelo 

anel de circulação.  

A largura a atribuir às saídas depende directamente dos fluxos de tráfego e do número de vias 

envolvidas. A regra de base, passa por assegurar a continuidade do número de vias atribuídas à 

entrada e ao anel de circulação, à excepção das rotundas com 3 vias de circulação onde se deve 

ponderar a disponibilização de apenas 2 vias na saída, já que se deve assumir que a via de entrada 

mais à esquerda, apenas deve servir os movimentos de viragem à esquerda e de inversão de 

marcha. 

Para soluções com uma única via de circulação é desejável, e sempre que o separador central seja 

fisicamente materializado é obrigatória, a adopção de larguras equivalentes a 2 vias nas saídas que 

permitam a circulação simultânea de 2 veículos, minimizando, desta forma, a possibilidade de 

bloqueio da rotunda face a um eventual acidente, estacionamento indevido, ou qualquer outro tipo 

de ocupação transitória da saída.  

Nestas circunstâncias, a largura mínima da faixa na saída deve ser de 6,0 a 7,0 metros (a qual se 

deve manter ao longo do comprimento do ilhéu separador), aceitando-se em situações particulares 

a adopção de valores mínimos absolutos de 4 metros, preferencialmente 5 metros, acrescidos da 

largura das bermas correspondentes. 

Os valores recomendáveis sobem para 8 a 9 metros quando associadas a perfis de 2x2 (acrescidos 

das bermas correspondentes). 

Os valores do raio de saída a adoptar devem, sempre que possível, ser superiores aos raios 

adoptados na entrada. 
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Perante soluções com uma só via de circulação, recomenda-se a adopção de raios compreendidos 

entre os 20 e os 40 metros, desaconselhando-se a adopção de raios inferiores a 20 metros ou 

superiores a 50 metros. 

Perante soluções com múltiplas vias de circulação, os valores sobem para 40 a 60 metros, devendo 

evitar-se a adopção de valores inferiores a 30 metros ou superiores a 100 metros. 

3.6 CRITÉRIOS DE VISIBILIDADE 

O cumprimento dos critérios de visibilidade reverte-se directamente no funcionamento e segurança 

da intersecção, salvaguardando a desobstrução de 

um conjunto de zonas críticas, relativamente ao 

posicionamento de elementos físicos ou de 

modelações de terreno que possam interferir com a 

normal visibilidade do condutor. Recomenda-se a 

garantia dos seguintes critérios de visibilidade: 

 

CRITÉRIO DA VISIBILIDADE DE APROXIMAÇÃO (a 

assegurar em condições ideais de implantação) – o 

condutor de qualquer veículo à distância de 

visibilidade de paragem (DP), medida a partir da 

linha de cedência de passagem, deve ser capaz de 

visualizar o ilhéu separador, a ilha central e a 

faixa de rodagem no anel à esquerda, por forma a aperceber-se da presença de eventuais 

obstáculos ou de veículos prioritários (ver Fig. 10). 

Este critério de visibilidade na aproximação tende a ser demasiado gravoso, nomeadamente em 

relação a meios urbanos onde a ocupação marginal é, habitualmente, mais densa e onde tal 

exigência poderia inviabilizar a adopção deste tipo de intersecção.  

Considera-se contudo indispensável garantir que em qualquer circunstância, o condutor de 

qualquer veículo a uma distância igual à DP (preferencialmente igual à DD) - Tabela 6 - em 

relação à linha de cedência de passagem, seja capaz de visualizar, pelo menos, o ilhéu separador e 

a ilha central nas imediações da entrada. Designa-se este como “critério mínimo de visibilidade de 

aproximação”. 

 

Tabela 6 - Distâncias de Visibilidade de Paragem (DP) – JAE (1994) 

VELOCIDADE DO 

TRÁFEGO  (KM/H) 

DISTÂNCIA DE VISIBILIDADE 

DE PARAGEM - DP (M) 

DISTÂNCIA DE VISIBILIDADE 

DE DECISÃO - DD (M) 

40 

50 

60 

70 

80 

100 

120 

40 

60 

80 

100 

120 

180 

250 

200 

200 

200 

240 

270 

330 

400 

2m

2
m

1,9m

DP

 
Fig. 10 - Critério da visibilidade de 
aproximação (recomendável para situações 
ideais de circulação) 



 

CRITÉRIO DA VISIBILIDADE DA ENTRADA 

RELATIVAMENTE À SUA ESQUERDA (Fig. 11) – o 

condutor de qualquer veículo na proximidade da 

linha de cedência de passagem deve ter uma 

percepção global da faixa de rodagem no anel à sua 

esquerda, eventualmente prolongada pela entrada 

precedente, numa distância mínima relacionada 

com o intervalo crítico de aceitação. Este critério 

materializa-se pela salvaguarda das distâncias (a) 

especificadas na Tabela 7, medidas ao nível do eixo 

da faixa de circulação no anel eventualmente 

prolongável pelo eixo da via de entrada situada mais 

à direita, do ramo precedente. A visibilidade deverá 

ser averiguada relativamente a um veículo centrado 

na via de entrada situada mais à esquerda e a 15 

metros da linha de cedência de passagem. 

 

CRITÉRIO DA VISIBILIDADE DA ENTRADA ATRAVÉS DA ILHA 

CENTRAL – o condutor de qualquer veículo na proximidade 

da linha de cedência de passagem deve poder visualizar toda 

a faixa de rodagem no anel à sua frente, numa distância 

mínima relacionada com a dimensão geral da rotunda.  

Este critério, tal como representado na Fig. 12 deve ser 

verificado relativamente a um veículo centrado na via de 

entrada situada mais à direita e a 15 metros da linha de 

cedência de passagem. Materializa-se pela salvaguarda das 

distâncias (a) especificadas na Tabela 7, medidas ao nível do 

eixo da faixa de circulação no anel e impõe habitualmente 

sérias restrições à colocação de elementos físicos na ilha 

central ou mesmo a sua modelação.  

 

CRITÉRIO DA VISIBILIDADE DO 

ANEL (Fig. 13) – o condutor de 

qualquer veículo que circule no 

anel, deve poder visualizar a faixa 

de rodagem à sua frente, ao longo 

de um comprimento de segurança 

“a” (ver a Tabela 7), definido em 

função do DCI. Este critério deverá 

ser averiguado em relação a uma 

linha traçada paralelamente e a 2 

metros da ilha central.  

 

Tabela 7- Distâncias de visibilidade no Anel (DEPARTMENT OF TRANSPORT, 1993) 

DCI (M) <40 40-60 60-100 >100 

Distância de Visibilidade no Anel (a) 

(m) 

Toda a 

intersecção 
40 50 70 

 

 

15m

a

 
Fig. 11 - Critério da visibilidade à entrada 

relativamente à sua esquerda 

15m

a

 
Fig. 12 - Critério da visibilidade da 

entrada através da ilha central 

a

2m

 
Fig. 13 - Critério da visibilidade no anel 
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CRITÉRIO DA VISIBILIDADE DAS TRAVESSIAS PEDONAIS E/OU DE CICLISTAS – nas vias de 

aproximação, o condutor de qualquer veículo deverá poder visualizar, pelo menos a uma 

distância correspondente à DP, a globalidade de qualquer travessia pedonal e/ou de ciclistas 

eventualmente existente nessa via. Depois de atingida a linha de cedência de passagem, o 

condutor deverá ainda conseguir percepcionar a existência de travessias pedonais e/ou de 

ciclistas existentes na saída consecutiva, desde que colocadas a menos de 50 metros da 

delimitação do anel. 

A verificação dos níveis de visibilidade deve obedecer às condições exigidas pela norma de 

traçado (JAE, 1994), ou seja, assumindo que os olhos do condutor se situam 1,05m acima do 

pavimento e que o obstáculo no pavimento tem 0,15 metros de altura. Exceptua-se a verificação 

dos níveis de visibilidade junto à entrada quer para a esquerda quer através da ilha central, os quais 

devem ser medidos entre os olhos do condutor (1,05 metros) relativamente a obstáculos com 1,05 

metros de altura, embora se deva manter a cércea livre de obstáculos até os 2,4 metros de altura 

acima do pavimento. 

3.7 CANALIZAÇÃO DE MOVIMENTOS 

A canalização dos movimentos procura apoiar o 

condutor na tarefa de condução orientando-o 

directamente para o anel de circulação e 

facultando-lhe informações sobre as trajectórias a 

adoptar, minimizando o número de pontos de 

conflito relacionados com o entrecruzamento de 

veículos por utilização indevida das vias de 

circulação disponibilizadas. 

Este conceito revela-se particularmente 

importante face a soluções com múltiplas vias 

facultando ao condutor orientações sobre as 

trajectórias correctas e comportamentos seguros a 

adoptar. A canalização está associada a um 

conjunto de informação fornecida ao condutor através da geometria das bermas, do ilhéu separador 

e de eventuais ilhéus deflectores complementares bem como pelas marcas rodoviárias.  

 

A garantia de uma boa canalização tende também a diminuir significativamente os acidentes por 

invasão da ilha central. 

 

3.8 DEFLEXÃO DOS MOVIMENTOS 

A garantia da deflexão nos movimentos de entrada tem-se revelado determinante no controlo dos 

acidentes nas imediações da entrada, impedindo que qualquer veículo transponha a intersecção 

sem estar sujeito a uma curvatura mínima na sua trajectória e, por consequência, a um controlo da 

velocidade de entrada. 

Assume-se que uma determinada concepção garante a deflexão mínima desejável “sempre que a 

trajectória de menor incómodo integre um raio de valor inferior a 100 metros num 

desenvolvimento superior a 20 metros, nas imediações da linha de cedência de passagem, 

preferencialmente nos 50 metros que a precedem” 

 
Fig. 14 - Canalização dos movimentos 



 

 

O traçado da trajectória de menor incómodo, resulta da conjugação de elementos rectos e de raios 

circulares que representam a 

trajectória que passa 

tangencialmente e a uma distância 

aproximada de 1 metro dos 

elementos físicos restritivos, 

ignorando a existência de qualquer 

marca no pavimento (mesmo 

quando aplicadas na delimitação de 

bermas). Os elementos restritivos 

são habitualmente o lancil junto à 

entrada, a delimitação da ilha 

central e o lancil junto à saída, 

embora, em alguns casos 

particulares, possa ser considerado 

o lancil do separador central (ver 

Fig. 15). 

 

Formas para Assegurar a 
Deflexão 

O assegurar da deflexão dos movimentos passa, em primeira instância, pela avaliação da 

localização ideal a conferir à ilha central, conjugada com a localização e geometria adequada do 

ilhéu separador.  

O aumento da ilha central ou a sua translação para a direita, em relação à directriz inicial da 

entrada em estudo, poderão resultar numa melhoria da deflexão, sendo que, habitualmente, estas 

medidas exigem um aumento da área de 

implantação da rotunda. Em zonas urbanas, onde 

os condicionalismos de espaço são maiores, a 

opção pelo alargamento dos ilhéus separadores, 

impulsionando um desvio da trajectória para a 

direita, ou mesmo o recurso a ilhéus deflectores 

complementares, pode mostrar-se mais adequada 

( 

Fig. 16). 

Em alternativa a estas medidas de baixo custo, a 

deflexão pode passar pelo restabelecimento dos 

ramos que apresentem problemas, de forma a 

eliminar eventuais itinerários contínuos. Esta 

solução poderá ser conseguida pela imposição de 

curvas e contra curvas na aproximação da entrada 

ver 3.2.2).  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 15 - Deflexão dos movimentos – um bom (verde) e mau 

(vermelho) exemplo  

 
 

Fig. 16 - Uso de ilhéus deflectores 
complementares 
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3.9 HOMOGENEIDADE DE TRAÇADO E CONSISTÊNCIA DE VELOCIDADES 

O conceito de homogeneidade de traçado aplicado ao 

atravessamento de uma rotunda assenta no princípio de que o 

condutor não deve ser sujeito a variações bruscas de 

curvatura, sob risco de violar as suas expectativas naturais. 

 

Tal passa por controlar as variações de velocidade entre os 

elementos sucessivos do traçado, mediante as 3 condições 

seguintes (ver Fig. 17): 

 

1. O raio mínimo da trajectória de atravessamento, nas 

imediações da entrada (R1), deve ser preferencialmente 

inferior ao menor raio traçado para contorno da ilha 

central (R2) e este, por sua vez, deve ser inferior ao 

menor raio adoptado ao nível da saída (R3);   

2. Para os movimentos de viragem à esquerda, o raio 

correspondente ao contorno da ilha central (R4) deve 

ser avaliado de forma a que a diferença de velocidades entre a entrada e o movimento de 

contorno não ultrapasse os 20 km/h. Tal medida permitirá ainda atenuar a probabilidade de 

ocorrência de acidentes por descontrolo no anel de circulação; 

3. Os movimentos de viragem à direita, devem ser igualmente condicionados pelas velocidades 

dos restantes movimentos internos à rotunda. A velocidade atingida neste movimento (R5) 

deve ser sempre inferior à velocidade máxima praticada nos restantes movimentos, não 

devendo exceder os 20 km/h em relação ao movimento prioritário de contorno (R4).  

Para estimação da velocidade não impedida
5
 em cada elemento do traçado podem ser utilizadas as 

formulações desenvolvidas por Cardoso (1996) e adaptadas às condições de circulação nacionais, 

ou em alternativa as formulações expeditas apresentadas pelo FHWA (2000), tais como 

apresentadas no documento detalhado (EP, 2006). 

 

3.10 VIAS SEGREGADAS DE VIRAGEM À DIREITA 

A implantação de vias segregadas de viragem à direita (Fig. 18), pode constituir uma medida com 

excelentes resultados quer em termos do nível de serviço dessa entrada quer do desempenho global 

da rotunda. 

                                                      

 
5
 Velocidade não impedida – velocidade a que circulam os condutores (em rectas ou curvas) sob condições de baixo 

volume de tráfego, sem condicionantes devidas a outros condutores. Numericamente é representada pelo percentil 85 da 

distribuição de velocidades de circulação livre (AASHTO, 2002) 

R4
R5

R1

R2

R3

 
Fig. 17 - Trajectórias do mínimo 

esforço por movimento 
direccional 



 

A sua adopção justifica-se sempre que o fluxo de 

viragem à direita é superior a 300 veic./h ou quando 

este representa mais de 50% do tráfego total de 

entrada. São ainda justificáveis por razões 

geométricas, nomeadamente na concordância entre 

ramos muito próximos ou sempre que formem 

ângulos agudos entre si que inviabilizem a adopção 

do raio mínimo de viragem. 

Este tipo de medidas deve ser constituído por uma 

única via de circulação, com largura de cerca de 4 a 5 

metros (excluindo bermas) e ser fisicamente 

delimitada em relação ao anel de circulação, 

mediante um separador materializado por lancil, de 

forma a impedir que os condutores que circulam no 

anel lhe acedam inapropriadamente. Esse separador, 

sempre que lhe sejam atribuídas funções de apoio à 

segurança dos peões, deverá assumir a largura 

mínima de 1,5 metros. 

A continuidade da via segregada ao longo do ramo 

de saída é sempre recomendável, mas implica a existência de 2 vias no ramo de saída 

correspondente, pelo que nesses casos ou perante situações onde se verifique a impossibilidade de 

atribuir uma das vias para este fim, a inserção da via segregada no ramo de saída deve ser 

efectuada a uma distância inferior a 50 metros relativamente à delimitação do anel (ver Fig. 18). 

3.11 DEFINIÇÃO DE BERMAS E PASSEIOS 

As rotundas devem ser preferencialmente materializadas exteriormente (aproximação às entradas, 

delimitação exterior do anel e saídas) e associadas a uma limitação da largura das bermas (máximo 

de 1 metro de largura), de forma a condicionar o comportamento do condutor, nomeadamente pela 

imposição de uma adequada deflexão dos movimentos de atravessamento. Essa materialização 

poderá ser efectuada preferencialmente recorrendo à construção de passeios (mediante a utilização 

de lancis rectos). Como soluções alternativas particularmente em meios interurbanos, admissíveis 

mas a serem utilizadas com particular cuidado e trabalho de monitorização do seu desempenho, 

apresentam-se a colocação de bandas sonoras moldadas nas bermas ou o recurso a bermas mistas 

mediante a pavimentação da largura excedentária da berma (restante berma para além de 1 metro) 

com material que garanta um significativo desconforto de condução, designadamente, em calçada à 

portuguesa ou terra batida. 

A transição da berma das vias para passeio materializado nas proximidades das rotundas deve 

processar-se nas imediações da secção de início de formação do leque, ou da extremidade de 

eventuais ilhéus separadores (Fig. 19), sendo que na presença de passagens para peões se torna 

indispensável o seu prolongamento até às mesmas. 

Deverá evitar-se criar um obstáculo físico inesperado para o condutor que circule com um rodado 

sobre a berma, pelo que se sugere que o lancil surja suavemente recuado em relação à guia 

delimitadora da faixa de rodagem, nos termos também apresentados na Fig. 19. No caso de espaços 

urbanos, as guias não são em geral utilizadas pelo que a transição guia/passeio deverá ser 

executada nos termos apresentados na Fig. 20. 

<50m

 
Fig. 18 - Via segregada de viragem à direita 

com perda de prioridade 
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A inclinação a conferir ao comprimento de 

transição depende da velocidade de base do 

ramo afluente. Recomenda-se a adopção de 

uma zona raiada, de comprimento mínimo de 

25 metros, com inclinação de 1/50 ou de 1/20 

conforme a velocidade base seja inferior e 

igual ou superior a 60 km/h, respectivamente. 

Em vias locais urbanas de velocidade base 

inferior a 40 km/h, é aceitável a adopção de 

inclinações mais bruscas não devendo nunca 

serem superiores a 1/10. Por sua vez o passeio 

deverá surgir com uma inclinação próxima de 

1/3. 

 

A adopção de larguras de bermas excessiva 

pode incitar à prática de estacionamento 

indevido. Em zonas rurais ou sub-urbanas, 

recomenda-se a adopção de bermas com 1,0 metro de largura, aceitando-se que em casos 

excepcionais possa ser reduzida para 0,5 metros. Em zonas urbanas e face a condicionalismos de 

espaço, aceita-se que em rotundas menos importantes a berma possa, no limite, ser totalmente 

suprimida. 

 

Os passeios deverão manter a largura 

adoptada na aproximação não sendo 

recomendável a adopção de passeios de 

largura inferior a 2,25 metros, de forma a 

respeitar as necessidades relacionadas com as 

pessoas de mobilidade condicionada (DL n.º 

123/97, de 22 de Maio). 

 

 

 

 

 

3.12 INCLINAÇÕES LONGITUDINAIS  

As rotundas devem, preferencialmente, ser implantadas em zonas planas ou com pouca inclinação 

e de boa visibilidade, sob risco de induzir os condutores à prática de comportamentos heterogéneos 

e a eventuais derrubes de cargas ou de veículos pesados.  

 

Inclinações Longitudinais nos Ramos de Aproximação 

Ao nível das inclinações longitudinais nos ramos de aproximação aceitam-se inclinações máximas 

de 3% em zonas interurbanas e de 5% em zonas urbanas. 

 

 
Fig. 19 - Definição de passeios em entradas com 

ilhéu separador 

 
Fig. 20 – Transição berma passeio – zona urbana 



 

 

Perante trainéis de acentuada inclinação deverá procurar alterar-se o perfil longitudinal, de forma a 

garantir a implantação do prato
6
 em trainéis de inclinação pouco acentuada, agravando-se, se 

necessário as inclinações dos ramos na aproximação (Fig. 21).  

 

 

 

 
Fig. 21 - Restabelecimento do perfil longitudinal para implantação da rotunda 

 

 

Os trainéis de implantação do prato devem ser prolongados para ambos os lados da rotunda num 

comprimento mínimo igual às tangentes das curvas de concordância verticais adoptadas, em 

função da velocidade de entrada desejada, embora nas curvas convexas se deva também procurar 

garantir um comprimento igual à DP. O raio das curvas parabólicas a adoptar deve procurar 

garantir os diferentes critérios de visibilidade e o necessário conforto de condução. Para a 

desejável velocidade de entrada de 40 km/h devem ser adoptados raios superiores a 800 metros nas 

curvas côncavas quando situadas em zonas urbanas e de 1000 para zonas interurbanas, admitindo-

se que em situações excepcionais se possam adoptar os mínimos absolutos de 500 e 800, 

respectivamente. Em curvas convexas, desaconselha-se a adopção de raios inferiores a 1000 em 

zonas urbanas e a 1500 metros em zonas interurbanas. 

 

Ao nível das inclinações longitudinais no anel de circulação aceitam-se inclinações longitudinais 

máximas no trainel que incorpora o prato da rotunda de 3% em zonas interurbanas e de 5% em 

zonas urbanas. 

Genericamente, em termos de projecto, importa definir o perfil longitudinal da rotunda, o qual 

habitualmente corresponde ao bordo exterior direito da faixa de rodagem no anel (ou seja, e no 

caso das rotundas regulares, ao nível do diâmetro do circulo inscrito). 

Os perfis longitudinais dos ramos afluentes devem também ser definidos ao nível do eixo da faixa 

de rodagem até ao seu ponto de intersecção com a ilha central. Esses perfis permitirão identificar 

os pontos de cota a respeitar, os quais correspondem à intersecção dos vários perfis longitudinais 

                                                      

 
6
 Entende-se por prato da rotunda o conjunto formado pela ilha central e faixa de rodagem do anel, incluindo as 

correspondentes bermas. 
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dos ramos afluentes com o bordo exterior direito da faixa de rodagem no anel (pontos A, B, C e D 

da Tabela 8). 

O perfil longitudinal da rotunda resultará da concordância de uma curva côncava e convexa (ver 

Tabela 8) que respeitem os pontos de cota fixa identificados anteriormente. Os valores a atribuir 

raios de concordância vertical deverão depender do diâmetro da própria rotunda, definidos sob o 

princípio de que os mesmos devem ser maximizados e, na medida do possível, semelhantes entre a 

curva côncava e convexa. 

 

 

Tabela 8 - Estudo dos perfis longitudinais 

ESQUEMAS ELUCIDATIVOS 

REPRESENTAÇÃO EM PLANTA 

A

B

C

D

i1

i2

R

N

S

EO

 

PERFIS LONGITUDINAIS DOS RAMOS AFLUENTES 

PERFIL LONGITUDINAL 

OE 

(EXEMPLO DE UM 

TRAINÉL COM 

INCLINAÇÃO DE SINAL 

NEGATIVO –I1) E 

INCLINAÇÃO 

TRANSVERSAL 

ORIENTADA PARA O 

EXTRADORSO) 

i1

A

C
imáx = 3% (em zona interurbana)

5% (em zona urbana)

DCI

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 8 - Estudo dos perfis longitudinais (continuação) 

PERFIS LONGITUDINAIS DOS RAMOS AFLUENTES 

PERFIL LONGITUDINAL 

OE 

(EXEMPLO DE UM 

TRAINÉL COM 

INCLINAÇÃO DE SINAL 

NEGATIVO –I1) E 

INCLINAÇÃO 

TRANSVERSAL EM “V” 

INVERTIDO) 

i1

A

C

imáx = 3% (em zona interurbana)

5% (em zona urbana)

DCI

 

PERFIS LONGITUDINAIS DA ROTUNDA 

I1 (SINAL POSITIVO) 

I2 (SINAL POSITIVO) 

|I1|<|I2| 

A

B

C

D

A

|i1| < |i2|

i1 (+)

i2 (+)

2 R

 

I1 (SINAL POSITIVO) 

I2 (SINAL POSITIVO) 

|I1|>|I2| 
A

B

C

D
A

|i1| > |i2|

i1 (+)

i2 (+) 2 R

 

I1 (SINAL NEGATIVO) 

I2 (SINAL NEGATIVO) 

|I1|<|I2| 

i1 (-)

A A

B

C

D

2 R

|i1| < |i2|

i1 (-)

i2 (-)

 

I1 (SINAL NEGATIVO) 

I2 (SINAL NEGATIVO) 

|I1|>|I2| 

A A

|i1| > |i2|

i1 (-)

i2 (-)

B

C

D

2 R
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Tabela 8 - Estudo dos perfis longitudinais (continuação) 

PERFIS LONGITUDINAIS DA ROTUNDA 

I1 (SINAL NEGATIVO) 

I2 (SINAL POSITIVO) 

|I1|>|I2| 

A A

B

C

D

2 R

|i1| > |i2|

i1 (-)

i2 (+)

 

I1 (SINAL POSITIVO) 

I2 (SINAL NEGATIVO) 

|I1|>|I2| 
A A

|i1| > |i2|

i1 (+)

i2 (-) B

C

D

2 R

 

3.13 INCLINAÇÃO TRANSVERSAL 

A inclinação transversal do anel deverá ser da ordem dos 1,5 a 2,5 % (assumindo revestimentos em 

betão betuminoso), aceitando-se em situações extremas a adopção de 1,0% e os 3,0%. 

A orientação a facultar à inclinação transversal do anel de circulação deve resultar da valorização 

conjunta, embora diferenciada, das necessidades de percepção da intersecção, de facilidade de 

drenagem das águas superficiais, de conforto/segurança de condução e de facilidade construtiva. 

As soluções de referência propostas para a orientação da inclinação transversal no anel de 

circulação então apresentadas na Tabela 9 em função da dimensão geral e do número de vias a 

facultar à intersecção, traduzidos através dos 3 seguintes princípios tipos de solução básicos: 

 

1. A adopção de soluções de dimensão compacta (DCI<36/40 metros) associa-se normalmente 

a soluções com uma única via de circulação (eventualmente em situação limite a 2 vias de 

circulação) inseridas em locais onde operam velocidades de circulação moderadas (Vaprox < 

50 km/h). Nestas circunstâncias, assume-se que os condutores estão na disposição de 

suportar os níveis significativos de incomodidade relacionados com a aceleração centrífuga, 

pelo que se recomenda a adopção de uma solução do tipo “tronco-cónica” com orientação 

voltada para o extradorso. Todavia em qualquer secção do anel a inclinação transversal não 

deve ultrapassar os 3% por forma a evitar a propensão ao derrube de cargas e de veículos 

pesados; 

2. Perante soluções de maiores dimensões (DCI’s > 36/40 metros) é expectável que as 

velocidades de atravessamento atinjam valores menos moderados (muitas vezes superiores a 

50 km/h), justificando a adopção de medidas que contrariem o efeito da força centrífuga e 

que favoreçam a segurança e o conforto de condução. Assim, nestas soluções, e face a uma 

única via de circulação no anel, deve-se optar por inclinar a correspondente faixa de 

rodagem do anel para o intradorso; 

3. Face a soluções com múltiplas vias (normalmente de grande dimensão DCI>40 metros), a 

orientação para o intradorso poderá traduz-se numa redução significativa das cotas 

associadas à ilha central e, por consequência, em problemas acrescidos de visibilidade na 

aproximação. Nestas circunstâncias, e sempre que a rotunda disponibilize 3 vias de 

circulação considera-se indispensável optar-se por uma solução em telhado, onde as duas  



 

vias interiores devem ser orientadas para o intradorso e a via exterior para o extradorso. Perante 

soluções com duas vias, esta deverá igualmente constituir a solução base recomendável, embora se 

considere aceitável, que por razões construtivas se opte por orientar o anel só para o intradorso. 

 

Estas recomendações de base, estão especificadas na Tabela 9, em função da dimensão da rotunda 

e do número de vias de circulação, apontando-se para a solução habitualmente mais adequada e, 

sempre que se justifique, para soluções alternativas consideradas aceitáveis. 

 

Tabela 9 – Orientação a facultar à inclinação transversal do anel de circulação 

Nº VIAS 1 2 3 

DCI≤40 

A (Ext) 

a (Δ) 

N (Int) 

A (Δ; Ext) 

N (Int) 
---- 

40<DCI≤60 

A (Int) 

a (Δ) 

N (Ext) 

A (Δ) 

a (Int) 

N (Ext) 

A (Δ) (2 interiores para o 

intradorso e a exterior para o 

extradorso) 

a (Int) 

N (Ext) 

DCI>60 ----- 

A (Int) 

a (Δ) 

N (Ext)) 

A (Δ) (2 interiores para o 

intradorso e a exterior para o 

extradorso) 

a (Int) 

N (Ext) 

(N – Normalmente não adequado; a – adequada em alguns casos; A – Adequado na maioria dos casos)                        (Ext – 
Extradorso; Int – Intradorso; Δ - em telhado; ---- solução a evitar) 

 
 

3.14 ORDENAMENTOS PARA PEÕES 

Os circuitos pedonais associados às rotundas são habitualmente pouco atractivos para o peão, já 

que normalmente envolvem percursos extensos. O aumento da sua atractividade passa pela 

minimização da sua extensão, pela garantia da sua continuidade e pela sua integração paisagística. 

Os atravessamentos directos do anel de circulação por transposição da ilha central são 

considerados inadmissíveis do ponto de vista da segurança e capacidade da rotunda. A tipologia da 

travessia a disponibilizar deve ser estabelecida em função da hierarquização funcional da via 

intersectada e de factores de exposição ao risco. 

As soluções de nível mais comuns são as passagens para peões marcadas transversalmente por 

barras longitudinais paralelas ao eixo da via e alternadas por intervalos regulares (tipo M11 do 

RST) com atribuição formal da prioridade ao peão, as quais devem estar localizadas entre 10 e 15 

metros da delimitação do anel. Esta solução é admissível para o atravessamento de vias de uma só 

faixa de rodagem ou face a perfis 2X2, excepto se integradas em vias onde não se consigam 

assegurar as devidas condições de segurança aos peões ou aos veículos. 

É desejável disponibilizar um separador central associado ao atravessamento pedonal para 

possibilitar que o atravessamento se processe em duas fases, devendo esta medida passar a 

obrigatória sempre que o comprimento de atravessamento ultrapasse os 9 metros. Recomenda-se 

que o ilhéu garanta uma largura de 1,8 a 2,0 metros, com mínimo recomendável 1,5 metros, 

devendo o mesmo ser sempre rebaixado (ou eventualmente interrompido) em toda a largura da 

travessia, bem como os passeios que lhe estão associados.  
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O recurso a sistemas de controlo semafórico ou o desnivelamento das travessias encara-se como 

obrigatório em perfis 2x3, ou em perfis 2x2 onde não se consiga garantir a implantação de um 

separador central, ou ainda em locais com características especiais (fluxos pedonais e dos veículos 

elevados ou na forte presença de utilizadores mais vulneráveis.  

Na presença de travessias semaforizadas, o controle deverá ser preferencialmente por actuação e 

permitindo o atravessamento por fases, devendo a localização da travessia ser determinada em 

função do plano de temporização adoptado, apontando-se para um mínimo de 20 metros face ao 

anel de circulação.  

Em meios interurbanos as passagens para peões são igualmente aplicáveis, embora a sua adopção 

deva ser mais restritiva e as soluções mais exigentes em termos de medidas de protecção ao peão. 

Justifica-se recorrer a sistemas regulados por sinalização semafórica, sempre que se considere que 

as condições de segurança possam não estar asseguradas, designadamente face a velocidades de 

aproximação elevadas. 

Os desnivelamentos, pelos custos de investimento, pelo desconforto e insegurança pessoal que 

quase sempre envolvem, apenas são recomendáveis em circunstâncias excepcionais nomeadamente 

sempre que a função hierárquica da via intersectada o justifique ou a orografia do terreno o 

facilite. 

 

3.15 ORDENAMENTOS PARA CICLISTAS 

O uso escasso em Portugal da bicicleta como modo de transporte individual, faz com que a 

segurança dos ciclistas na presença de uma rotunda, ainda não constitua uma preocupação 

reconhecida no nosso país. No entanto, e mesmo que para uma utilização lúdica, não deixa de ser 

relevante estabelecer recomendações gerais para o tratamento deste tipo de tráfego. 

As zonas de maior conflituosidade incidem nas entradas e saídas do anel de circulação onde a 

legislação, apesar da vulnerabilidade, não defende totalmente este tipo de utilizadores. Na 

realidade, a alínea c) do art. 31.º e o n.º 4 do art. 32.º do 

Código da Estrada estabelecem que os ciclistas que 

circulem numa rotunda, deixam de ser obrigados a 

ceder a passagem aos veículos a motor que nela 

pretendam entrar, não sendo, no entanto, nada definido 

em relação à prioridade estabelecida ao nível das 

saídas. 

Perante fluxos consideráveis de ciclistas, a resolução 

deste tipo de conflito passa habitualmente pela adopção 

de medidas específicas de apoio baseadas na 

segregação de infra-estruturas, mediante a criação de 

corredores próprios. A tipologia de ordenamentos 

possível é vasta, centrando-se particularmente na 

criação de pistas para ciclistas no extradorso do anel de 

circulação ou pela sua integração em tratamentos 

paisagísticos atractivos que circundam exteriormente a rotunda e encaminham os ciclistas de uma 

forma natural e instintiva para os atravessamentos pedonais (Fig. 22). 

 

 

 

 

 

 
Fig. 22 - Corredores segregados para 

ciclistas 



 

3.16 INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA E TRATAMENTO DA ILHA CENTRAL 

As rotundas têm-se vindo a revelar como um local privilegiado para a integração de tratamentos 

paisagísticos que evidenciam, na sua ilha central, grandes monumentos ou elementos ornamentais, 

resultando em soluções esteticamente interessantes e de grande notoriedade mas, por vezes, 

inseguras do ponto de vista da segurança rodoviária. 

Por razões de segurança, deve ser evitada a adopção de soluções ornamentais que incluam 

elementos que, pela sua dimensão e rigidez (estátuas, fontes, árvores, rochas ou qualquer tipo de 

dispositivo rígido ornamental), possam constituir obstáculos físicos capazes de agravar 

consideravelmente as consequências de eventuais embates frontais em resultado de despistes e 

consequente invasão da ilha central. Deve como tal, ser evitada a implantação de obstáculos 

rígidos na ilha central, particularmente nas áreas correspondentes ao encaminhamento das 

diferentes entradas (ver Fig. 23). Exceptuam-se as soluções com ilhas centrais de grandes 

dimensões, (Ri>10 metros) onde a localização deste tipo de ornamentos possa não criar obstáculos 

directos em caso de invasão frontal da ilha central , devendo em qualquer caso evitar-se a 

colocação de obstáculos na faixa exterior da ilha central com 10 metros de largura. 

Este aspecto assume uma relevância acrescida perante ambientes rodoviários interurbanos e/ou em 

rotundas localizadas na sequência de ramos onde se preveja a prática de velocidades de 

aproximação elevadas. 

Alternativamente, deve enveredar-se pela presença de elementos decorativos menos agressivos, 

tais como arranjos paisagísticos que integrem plantas ou arbustos de pequeno porte, e/ou material 

granular que, no seu conjunto, possam contribuir para amortecer a energia cinética do veículo.  

A modelação do terreno no interior da ilha central tem-se revelado extremamente benéfica na 

quebra da continuidade do itinerário e na identificação/percepção da singularidade da infra-

estrutura. Neste tipo de soluções, a inclinação na zona modelada, não deve ultrapassar os 15% 

(SETRA, 1998; FHWA, 2000), sendo que quer a modelação do terreno quer a eventual plantação 

de elementos vegetais deve respeitar os critérios de visibilidade enunciados em 3.6. Tais requisitos 

traduzem-se na limpeza de obstáculos visuais no contorno exterior da ilha central, numa faixa de 

largura a determinar em função da aplicação dos critérios de visibilidade, com um mínimo 

absoluto de 2 metros (ver Fig. 24).  

 

 

Espaço onde não

devem ser colocados
quaisquer obstáculos

físicos

 

15%

(máx)

material granular

Ilha central

Largura variável por forma a assegurar

os níveis de visibilidade (com min=2,00 metros)
 

Fig. 23 - Zonas de invasão da ilha 
central na sequência de um 
despiste frontal à entrada 

Fig. 24 – Tratamento paisagístico da ilha central 
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Considera-se ainda inapropriada a adopção de contornos físicos da ilha central constituída por 

lancis rectos elevados, por muros ou muretes que possam impedir ou dificultar a invasão da ilha 

central face a um despiste do veículo. A ilha central deve ser delimitada por lancil do tipo 

galgável. 

No caso das mini-rotundas materializadas, não é adequada a adopção de qualquer tratamento 

paisagístico na ilha central, nem tão pouco a colocação de qualquer sinal ou mobiliário urbano. 

 

Também os ilhéus separadores, a menos que sejam de grande dimensão, não devem comportar 

árvores, candeeiros de iluminação pública, mobiliário urbano, ou quaisquer outros obstáculos 

físicos de médio ou grande porte e rigidez que possam afectar os níveis de visibilidade. A 

utilização de revestimentos de cor contrastantes com as do pavimento, assim como relva e arbustos 

de pequeno porte podem, contudo, revelar-se favoráveis à identificação da intersecção. 

 

Ao nível dos ramos de aproximação, o tratamento paisagístico a adoptar deverá realçar a 

intersecção como uma quebra de traçado. Deve apostar-se na adopção de elementos (árvores, 

candeeiros, etc.) que contornem a extremidade do anel de circulação e com isso evidenciem a 

forma geométrica da intersecção e contribuam para a sua fácil identificação.  

3.17 ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SEGURANÇA NOCTURNA  

A adopção de iluminação pública assume um papel preponderante na diminuição da sinistralidade 

nocturna, particularmente em rotundas sujeitas a intensos fluxos de circulação ou em locais de 

condições de visibilidade condicionada.  

As necessidades relacionadas com a iluminação pública devem assim variar consoante o local onde 

se insere a intersecção. 

Em meios Urbanos e peri-urbanos a iluminação deve ser prevista na generalidade dos casos. 

Em meios interurbanos a iluminação pública é considerada francamente recomendável embora não 

absolutamente obrigatória já que, se não existir uma fonte de alimentação nas proximidades da 

intersecção, a sua execução pode revelar-se extremamente onerosa quer em termos de investimento 

quer de manutenção. Quando for de todo inviável a sua implantação importará salvaguardar os 

critérios de visibilidade na aproximação e adoptar medidas complementares que evidenciem a 

presença da rotunda e que permitam aumentar a sua visibilidade e segurança nocturna 

nomeadamente: 

- utilização de materiais de cores claras e retrorreflectora que durante a aproximação 

evidenciem a presença da ilha central tal como guias e dispositivos reflectores ou 

luminosos; 

- colocação de sinalização vertical de pré-aviso retrorreflectora eventualmente associada a 

dispositivos de iluminação que garantam a sua perfeita visibilidade nocturna. 

Identificação dos ilhéus separadores com dispositivos luminosos (auto-recarregáveis à 

energia solar) e por aplicação de guias; 

- marcação das bermas com guias delimitadoras retrorreflectoras. 

 

Quando existir iluminação pública, independentemente do meio de inserção, esta deverá 

desenvolver-se particularmente nas zonas tendencialmente de geração de conflitos, tais como as 

entradas e as travessias pedonais. É ainda importante garantir uma boa iluminação das zonas de 

convergência, divergência ou separação de sentidos de circulação, designadamente a zona de 

aproximação ao início do ilhéu separador.  



 

Quando a rotunda se insere nas proximidades de uma zona iluminada, o sistema de iluminação da 

rotunda deve ser prolongado pelos ramos de acesso garantindo a sua continuidade. Se a intersecção 

se localiza em zonas rurais e escuras, devem ser criadas zonas de transição através do 

prolongamento da iluminação num comprimento mínimo de 100 metros, preferencialmente 150 

metros ao longo dos acessos de entrada e saída, ou até ser atingida uma zona rectilínea.  

A melhoria da visibilidade nocturna passa ainda por salvaguardar, na rotunda, intensidades de 

iluminação superiores às adoptadas ramos de aproximação. Recomenda-se a adopção de 

intensidades na rotunda, no mínimo, iguais à soma das intensidades adoptadas nas vias 

intersectadas, apontando-se para valores compreendidos entre os 9 (intersecção entre 2 vias locais 

ou residenciais) e os 36/40 lux (intersecção entre 2 vias colectoras, zonas comerciais, etc.). 

Em termos de esquemas de iluminação recomenda-se a adopção 

de disposições que ajudem a quebrar a sensação de 

continuidade linear do itinerário, mediante a colocação de 

postes em lados opostos dos troços de aproximação e de saída 

da rotunda (Fig. 25), ou em alternativa através da colocação de 

postes unicamente do lado de cada uma das entradas. É ainda de 

evitar a colocação de postes de iluminação pública nos ilhéus 

separadores ou na ilha central, particularmente na sua periferia, 

devendo, preferencialmente, serem colocados no contorno 

exterior do anel de circulação.  

Os postes também não devem ser colocados nos extremos 

imediatos da faixa de rodagem ou do fim das bermas (sempre 

que existam), devendo os mesmos serem recuados no mínimo 

de 0,50 metros em relação à delimitação do lancil ou do fim da 

berma e preferencialmente ter suportes frágeis.  

 

 

 

 

 

 
Fig. 25 – Iluminação pública – 

exemplo da disposição de 
postes em lados opostos 
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4 Sinalização 
O presente documento apresenta de forma bastante sintética,alguns esquemas de sinalização 

aplicáveis às rotundas, nomeadamente sinalização vertical, marcação rodoviária e equipamento de 

guiamento e balizagem, os quais, de forma geral, estão concordantes com a lei vigente, 

nomeadamente com o Regulamento de Sinalização do Trânsito (RST, 1998), com o Código da 

Estrada (CE) e com a Nota Técnica de Sinalização de Rotundas (DGV, 2000). 

4.1  MARCAÇÃO RODOVIÁRIA 

A sinalização horizontal destina-se fundamentalmente a orientar e canalizar o tráfego ao longo dos 

circuitos, embora possa assumir igualmente funções de regulação (MR), advertência (MA) e 

orientação (MO).  

As marcações rodoviárias nas rotundas devem ser concordantes com a Norma de Marcas 

Rodoviárias da JAE (JAE, 1995), pelo que as marcações longitudinais devem não só salvaguardar 

a homogeneidade em toda rede mas também a adaptabilidade à velocidade considerada em cada 

caso. 

No presente ponto é feita uma apresentação sucinta mas estruturada relativamente às marcações 

correntes ao nível dos ramos afluentes de entrada e saída, e do anel de circulação e, depois, 

também relativamente a marcações especiais usadas ao nível dos troços de aproximação às 

rotundas. 

 

Ao nível das entradas da rotunda a sinalização vertical da rotunda deve ser através da provisão da 

seguinte marcação (ver Fig. 26): 

 linha transversal de cedência de passagem (LBTc) com relação traço/espaço de 

0,4/0,3 e 0,3 metros de largura
7
 (M9). Como regra de base, esta linha deve estar 

associada à utilização de símbolos triangulares (M9 do RST), podendo os mesmos 

serem dispensados se as condições locais não o permitirem ou justificarem. 

 

Para além disso, perante perfis constituídos por uma única faixa de rodagem com duas vias, devem 

ser utilizadas as seguintes marcas: 

 linha contínua (LBC) a preceder o ilhéu separador, com comprimento a definir em 

função das condições locais e que, caso não existam outros condicionalismos, 

nomeadamente de visibilidade, será o correspondente à distância percorrida por um 

veículo durante um segundo à velocidade considerada; 

 linha descontínua de aviso (LBTa), associada a setas de desvio (do tipo 2), a preceder 

a linha contínua dimensionada em função da velocidade de tráfego na via 

correspondente (JAE, 1995). Em ambiente urbano, é normalmente dispensado o 

recurso a setas de desvio, dispensando-se ainda a linha de aviso perante acessos 

locais; 

 linha axial descontínua (LBT) e que se prolonga até à próxima descontinuidade; 

                                                      

 
7
 Em nomenclatura habitual de projecto a Linha Branca Tracejada (LBT) com a relação traço 0,4/0,3 e 0,3 de largura é  

representada como LBTc (0,3) 0,4/0,3. 



 

 guias (G) na delimitação das bermas, sendo a sua largura definida em função da 

velocidade. Em zona interurbana as guias são ainda utilizadas no contorno dos ilhéus 

separadores fisicamente materializados dando continuidade às linhas contínuas (LBC) 

delimitadoras de raias oblíquas, Em zona urbana (com materialização de passeios), as 

guias não são em geral utilizadas podendo, conforme a geometria das entradas e 

saídas, contornar os ilhéus separadores fisicamente materializados;  

 raias oblíquas, a montante dos ilhéus separadores de sentidos (e eventualmente a 

contornar os mesmos separadores), delimitadas por linhas contínuas (LBC) 

eventualmente associadas a marcadores retrorreflectores aplicados no pavimento. Este 

tipo de dispositivos pode tornar-se útil na identificação da intersecção, nomeadamente 

perante condições de visibilidade reduzidas e no encaminhamento nocturno dos 

condutores.  

 

Perante entradas com múltiplas vias de entrada, por outro lado, os seguintes princípios e regras são 

aplicáveis (ver Fig. 26): 

- a delimitação das diferentes vias deve ser efectuada nos termos descritos para a linha 

axial de um ramo de uma estrada com duas vias, retirando-se naturalmente o recurso a 

setas de desvio; 

- a delimitação das vias adicionais de entrada (formação do leques) deve ser feita 

recorrendo a linhas contínuas (LBC) associadas, sempre que o comprimento o justifique, 

a linhas descontínuas de aviso (LBTa). A criação de vias de entrada adicionais, deve ser 

formalmente assegurada a partir da secção onde se consiga disponibilizar uma largura 

mínima de 2,5 metros por via, aceitando-se a largura de 2,0 metros em zonas urbanas. 

Junto à linha de cedência de passagem, deve ser assegurada a largura mínima de 3,0 

metros, com um mínimo absoluto de 2,5 metros em zonas urbanas com problemas de 

capacidade e fraca presença de veículos pesados; 

- a utilização de setas de selecção tradicionais, na aproximação da entrada deve ser 

encarada com precaução, na medida em que pode levar à confusão com um 

entroncamento ou cruzamento (ALMEIDA ROQUE, 2004_a) podendo induzir 

erroneamente, alguns condutores menos habituais, a virarem à esquerda junto à entrada. 

A sua utilização pode, contudo, justificar-se nas entradas das rotundas quando o número 

de vias e de destinos a que permitem aceder exija a selecção prévia dos utentes por via, 

devendo esses destinos serem identificados por inscrições associadas às setas 

correspondentes. São ainda aplicáveis em soluções onde exista uma via segregada para 

viragem à direita limitando-se as setas de selecção a assinalar essa viragem; 

- deverão ser usadas guias (G) na delimitação das bermas e dos separadores centrais, nos 

termos apresentados para perfis com 2 vias; 

- deverão ainda ser aplicadas raias oblíquas, a montante dos ilhéus separadores de sentidos 

(e eventualmente a contornar os mesmos ilhéus), nos termos apresentados para perfis 

com 2 vias. 

 

Relativamente às marcas aplicáveis nas saídas da rotunda o seguinte é aplicável: 

- a delimitação da saída em relação ao anel de circulação deve ser preferencialmente isenta 

de qualquer pintura; 

- a delimitação das diferentes vias de saída deve iniciar-se junto à delimitação do anel de 

circulação recorrendo à mesma linha descontínua (M2) utilizada na aproximação à 

entrada (e que precede a linha de aviso – M4). Contudo a definição de múltiplas vias só 
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se justifica em saídas com largura superior a 6,0 metros e desde que a via adicional se 

desenvolva num comprimento superior a 40 metros. 

 

As passagens para peões, quando marcadas no pavimento por barras longitudinais paralelas ao 

eixo da via e alternadas por intervalos regulares (tipo M11 do RST), devem ser precedidas, a uma 

distância de 1,5 a 2 metros, por uma linha de paragem (tipo M8 do RST). 
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Fig. 26 - Sinalização horizontal – exemplo de tipo de linhas, zona urbana 

 

 

Ao nível do anel de circulação as marcas a aplicar são: 

- linhas longitudinais descontínuas na delimitação das múltiplas vias de circulação (caso 

existam). Em regra trata-se de circunferências completas concêntricas à ilha central (ver 

Fig. 27) com relação traço/espaço a definir por forma a salvaguardar a homogeneidade 

das soluções adoptadas na rede envolvente e em função das velocidades consideradas em 

cada ramo afluente, sendo que perante diferentes valores de velocidades, a sinalização do 

anel deve ser balizada superiormente pelo ramo sujeito à velocidade mais elevada
8
. 

- guias (G) na delimitação dos limites interior e exterior da faixa de circulação do anel. Em 

zonas urbanas (com materialização de passeios), as guias não são em geral utilizadas na 

delimitação dos passeios e no bordo exterior da rotunda, sendo no entanto francamente 

recomendável a sua utilização nas rotundas de entrada de povoação. Também a largura da 

guia deverá ser definida com base na velocidade do ramo mais exigente. 

                                                      

 
8
 Aceita-se contudo, que à semelhança de outros países, perante soluções de grandes dimensões, essas linhas concêntricas 

se confinem ao comprimento do ilhéu separador, deixando as áreas junto às entradas e saídas livres de qualquer 

marcação. A vantagem desta solução é não atribuir prioridade formal a nenhum movimento, facilitando eventuais 

entrecruzamentos dentro do anel de circulação. 



 

- as setas de selecção não devem ser 

utilizadas no anel já que normalmente não 

é admissível a afectação de vias no seu 

interior. Exceptuam-se as soluções de 

grandes dimensões com comprimentos de 

entrecruzamento bastante longos ou 

rotundas parcialmente semaforizadas. 

Outra excepção são as setas de mini-

rotunda, que apesar de não fazerem parte 

do RST, se considera serem de utilização 

tecnicamente correcta, já que permite 

enfatizar a presença da ilha central e a 

necessidade desta ser contornada 

(ALMEIDA ROQUE, 2004_a) 

 

Para além das marcações correntes já 

indicadas justifica-se uma referência a um 

tipo de marcações especiais, as bandas 

cromáticas, que são linhas transversais que 

abrangem uma ou várias vias, no sentido 

do trânsito a que dizem respeito e através das quais se procura alertar o condutor para a 

necessidade de moderar a velocidade de circulação. De acordo com a Norma de “Marcas 

Rodoviárias” (JAE, 1995) as bandas cromáticas devem ser executadas em conjuntos de duas 

unidades paralelas entre si, com espaçamentos degressivos definidos para o percentil 85 da 

distribuição das velocidades (V85) considerado da ordem dos 80-90 km/h.  

Estas bandas podem ser utilizadas no sentido de aproximação à rotunda, com a sequência de 

espaçamentos adequada à situação de cedência de passagem ou à situação de paragem quando 

associada a travessias pedonais. 

4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

O sistema de sinalização vertical a colocar na presença de uma rotunda deve compreender sinais de 

perigo, de regulamentação e de orientação. 

Segundo a alínea q) do art. 1.º do CE, uma rotunda só o é no sentido legal quando sinalizada como 

tal, o que implica a existência do sinal de aproximação de rotunda (sinal B7 do RST) colocado 

preferencialmente a uma distância compreendida entre os 150 e os 300 metros da entrada e o sinal 

de rotunda (sinal D4 do RST) colocado na proximidade imediata da entrada ou a uma distância 

conveniente do local onde a obrigação é imposta. 

  

B7 – Aproximação de 
rotunda 

D4 – Rotunda 

Fig. 28 - Sinais de rotunda 

 

O principio de regulação instituido nas rotundas é o estabelecido pela alínea c) do n.º 1 do art. 31.º 

do Código da Estrada “deve ceder a passagem o condutor que entre numa rotunda com trânsito 

giratório”. Nessa conformidade recomenda-se a utilização dos seguintes sinais, sendo que todos 

 
Fig. 27 - Marcações rodoviárias - exemplo de 

aplicação 
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deverão ser colocados do lado direito da via e ser repetidos do lado esquerdo na presença de 

múltiplas vias de entrada (ver Fig. 29): 

 sinal B1 (“cedência de passagem“) acoplado ao sinal D4 a localizar junto a cada 

entrada - Pelo facto de a regra de cedência de passagem nas entradas não ser de uso 

generalizado a nível internacional, estes sinais reforçam a regra vigente; 

 sinal B1  (“cedência de passagem“) como pré-aviso, complementado por um painel 

adicional do tipo modelo 1a do RST que indique a distância a que se encontra da 

entrada da rotunda. Este sinal deve ser utilizado em zonas interurbanas ou em locais 

onde se pratiquem velocidades de circulação superiores a 50 km/h (vias colectoras e 

distribuidoras principais urbanas). Deve localizar-se a distâncias superiores a 50 

metros da entrada e pode ser associado a sinais de limitação legal da velocidade (sinal 

C13 do RST); 

 sinal “sentido proibido” (sinal C1 do RST) nos ilhéus separadores, em cada uma das 

entradas e voltado para o sentido contrário ao da marcha. Apesar da geometria dos 

ilhéus separadores não convidar à inserção dos veículos em sentido contrário ao da 

marcha, recomenda-se a sua aplicação sempre que a dimensão dos ilhéus separadores 

o proporcionar; 

 baias direccionais múltiplas (sinal O6b do RST) associadas a sinais de sentido 

obrigatório (sinal D1a do RST) aplicadas na ilha central em posição frontal à 

trajectória dos veículos que entram na rotunda.  Refira-se contudo que estes sinais 

apenas poderão ser colocados em rotundas que disponibilizem ilhas centrais com 

dimensões razoáveis por 

forma a que a sua 

colocação não interfira 

com os normais níveis de 

visibilidade dentro do anel 

de circulação, 

considerando-se a sua 

aplicação dispensável em 

zonas urbanas sujeitas a 

velocidades moderadas. 

Face às características da 

ilha central associadas às 

mini-rotundas (ilhas 

transponíveis), não se 

considera admissível a 

aplicação de qualquer 

sinal no seu interior; 

 sinal de obrigação D3a do CE (“Obrigação de contornar a placa ou obstáculo”) 

acoplado a uma baliza de posição (O7a) na extremidade de montante de cada 

separador fisicamente materializado; 

 na presença de travessias pedonais o sinal H7 (“Passagens de peões”) poderá ser 

colocado na proximidade imediata da linha de paragem que a antecede, desde que o 

mesmo não oculte os sinais D4 e B1. Á partida, não se justifica a colocação do sinal 

de perigo A16a (“Travessia de peões”), uma  

 vez que o condutor já vem a ser alertado (pela restante sinalética) para a necessidade 

de alterar a sua conduta. 

 

 

100 m

70

50 a

100m

 
Fig. 29 - Exemplo de sinalização vertical 



 

4.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ORIENTAÇÃO 

 

O sistema informativo é constituído pelo conjunto de sinais verticais susceptíveis de serem 

utilizados na sinalização de orientação da rotunda. 

 

O sistema informativo de base para intersecções de nível proposto por  Almeida Roque (ALMEIDA 

ROQUE, 2004_b) para intersecções de nível integradas na rede nacional de estradas é constituído 

por sinais de pré-aviso gráfico (I2b), de direcção (J1/J2 ou J3) e, em estradas da rede nacional, por 

sinais de confirmação (L1) (ver na Fig. 30). Face a soluções com multiplas vias de entrada devem 

ainda ser utilizados sinais de selecção de vias (E1 ou E3). Este sistema informativo é apresentado 

esquematicamente, para o caso de rotundas, na Fig. 30, sendo as distâncias de colocação 

longitudinal definidas na Tabela 10. 
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Fig. 30 - Sistema informativo de base da JAE (fonte: adaptado de ALMEIDA ROQUE, 2004_a) 

 

 

Tabela 10 - Colocação longitudinal dos sinais do sistema informativo 

VELOCIDADES D2 (M) D3 (M) D4 (M) 

90-110 750 0-250 300 

40-90 150-500 0-150 50-250 

 

 

Por outro lado quando a rotunda em causa estiver integrada na rede secundária de arruamentos 

(vias distribuidoras locais e vias de acesso local) o sistema informativo deverá apenas ser 

constituído por um sinal de pré-aviso gráfico (I2b), o qual pode ser dispensável em vias de acesso 

local, e por sinais de direcção de âmbito urbano (J3) (ALMEIDA ROQUE, 2004_b). A Fig. 31 

apresenta em termos esquemáticos a disposição destes sinais, bem como as distâncias a que devem 

ser colocados.  
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J3 mod. J3

50-150 m
50-150 m

I2b J3  
Fig. 31 - Sistema informativo na rede secundária de arruamentos (fonte: ALMEIDA ROQUE, 2004_B) 

 

 

Os sinais de direcção correspondentes a cada ramo de saída devem ser colocados nos 

correspondentes ilhéus separadores de sentidos (quando fisicamente materializados) ou, na sua 

ausência, no lado esquerdo da correspondente faixa de rodagem, não sendo admissível a sua 

colocação no anel de circulação ou na ilha central (ver Fig. 32). Por questões de legibilidade, 

apenas deve constar em cada saída a informação referente a essa mesma saída.  

 

 

ou

ou

 
Fig. 32 - Localização dos sinais de direcção 

 

 



 

5 Modelos de Previsão de Capacidades em Rotundas 
 

Em intersecções giratórias, o conceito de capacidade geral da rotunda não tem um significado 

prático já que não existe uma correspondência unívoca entre a geometria de uma rotunda e a sua 

capacidade, sendo o seu desempenho geral uma função da repartição direccional do tráfego.  

As diferentes abordagens teóricas existentes assentam, normalmente, na definição de capacidade 

da entrada como uma função das suas características geométricas prevalecentes e do tráfego que a 

atravessa frontalmente (tráfego conflituante prioritário). 

Tendo por base as intersecções giratórias regidas pela regra da “prioridade a quem circula no 

anel”, pode-se definir a capacidade de uma entrada (Qe) como o máximo valor do débito da 

corrente secundária que, de uma forma continuada, consegue inserir-se numa determinada corrente 

principal, ao longo de um determinado período de tempo, durante o qual, é garantida a formação 

de uma fila de espera contínua na aproximação a essa entrada. 

 

A capacidade em cada uma das entradas de uma rotunda pode ser estimada com base no modelo da 

FCTUC e do TRL apresentados abaixo, com base na seguinte formulação geral: 

  
cce QfFKQ *

,  se f Q Fc c   ou, 

  Qe 0     se f Q Fc c  

onde: 

eQ    é a Capacidade da entrada 

cQ , é o Fluxo Conflituante (aqui considerado como o tráfego de circulação no anel) 

K , F  e 
cf são parâmetros dependentes das características geométricas da entrada e da rotunda, tal 

como apresentados na consoante se trate do modelo do TRL ou adaptado pela FCTUC: 

 

 

 

Tabela 11 – Parâmetros de cálculo – modelo TRL/ modelo FCTUC 

MODELO TRL (UK) MODELO FCTUC (PT) 

05.0
1

978.03000347.01
eR

K

F X303 2  

22.0121.0 Xtf pc  

M
t p

1

5,0
1  

05.0
1

431.33000163.01
eR

K  

247,335 XF  

22,0457,0611,0 Xtf pc  

M
t p

1

983,0
1  

SvevX 21/2 ; '/6.1 lveS ; 10/60exp DCIM  
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Tabela 11 – Parâmetros de cálculo – modelo TRL/ modelo FCTUC 

onde (ver  

Fig. 33): 

v – largura da via na aproximação à rotunda 

e – largura efectiva da entrada junto à linha de 

cedência de prioridade e na perpendicular ao 

lancil 

l’ – comprimento médio efectivo do leque  

Re – raio da entrada medido no ponto de menor 

curvatura 

DCI – diâmetro do Círculo Inscrito 

 – ângulo de entrada 

Ø

e

v

l'

r

DCI

 
Fig. 33 – Parâmetros geométricos 

 

Atendendo a que o modelo da FCTUC foi desenvolvido com base numa amostra limitada de dados 

e não foi objecto de validação, recomenda-se que a previsão de capacidades em rotundas nacionais 

seja estimada pela aplicação do modelo do TRL, servindo o modelo da FCTUC apenas para 

aferição dos valores já que estudos de avaliação da aplicabilidade do modelo TRL à realidade 

portuguesa realizados na década de 90 (BASTOS SILVA, 1997), sugeriam a tendência destes para 

alguma sobrevalorização das capacidades potenciais. 
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