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Resumo 

Atualmente são exigentes e complexos os desafios no setor dos transportes, como por exemplo 

a gestão de tráfego nas grandes áreas urbanas. Com efeito, sendo cada vez maiores os níveis de 

congestionamento e as limitações dos recursos disponíveis, é necessário atuar com a maior eficiência 

possível na capacidade das vias de forma dinâmica por oposição ao aumento da capacidade estática 

da infraestrutura que cada vez mais está restringido. Os constantes e mais recentes desenvolvimentos 

no âmbito dos sistemas inteligentes de transportes são extremamente promissores com essa 

finalidade, como é o caso dos sistemas de gestão ativa de tráfego. 

A presente dissertação tem como objetivo principal analisar a implementação de vias de sentido 

reversível em contexto urbano, atendendo que o seu maior âmbito de aplicação tem sido na gestão de 

tráfego em vias rápidas interurbanas. 

Com a análise de um caso de aplicação de via de sentido reversível no centro de uma cidade 

em Portugal, foi possível averiguar as especificidades de aplicação deste tipo de via em centros 

urbanos. A observação e a modelação do tráfego por simulação permitiu analisar o funcionamento do 

sistema e a sua eficiência na gestão do tráfego e na segurança rodoviária. 

O trabalho desenvolvido permitiu concluir que mesmo numa via de curta extensão e de ciclo 

fixo foi possível melhorar em geral os tempo de viagem no seu atravessamento. A implementação em 

zona urbana apresentou particularidades de funcionamento do sistema relacionadas com a 

coexistência de interseções e atravessamentos pedonais com semaforização. 

 

Palavras - chave 

Sistemas Inteligentes de Transporte, Gestão ativa de tráfego, Via urbana, Via de sentido reversível, 

Tráfego, Capacidade 
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Abstract 

Nowadays challenges in the transportation sector such as traffic management in large urban 

areas are demanding and complex. Currently, as congestion levels and resource constraints are 

increasing, it is necessary to act as efficiently as possible on dynamic road capacity as opposed to 

expanding the static capacity of the infrastructure that is increasingly restricted. The constant and most 

recent developments in intelligent transport systems are extremely promising for this purpose, as is the 

case with active traffic management systems. 

The main objective of this dissertation is to analyze the implementation of reversible lanes in an 

urban area, considering that its greater scope has been in traffic management of highways and 

freeways.  

With the analysis of a case of application of a reversible lane in the center of a city in Portugal, 

it was possible to ascertain the specificities of the application of this type of road in urban centers. The 

observation and modeling of traffic through a simulation allowed to analyze the operation of the system 

and its efficiency in traffic management and road safety. 

The work developed allowed to conclude that, even in a short distance route and fixed-cycle 

system, it was possible to improve travel time in general. The implementation in the urban area showed 

particularities of the system function related to the coexistence of intersections and crosswalk with signal 

control. 
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Intelligent Transportation Systems, Active traffic management, Urban road Reversible lane, Traffic, 

Capacity  
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1 Introdução 
 

1.1 Enquadramento e motivação 
 

As cidades, a nível mundial, atualmente enfrentam numerosos desafios relacionados com o 

setor dos transportes. No caso das cidades europeias, os custos relacionados com os 

congestionamentos são estimados em 80 mil milhões de euros anualmente (European Commission, 

2013). Espera-se que as cidades cresçam ainda mais nas próximas décadas o que poderá levar ao 

aumento do tráfego existente se os padrões da mobilidade evoluírem de acordo com as expectativas 

atuais. O desafio de gerir o tráfego será mais difícil, uma vez que o espaço disponível para aumentar a 

rede de transportes é limitado ou inexistente (Jonkers et al., 2015). 

Por forma a dar resposta ao novo panorama no setor dos transportes surgiram novas 

abordagens para a gestão do tráfego, nomeadamente soluções de gestão ativa de tráfego (ATM – 

Active Traffic Management) de sistemas inteligentes de transporte (ITS - Intelligent Transportation 

Systems).  

Os ITS são hoje uma área de grande importância na investigação em transportes não só por 

todos os contributos que têm dado na atualidade à abordagem de problemas da engenharia de 

transportes de grande variedade e complexidade, mas também pelas grandes perspetivas de 

desenvolvimento no futuro. Sabendo que são múltiplas as áreas de atuação do ITS, a abordagem à 

infraestrutura rodoviária é de grande importância. Com este trabalho, pretende-se dar alguma 

relevância relativamente à capacidade dinâmica das vias através de sistemas de gestão ativa do 

tráfego, nomeadamente a gestão de vias de sentido reversível. 

Em Portugal, o recurso a vias de sentido reversível na gestão de tráfego é muito escasso, 

conhecendo-se apenas dois casos de aplicação em contexto nacional. Em 1990, a via central do 

tabuleiro da Ponte 25 de Abril era de sentido reversível, situação que existiu até ao alargamento do 

tabuleiro. Em 2007, implementou-se a primeira via de sentido reversível em Portugal em contexto 

urbano, na artéria principal da cidade da Amadora, a qual permanece até aos dias de hoje.  

Atendendo a que a experiência em Portugal de vias de sentido reversível permanentes é 

praticamente inexistente, por forma a promover a implementação desta técnica em casos de fortes 

constrangimentos da infraestrutura, considera-se importante a abordagem ao tema das vias de sentido 

reversível como técnica de gestão ativa de tráfego com viabilidade no incremento da capacidade de 

vias de perfil transversal limitado (número de vias) e sujeitas a fluxos de tráfego direcionais bastante 

diferentes. 
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1.2 Objetivos 
 

O objetivo principal da dissertação é a análise aprofundada da implementação de vias de 

sentido reversível em contexto de vias urbanas. Pretende-se perceber a aplicabilidade desta solução 

de gestão ativa de tráfego, avaliando os requisitos necessários para a sua implementação, os custos 

associados, as suas consequências a nível da segurança e os seus benefícios para a circulação do 

tráfego.  

Os objetivos secundários e específicos da dissertação foram ainda os seguintes:  

• Revisão geral da bibliografia sobre sistemas inteligentes de transporte em gestão ativa 

de tráfego atualmente utilizados a nível mundial. 

• Revisão da literatura focada nos sistemas baseados em vias de sentido reversível, com 

seleção de casos da bibliografia sobre a sua aplicação em contexto urbano e interurbano.  

• Análise de caso de estudo sobre a aplicação de vias de sentido reversível em centros 

urbanos. 

 

1.3  Metodologia  
 

A metodologia seguida para atingir os objetivos pretendidos compreendeu, na primeira fase, a 

revisão bibliográfica de sistemas de gestão ativa de tráfego utilizados atualmente e de âmbito 

internacional, sendo os sistemas de vias de sentido reversível um deles. 

Na segunda fase, analisou-se em maior detalhe o estudo de vias de sentido reversível, sendo 

realizado um levantamento de casos de estudo da bibliografia e procedendo-se à sua descrição o mais 

detalhada possível, enumerando as suas principais vantagens e desvantagens. 

Na terceira fase, deu-se atenção ao caso de estudo existente no centro da cidade da Amadora. 

Primeiramente, com visitas ao local em estudo, foram obtidos todos os dados necessários para a 

modelação do sistema. O número de veículos presentes na rede foi obtido através de contagens no 

local em diferentes pontos da via durante os horários das pontas da manhã e da tarde. O ciclo e o plano 

de fases de todos os semáforos foi, também, obtido através de observação no local. Seguidamente, 

com recurso ao programa de simulação PTV Vissim, fez-se a comparação do cenário atual (com a 

presença de uma via de sentido reversível) com o cenário antes da sua implementação (em que a atual 

via de sentido reversível tinha um sentido fixo).  

Através da comparação dos cenários, com recurso a variáveis consideradas importares para a 

análise, foi possível concluir acerca da eficiência do sistema. A viabilidade do sistema também foi 

analisada tendo em conta os custos associados à implementação e operações de manutenção do 

mesmo, assim como os níveis de segurança associados. 
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1.4 Estrutura geral 
 

A presente dissertação está dividida em cinco capítulos. No Capitulo 1 apresenta-se a 

introdução ao tema a desenvolver no trabalho, descrevendo o seu enquadramento e motivação, os 

objetivos que se pretendem atingir e a metodologia utilizada para a realização do mesmo.  

No Capítulo 2 apresenta-se a definição dos sistemas inteligentes de transporte (ITS) e das 

soluções de gestão ativa de tráfego (ATM). De seguida, faz-se o levantamento de todas as soluções 

de ATM utilizadas atualmente em todo o mundo, procedendo-se à sua descrição e enumerando as 

principais vantagens de cada uma delas. 

No Capítulo 3 dá-se especial enfoque ao tema dos sistemas de vias de sentido reversível. Para 

além da definição destes sistemas, descrevem-se diversos casos de aplicação em diversos contextos, 

nomeadamente urbanos e interurbanos. Esta descrição tem como objetivo fazer um resumo o mais 

detalhado possível do sistema, de modo a perceber as exigências ligadas a cada contexto, a tecnologia 

utilizada e a sua eficiência. 

No Capítulo 4 realiza-se a análise do caso de estudo da cidade da Amadora. Primeiramente, 

descreve-se todo o sistema, detalhando as caraterísticas geométricas da via, assim como a sinalização 

vertical e horizontal existente no local. De seguida, apresentam-se os custos de implementação do 

sistema, assim como as operações de manutenção. A segurança associada à implementação da via 

de sentido reversível também é parte integrante do capítulo. No final faz-se a avaliação do sistema com 

recuso ao programa PTV Vissim, sendo apresentados todos os resultados obtidos nas simulações e a 

sua respetiva discussão. 

Por fim, no Capítulo 5 são apresentadas todas as conclusões gerais resultantes do estudo 

desenvolvido, assim como sugestões para trabalhos futuros. 
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2 Sistemas inteligentes de transporte na gestão ativa de tráfego  
 

2.1 Soluções de gestão ativa de tráfego 
 

O setor dos transportes enfrenta grandes desafios na atualidade para a resolução de problemas 

diversos e complexos, como é o caso do congestionamento e da segurança (Ma et al., 2011). Admitindo 

no futuro os padrões atuais de mobilidade e acessibilidade, considera-se que a tendência é para os 

níveis de congestionamento aumentarem e os condutores se depararem em consequência com 

maiores tempos de atraso, maior consumo de combustível e maior probabilidade de acidentes (FHWA, 

2017). 

Desta forma, é necessário apresentar soluções que minimizem os níveis de congestionamento 

e contribuam para uma melhoria de utilização da rede de transportes. Estas soluções devem 

contemplar todos os modos de transporte por forma a assegurar um sistema integrado, coordenado e 

eficiente. O investimento em transportes coletivos e em modos suaves tem especial importância, uma 

vez que quanto mais atrativas forem estas alternativas maior é a probabilidade da sua escolha por parte 

das populações. Apesar desta mudança de transporte particular para coletivo ser necessária, 

atualmente ainda se atravessa uma fase de transição em que o modo de transporte rodoviário particular 

é o mais preponderante, pelo que é necessário intervir neste âmbito.  

A maior parte das vezes o aumento da capacidade das vias já não é possível, nem 

tecnicamente nem economicamente, pelo que nesses casos a procura de soluções alternativas passa 

nomeadamente pela implementação de soluções de gestão ativa de tráfego (ATM) no âmbito dos 

sistemas inteligentes de transporte (ITS) com a possibilidade de melhorar a mobilidade e a segurança 

(Hausknecht et al., 2011). Estas soluções alternativas permitem melhorar a gestão de tráfego tanto em 

vias associadas à mobilidade, como é o caso das autoestradas e vias rápidas, como em vias 

associadas à acessibilidade, localizadas em zonas urbanas. 

Os ITS definem-se pela aplicação de sensores, eletrónica de computadores e tecnologias de 

comunicação, com o intuito de fornecer serviços inovadores relacionados com os diferentes modos de 

transporte e gestão de tráfego. Estes sistemas permitem que os utilizadores estejam melhor 

informados, o que leva ao uso da rede de transportes de forma mais segura, coordenada e inteligente. 

Os ITS incluem todos os tipos de comunicações entre veículos (V2V) e entre veículos e infraestrutura 

(V2I) (Jonkers et al., 2015). 

O ATM define-se pela aplicação de medidas que ajustam as exigências de tráfego à capacidade 

da rede de transportes no tempo e no espaço (TrafficQuest, 2012). As medidas são implementadas 

tendo em conta as condições no momento e os cenários previstos antecipadamente, devido à 

monitorização contínua da rede de transportes. 
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Como principais vantagens destas medidas têm-se: a melhoria da segurança e redução de 

colisões durante os períodos de congestionamento e condições atmosféricas adversas; evitar ou 

diminuir os períodos de congestionamento; benefícios para o meio ambiente e um custo de 

implementação e manutenção relativamente baixo (Texas A&M Transportation Institute@, 2019). Os 

conceitos de ITS e ATM estão intimamente relacionados, pois só faz sentido falar em ATM tendo em 

conta um ITS. 

Como soluções de ATM enumeram-se as seguintes: 

1) Rampas de acesso com entrada controlada. 

2) Semáforos com ciclos variáveis. 

3) Controlo dinâmico nas junções. 

4) Controlo dinâmico do uso da via. 

5) Controlo dinâmico da transição entre vias. 

6) Controlo dinâmico das bermas. 

7) Controlo dinâmico dos limites de velocidade. 

8) Controlo dinâmico de restrições a pesados de mercadorias. 

9) Avisos de fila de espera. 

10) Sinais de trânsito prioritário. 

11) Alteração dinâmica da rota. 

12) Controlo dinâmico do sentido de tráfego. 

Seguidamente apresenta-se uma breve descrição de cada uma das medidas acima 

mencionadas. 

 

2.2 Rampas de acesso com entrada controlada 
 

Rampas de acesso a vias com elevado tráfego (ramos de entrada), nomeadamente 

autoestradas, com entrada controlada são sistemas de gestão de tráfego que pretendem controlar as 

entradas através da rampa com recurso a um semáforo instalado no local, tal como indicado na Figura 

2.1 com o número 2.  

Os sensores existentes no pavimento das vias (identificados com o número 1 na Figura 2.1) 

permitem conhecer o volume e a velocidade do tráfego continuamente, sendo possível calcular a 

frequência a que se deve efetuar a entrada de veículos pela rampa.  
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Como principais vantagens deste tipo de solução, salienta-se a possibilidade de assegurar o 

escoamento do tráfego sem reduções de velocidade ou até mesmo paragens para permitir a entrada 

de veículos pela rampa. Ao mesmo tempo é possível reduzir tempos de viagem e o número de 

acidentes. 

 
 
 
 

2.3 Semáforos com ciclos variáveis 
 

Os sistemas de semáforos com ciclos variáveis, são dependentes das condições presentes no 

momento. Ao contrário dos semáforos convencionais com ciclos fixos ao longo do dia, os semáforos 

adaptativos apresentam inúmeras vantagens.  

Esta solução monitoriza continuamente o tráfego presente nas artérias principais e as filas de 

espera nas interseções, o que permite o ajustamento dos tempos do ciclo por forma a alcançar uma 

melhor eficiência na gestão de tráfego. Normalmente o tráfego é controlado a montante das zonas com 

sinalização, antecipando volumes e taxas de chegada, sendo possível a adaptação do ciclo com 

recurso a estes valores.  

Como principais benefícios, este tipo de solução permite: a distribuição de tempos de verde 

equitativamente para todos os movimentos: o  aumento da confiança no tempo de viagem devido ao 

constante movimento dos veículos; e a diminuição do congestionamento. 

  

Figura 2.1 – Rampa de entrada em autoestrada com entrada controlada ( Adaptado do RightFootDownUS@,2019) 
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2.4 Controlo dinâmico nas junções 
 

O controlo dinâmico nas junções consiste em restringir o acesso, movimentos e velocidades 

de determinadas vias onde são verificados elevados volumes de tráfego variável ao longo do dia. Estas 

restrições dão-se ao nível das rampas de entrada e saída de vias rápidas e autoestradas (ramos de 

entrada e saída) e, também, nas próprias vias rápidas e autoestradas. 

Nas zonas da faixa de rodagem onde se localizam as rampas de saída pode-se alocar a via 

mais à direita que permite as saídas, para movimentos em frente, movimentos em frente e de saída ou 

só de saída consoante as condições de tráfego no momento. 

Nas zonas em que estão presentes as rampas de entrada pode-se impor uma redução de 

velocidade ou proibir a circulação de tráfego na via principal mais à direita de modo a facilitar a entrada 

de veículos. Como se pode visualizar na Figura 2.2, a circulação na via principal mais à direita foi 

proibida.  

 

 

 

 

 

Nesta solução, pode-se também, recorrer ao uso da berma como via de aceleração de modo 

a ter duas vias na rampa de entrada que mais à frente se une numa só.  

Mais uma vez, como nas outras medidas, é possível melhorar os níveis de congestionamento 

e os seus problemas associados. 

 

2.5 Controlo dinâmico do uso da via 
 

O controlo dinâmico do uso da via recorre à abertura e fecho de determinadas vias com a ajuda 

de sinais de controlo de tráfego com vista a uma transição segura entre vias. A informação que 

determinada via será fechada é dada através de placas de sinalização aos condutores atempadamente.  

Neste tipo de solução, a rede deve ser continuamente monitorizada por forma a realizar a gestão das 

vias. 

As vantagens obtidas com este método estão essencialmente relacionadas com o acréscimo 

de segurança para os utentes da via.  

  

Figura 2.2 – Via com o trânsito proibido por forma a facilitar a entrada de veículos pela rampa (FHWA, 2017) 
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2.6 Controlo dinâmico da transição entre vias 
 

O controlo dinâmico da transição entre vias também é conhecido como transição entre vias 

dinâmica tardia ou transição dinâmica antecipada. Este sistema consiste em controlar a entrada de 

veículos em zonas de transição entre vias através de mensagens de aviso contidas em sinalização de 

controlo de tráfego. Como é possível observar na Figura 2.3, as mensagens contidas nas placas sob 

as duas vias mais à esquerda indicam a necessidade de transição entre vias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas mensagens preparam os condutores para a aproximação de uma zona de transição e 

influencia-os a ter um comportamento de transição consistente. Consoante a situação, pode ser 

indicada a transição entre vias em diferentes zonas. 

Como principal benefício desta solução, refere-se a manutenção de distância de segurança 

entre veículos prevenindo colisões em cadeia a montante da zona de transição. 

 
 
 

2.7 Controlo dinâmico das bermas 
 

O controlo dinâmico das bermas permite o uso da berma como via de circulação consoante os 

níveis de congestionamento verificados durante os horários de pico e também, como reposta a 

incidentes que ocorram noutros horários. 

A monitorização da rede permite decidir se é necessário o recurso à berma para a circulação 

de veículos. 

Figura 2.3 - Controlo da transição entre vias (Texas A&M Transportation Institute@, 2019) 
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A informação sobre a abertura da berma à circulação de tráfego é dada através de placas de 

sinalização como é exemplo a Figura 2.4, em que a placa sob a berma indica que a mesma está fechada 

à circulação. 

 

 

 

 

 

 

 

Como principal vantagem desta solução tem-se o aumento da capacidade da faixa de rodagem 

e, consequentemente, da melhoria de circulação dos veículos. 

 

2.8 Controlo dinâmico dos limites de velocidade 
 

Esta estratégia ajusta os limites de velocidade de determinada zona consoante o nível de 

tráfego em tempo real, o tipo de via e as condições atmosféricas presentes. As restrições de velocidade 

podem ser limites impostos ou velocidades recomendadas e podem ser alocadas a uma determinada 

via ou à faixa de rodagem. Na Figura 2.5 é possível verificar diferentes limites de velocidade para cada 

uma das vias. 

 

 

 

 

 

 

 

Os principais benefícios desta solução estão igualmente associados à segurança e melhoria 

da mobilidade.   

Figura 2.4 – Controlo dinâmico da berma (Livingston Daily@, 2019) 

Figura 2.5 - Vias com limites de velocidade diferenciados (FHWA, 2017) 



 11 

2.9 Controlo dinâmico de restrições a pesados de mercadorias 
 

O controlo dinâmico de restrições a veículos pesados de mercadorias, consoante as condições 

de tráfego em tempo real, consiste em atribuir a exclusividade de circulação de veículos pesados a 

determinadas vias presentes nas autoestradas e vias rápidas, como se mostra na Figura 2.6. 

. 

 

 

 

 

 

 

Nestes sistemas é necessário que pelo menos uma via seja destinada exclusivamente ao 

tráfego de passageiros em determinado sentido. Outro tipo de restrição neste tipo de solução pode ser, 

por exemplo, a proibição de entrada de camiões em determinadas rampas de acesso durante certos 

períodos de tempo. 

Uma vez que a circulação dos pesados é restringida, consequentemente espera-se que haverá 

menos abrandamentos de velocidade e paragens para os veículos de passageiros 

2.10 Avisos de fila de espera 
 

Os avisos de fila de espera recorrem a placas de sinalização com mensagens de aviso de 

aproximação de zona com um elevado congestionamento como se pode visualizar na Figura 2.7. 

Normalmente a estas placas estão associados sinais de flashes de luz que tornam mais evidente a 

aproximação de uma zona condicionada.  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.6 - Vias com acesso restrito a pesados de mercadorias (FHWA, 2017) 

Figura 2.7 - Aviso de fila de espera (Texas A&M Transportation Institute@, 2019) 
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Neste tipo de sistema de ATM, a rede é continuamente analisada e as mensagens exibidas 

têm em conta o nível de congestionamento e a localização das zonas.  

A maior vantagem deste sistema está igualmente relacionado com a melhoria da segurança, 

prevenindo-se a ocorrência de colisões entre veículos. 

 

2.11 Sinais de trânsito prioritário 
 

Com o recurso a sensores é possível saber quando um veículo de transporte coletivo está na 

proximidade de uma interseção semaforizada. Com esta informação é possível ajustar o tempo de 

verde mais rapidamente de forma a facilitar o atravessamento do veículo. Para se tomar as decisões 

quanto à gestão do tráfego é necessário ter em conta o nível de congestionamento, os horários dos 

autocarros e o número de passageiros afetados. Assim, é possível decidir onde e quando deve ser 

aplicada a prioridade em determinadas interseções.  

A principal vantagem deste sistema está associada à melhoria do serviço de transporte coletivo 

de passageiros.  

 

2.12 Alteração dinâmica da rota 
 

Esta medida relativa à alteração dinâmica da rota é implementada em vias rápidas e 

autoestradas e recorre a painéis de sinalização e a programas de rádio para transmitir informações aos 

condutores de rotas alternativas. Na Figura 2.8 pode-se visualizar a divulgação de informação de duas 

opções de rota para o mesmo destino com tempos de viagem distintos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando existem congestionamentos não recorrente em certos troços, se forem oferecidas aos 

utentes rotas alternativas é possível o encaminhamento do tráfego de forma mais eficiente. A afetação 

do tráfego a outros itinerários permitirá reduzir o nível de congestionamento, contribuindo para a 

eficiência da circulação e o aumento da segurança. 

  

Figura 2.8 - Percursos alternativos (FHWA, 2017) 
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2.13 Controlo dinâmico do sentido de tráfego  
 

O controlo dinâmico do sentido de tráfego, objeto de estudo da presente dissertação, baseia-

se nas condições de tráfego em tempo real e permite definir de forma dinâmica em que sentido se deve 

realizar a circulação dos veículos por forma a melhor assegurar as necessidades de circulação em 

determinados períodos de tempo (Ampountolas et al, 2018). Este sistema de vias de sentido reversível 

também pode ser fixo, com horários pré-definidos que determinam os sentidos de circulação. 

Normalmente os sentidos são invertidos nos horários de pico por forma a assegurar os movimentos 

pendulares. 

No capítulo seguinte apresenta-se em maior detalhe a descrição deste sistema, bem como as 

suas diversas utilizações e principais vantagens.  

 

2.14 Considerações finais 
 

Relativamente a todas as soluções de ATM descritas no presente capítulo, é possível afirmar 

que se destinam maioritariamente a zonas de elevado congestionamento, muitas vezes ligados a 

movimentos pendulares associados a um determinado padrão de tráfego. As medidas de ATM 

previamente descritas podem ser aplicadas em meio urbano e em meio interurbano. 

Quanto às soluções aplicadas em meio interurbano, ou seja, em autoestradas e vias rápidas, 

estas representam a larga maioria, já que o principal objetivo da ATM é a melhoria da mobilidade dos 

veículos facilitando os movimentos de atravessamento. Normalmente, em meio interurbano são 

aplicadas as seguintes soluções: rampas de acesso com entrada controlada; controlo dinâmico nas 

junções; controlo dinâmico do uso da via; controlo dinâmico da transição entre vias; controlo dinâmico 

das bermas; controlo dinâmico dos limites de velocidade; controlo dinâmico de restrições a pesados de 

mercadorias; avisos de fila de espera; alteração dinâmica da rota e o controlo dinâmico do sentido de 

tráfego. Esta última também pode ser aplicada em meio urbano.  

Relativamente ao meio urbano, normalmente as soluções de ATM são implementadas as 

seguintes soluções: semáforos com ciclos variáveis; sinais de trânsito prioritário e controlo dinâmico do 

sentido de tráfego. 

Quanto à principal vantagem assegurada pela utilização destas soluções, é de destacar a 

melhoria da circulação dos veículos e, consequentemente, a diminuição dos níveis de 

congestionamento e o aumento da segurança rodoviária. Preferencialmente, privilegia-se sempre a 

circulação de veículos de passageiros, ao invés do transporte de mercadorias, dando também principal 

destaque ao transporte coletivo de passageiros e veículos de emergência. 
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3 Sistemas de vias de sentido reversível  
 

3.1 Enquadramento 
 

As vias de sentido reversível são utilizadas desde longa data (há mais de um século) e têm 

aplicações em vias de todos os níveis hierárquicos, desde vias localizadas em meio urbano até vias 

rápidas e autoestradas (Wolshon et al., 2006). 

Estes sistemas são mais vocacionados para vias com uma função ligada à mobilidade, ou seja, 

vias de atravessamento em que os movimentos de viragem são limitados ou inexistentes. São, por isso, 

mais frequentes em autoestradas e vias rápidas em que existe um tráfego intenso ligado 

predominantemente a movimentos pendulares. 

Em locais em que seja impossível o aumento da capacidade através do número de vias, este 

sistema pode ser muito útil, uma vez que pode possibilitar o aumento da capacidade da faixa de 

rodagem sem que seja necessário o seu alargamento. A implementação deste sistema pode ser 

bastante vantajoso em pontes, viadutos e em túneis em que o alargamento do perfil transversal é 

sempre muito difícil e dispendioso ou até mesmo impossível. 

Para além das aplicações acima mencionadas, os sistemas de vias de sentido reversível têm 

sido, também, utilizados em zonas de trabalho, durante eventos associados a um grande fluxo de 

pessoas e para o evacuamento de pessoas em caso de desastres naturais. 

O aspeto mais importante no planeamento de uma via de sentido reversível é o volume do 

tráfego de atravessamento. No entanto, existem outros fatores que podem influenciar o seu 

planeamento e projeto, nomeadamente o custo, o nível de complexidade e sofisticação do controlo de 

tráfego, o grau hierárquico da estrada em que é implementada, os objetivos que se esperam obter e a 

entidade responsável pela sua implementação e gestão (Wolshon et al., 2006). 

As vias de sentido reversível implementadas nas autoestradas são dos sistemas mais 

sofisticados e dispendiosos. Neste contexto, são necessárias barreiras mais robustas para separação 

de tráfego, sistemas de controlo de tráfego mais desenvolvidos e um maior número de sinalização 

rodoviária que comunique a informação aos condutores. 

Em situações não recorrentes, a utilização de vias de sentido reversível em eventos de curto 

prazo normalmente é operada por uma força policial e necessita de pouco apoio de meios de controlo 

do tráfego. Nos casos mais simples, a utilização de cones de sinalização pode ser suficiente. 
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Quanto à legislação aplicável às vias de sentido reversível, esta é praticamente inexistente em 

Portugal. Do código da estrada retiram-se as regras aplicáveis às vias de sentido reversível resumidas 

no Quadro 3.1. 

 

Quadro 3.1 - Regras de implementação de uma via de sentido reversível em Portugal (Código da estrada@, 2019) 

 

 
Nos EUA, tal como em Portugal, a legislação aplicável às vias de sentido reversível também é 

escassa. Existem apenas algumas linhas orientadoras dadas por algumas organizações, tais como o 

Institute of Transportation Engineers (ITE), a American Association of State Highway and Transportation 

Officials (AASHTO) e a Federal Highway Administration (FHWA). Relativamente às vias de sentido 

reversível, estas organizações indicam o seguinte: 

• As vias de sentido reversível são indicadas para zonas com padrões de 

congestionamento previsíveis, com uma diminuição da velocidade de 25 % e em rotas 

que não seja possível um percurso paralelo alternativo. 

• O rácio do volume de tráfego em cada direção deve determinar o número de vias em 

cada direção e a extensão do segmento. 

• As vias de sentido reversível são justificáveis quando 65 % ou mais do tráfego se move 

numa das direções durante uma hora de pico. 

• Quando possível, deve-se dispor de pelo menos 2 vias em cada sentido. 

 

  

Regra Sinalização 

As  vias de sentido reversível  são delimitadas pelas marcas rodoviárias 

M5, isto é, 2 linhas brancas descontínuas adjacentes. 

 

Os veículos têm que circular com as luzes de cruzamento ligadas tanto 

de dia como de noite. 

 

A afeção das vias de sentido reversível  deve ser regulada por um 

sistema de luzes colocado por cima de cada uma delas. Uma seta verde 

permite a circulação e um “X” vermelho impede a mesma.  
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De seguida apresentam-se alguns casos de aplicação de sistemas de vias de sentido 

reversível, agrupados em meio urbano e meio interurbano. Relativamente aos casos localizados em 

meio interurbano destacam-se os seguintes: Golden Gate Bridge, localizada em Califórnia (EUA); 

Autobahn A 3 em Frankfurt (Alemanha) e A38(M) Aston Expressway, em Birmingham (UK). Quanto aos 

casos implementados em zonas urbanas são apresentados os seguintes: Canal Road e Connecticut 

Avenue, em Washington DC (EUA); A15 Canwick Road, em Lincoln (UK); A61 Queens Road / A61 

London Road, em Sheffield (UK) e SC – 405, em Florianópolis (Brasil).  

 

3.2 Casos de aplicação em meio interurbano 
 

3.2.1 Golden Gate Bridge 

A Golden Gate Bridge é uma ponte com 2,7 km de comprimento e 27,4 m de largura que liga 

a cidade de São Francisco a Sausalito, nos EUA. Esta ponte dispõe de 6 vias de tráfego rodoviário em 

que o seu sentido é determinado consoante a procura e de 2 vias para o tráfego pedonal e ciclistas. 

A esta ponte está associado um tráfego pendular, com sentido a São Francisco no período da 

ponta da manhã e com sentido a Sausalito no período da ponta da tarde. Por forma a ter as melhores 

condições de tráfego possíveis implementou-se um sistema de vias de sentido reversível. Durante a 

semana, no período da ponta da manhã, são 4 vias que permitem o acesso a São Francisco e 2 vias a 

Sausalito. No período da ponta da tarde é invertida a situação. Fora dos períodos de ponta e aos fins 

de semana são garantidas 3 vias em cada sentido. 

Primeiramente, o sistema de separação entre os dois sentidos era bastante elementar e 

consistia apenas em cones de sinalização rodoviária que eram colocados manualmente em certos 

períodos do dia com o tráfego a decorrer. Este sistema foi utilizado durante 47 anos e nesse período 

ocorreram ainda alguns acidentes rodoviários, pelo que se passou a adotar um novo sistema que 

consiste numa barreira flexível. A barreira flexível é movida ao longo do dia com recurso a um camião 

zipper (Figura 3.1) que assegura a transição do sentido de tráfego em 30 minutos. 

  

 

 

  

 
 

 

 

 

Figura 3.1 - Camião zipper na Golden Gate Bridge (GoldenGateBridge@, 2019) 
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3.2.2 Autobahn A 3  

Na Autobahn A 3, autoestrada Alemã, durante a ocorrência de trabalhos na via, foi 

implementada uma via de sentido reversível com uma extensão de aproximadamente 7 km, conforme 

o esquema apresentado na Figura 3.2. 

Para o funcionamento da via de sentido reversível neste caso, recorreu-se a barreiras 

provisórias de ambos os lados da via, sinalizadas com sinalização de tráfego e luzes LED adicionais. 

Quando a via estava aberta, a entrada encontrava-se tal como se mostra na Figura 3.3a). Por oposição, 

quando a via estava fechada, esta era bloqueada por um veículo especial como se mostra na Figura 

3.3b). 

 

Figura 3.3 - Entrada da via de sentido reversível aberta no sentido Frankfurt (a) e fechada (b). (Waleczek et al., 2016). 

  

Figura 3.2 – Esquema da zona de trabalho da Autobahn A 3 na Alemanha (Waleczek et al., 2016). 
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Durante as horas de ponta, neste sistema eram asseguradas 4 vias no sentido de maior fluxo 

e 3 vias no sentido contrário. Na via de sentido reversível registou-se uma velocidade inferior a 80 km/h 

em mais de 90 % dos veículos. Também se observou transgressões ao nível de mudança de via quando 

os condutores se encontravam perto da entrada da via de sentido reversível. Isto acontecia devido à 

perceção de uma via com caraterísticas diferentes.  

O estudo dos acidentes ocorridos durante o período de utilização da via de sentido reversível, 

revelou que apenas 10 % dos mesmos poderiam estar associados à existência deste sistema. A maior 

parte das colisões ocorreram contra a barreira de separação das vias no início da zona de trabalhos, 

sendo verificados apenas danos materiais.  

 

3.2.3 A38(M) Aston Expressway  

A Aston Expressway é uma via rápida com 3,2 km de extensão e 7 vias que permite o acesso 

ao centro da cidade de Birmingham, no Reino Unido. 

Devido à presença de tráfego pendular implementou-se neste caso um sistema de vias de 

sentido reversível que é assegurado através de pórticos com painéis que sinalizam o sentido do tráfego 

através de um “X” e de uma seta, como é possível observar na Figura 3.4. Estes pórticos são espaçados 

em intervalos de 250 m e 400 m. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Apesar do sistema da Aston Expressway possuir 7 vias, apenas 6 são utilizadas para tráfego. 

A via central serve sempre de separação entre os dois sentidos. Durante o período da ponta da manhã 

são 4 vias que têm o sentido para o centro da cidade e 2 vias no sentido oposto. Durante a ponta da 

tarde, a situação é a inversa e noutros períodos a circulação é assegurada por 3 vias em cada sentido. 

 

  

Figura 3.4 - Pórtico localizado na A38(M) Aston Expressway (Atkins, 2016) 
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3.3 Casos de aplicação em meio urbano 
 

3.3.1 Canal Road e Connecticut Avenue  

A Canal Road e a Connecticut Avenue são duas estradas em contexto urbano em Washington 

DC, EUA. Estas vias urbanas caracterizam-se por permitirem limites de velocidade baixos. 

No caso da Canal Road são utilizadas placas de sinalização tal como se mostra na Figura 3.5, 

na zona de entrada das vias de sentido reversível. Consoante a hora do dia, os sentidos de tráfego 

mudam, assim como os movimentos de veículos permitidos.  

.  

 

 

 

 

 

 

Neste caso, na faixa de rodagem não são utilizados pórticos. Para além da sinalização acima 

mencionada, as vias de sentido reversível são identificáveis pelas marcas rodoviárias no pavimento (2 

linhas descontínuas amarelas adjacentes). Apesar de alguns condutores considerarem estes sinais de 

difícil leitura, não se registou neste caso elevada sinistralidade. 

Quanto à Connecticut Avenue, nesta avenida também apenas se recorre a sinalização vertical, 

tal como se mostra na Figura 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.5- Sinalização na Canal Road em Washington DC (Wolshon et al., 2006) 

Figura 3.6 - Sinalização na Connecticut Avenue em Washington DC (Wolshon, B. et al., 2006) 
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Consoante o período do dia, esta avenida é convertida de uma faixa de rodagem com 2 vias 

em cada sentido, em uma faixa com 4 vias num sentido e 2 noutro. Para que tal seja possível, o 

estacionamento é proibido nas vias mais à direita de ambos os lados, sendo esse espaço reconvertido 

em vias adicionais para a circulação do tráfego. 

 

3.3.2 A15 Canwick Road  

A A15 Canwick Road é uma estrada urbana localizada na cidade de Lincoln, EUA. Possui uma 

faixa de rodagem de 3 vias em que o sentido de tráfego é reversível conforme os períodos do dia 

associados às horas de ponta.  

As vias têm extensão de 420 m e os seus sentidos são geridos por um conjunto de 9 pórticos, 

como se mostra na Figura 3.7, que indicam o sentido da circulação. Este sistema apenas faz uso dos 

pórticos, não existindo qualquer marcação rodoviária no pavimento.  

 

 

  

 

 

 

 

Este sistema apresenta alguns problemas pois é um pouco intrusivo, já que os pórticos retiram 

espaço de circulação aos peões nos passeios e para os condutores pode haver problemas de leitura 

devido a uma baixa visibilidade dos sinais nos painéis de sinalização. Em certos locais o sistema foi 

melhorado e substituiu-se o pórtico por poste de sinalização tal como se mostra na Figura 3.8. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.7 - Pórtico da A15 Canwick Road (Atkins, 2016) 

Figura 3.8 - Poste de sinalização da A15 Canwick Road (Atkins, 2016) 
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3.3.3 A61 Queens Road / A61 London Road 

A A61 Queens Road / A61 London Road é uma estrada em contexto urbano, localizada na 

cidade de Sheffield, no Reino Unido. Esta estrada tem aproximadamente 400 m de extensão e varia 

entre 3 e 4 vias de tráfego, sendo que uma delas é reversível consoante os horários de ponta.  

O pavimento da via de sentido reversível tem cor vermelha para se destacar das outras vias e 

encontra-se na posição central como é possível observar na Figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pórticos que definem o sentido de circulação são 5 e a sinalização dos painéis é efetuada 

com “X” e setas, sendo que o painel da via de sentido reversível tem sempre a cor vermelha e é maior 

para ser facilmente diferenciado. Para que não haja problemas de visibilidade, os painéis possuem uma 

saliência na parte superior que permite diminuir o reflexo do sol.  

 

3.3.4 SC - 405  

A SC – 405 é uma estrada urbana localizada na ilha de Florianópolis, no Brasil. É constituída 

por 1 faixa de rodagem com 3 vias, sendo que a via central é a via de sentido reversível com 2,4 km de 

extensão.  

Neste sistema, o trânsito não é revertido num horário fixo, mas pode variar consoante as 

necessidades de circulação. O trânsito é controlado por câmaras da responsabilidade da polícia militar 

rodoviária e, caso seja necessário, é revertido.  

  

Figura 3.9 - Via de sentido reversível e pórtico da A61 Queens Road / A61 London Road (Atkins, 2016) 
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A inversão do sentido de circulação obriga à deslocação ao local da polícia para se proceder à 

mudança da sinalização presente nos pórticos, assim como os cones (Figura 3.10) localizados à 

entrada da via de sentido reversível que indicam se esta se encontra aberta ou fechada em determinado 

sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema não é muito eficiente, já que é necessária a deslocação da polícia cada vez que 

é necessário atuar o sistema, o que por vezes não acontece de imediato, gerando-se em consequência 

um elevado congestionamento.  

 

3.4 Síntese  
 

A descrição dos diferentes casos de aplicação de sistemas de vias de sentido reversível que 

foi possível encontrar na bibliografia permitiu constatar que é elevada a sua diversidade, não só a nível 

do contexto da sua aplicação, mas também dos recursos utilizados, do seu modo de funcionamento e 

da sua complexidade. 

Quanto ao contexto em que são implementadas, as vias de sentido reversível podem existir em 

contexto urbano, nas principais artérias das cidades em que os níveis de congestionamento são mais 

elevados, ou em contexto interurbano, no caso de pontes, túneis, vias rápidas e autoestradas. 

A extensão do sistema é muito variável, podendo ser da ordem das centenas de metros ou 

atingir extensões de vários quilómetros, como foi o caso da zona de trabalho na Autobahn A 3 com 

cerca de 7 km.  

  

Figura 3.10 - Pórtico e cones de sinalização da via de sentido reversível da SC - 405 (DuCampeche@, 2019) 
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A robustez e complexidade do sistema estão intimamente ligadas ao seu local de 

implementação. Em locais onde os limites de velocidade são mais elevados, em meio interurbano, o 

sistema tende a ser mais complexo por forma a permitir um maior nível de segurança. Nestes casos é 

recomendada uma separação física dos dois sentidos de tráfego que seja facilmente percetível por 

todos os condutores e uma inversão do sentido das vias de sentido reversível rápida e eficaz, como é 

o caso da Golden Gate Bridge em que a inversão de 2,7 km da via se realiza em 30 minutos apenas. 

Em contexto urbano a implementação das vias de sentido reversível pode ser bastante mais simples, 

como é o caso da Canal Road e da Connecticut Avenue, onde as vias de sentido reversível são 

identificáveis apenas através das marcas rodoviárias e sinalização vertical.  

Quanto ao modo de funcionamento do sistema, particularmente quanto aos períodos de 

inversão dos sentidos, este pode ser fixo ou variável. Num sistema fixo a sua complexidade é bastante 

inferior, uma vez que não se realiza um controlo contínuo do tráfego. Por sua vez, a sua eficiência 

também é inferior pois a oferta de capacidade pode não corresponder à procura em todos os momentos. 

A sua eficiência será tanto melhor quanto mais previsível for o comportamento do tráfego ao longo do 

tempo, recomendando-se a realização de reavaliações em contínuo por forma a melhorar os horários 

de inversão.  

Relativamente à segurança associada aos sistemas de vias de sentido reversível, em geral não 

é reportado um número elevado de sinistralidade rodoviária. Geralmente regista-se uma redução de 

velocidade por parte dos condutores que não estão familiarizados com estas vias e alguns acidentes 

mas sem gravidade, associados essencialmente a colisões laterais aquando da transição entre vias. 
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4 Caso de estudo 
 

4.1 Apresentação e enquadramento 
 

A via reversível em estudo localiza-se na Rua Elias Garcia, no centro da cidade da Amadora, 

sede de um dos municípios da Área Metropolitana de Lisboa com maior densidade populacional do 

país. O centro da cidade e em particular este arruamento que já foi um importante eixo viário de ligação 

de Lisboa a Sintra (antiga Estrada Real) apresenta volumes de tráfego elevados nas horas de ponta 

devido à sua proximidade e ligação a Lisboa, nomeadamente associados a viagens pendulares (casa-

trabalho). 

A Figura 4.1 mostra o local da via reversível (eixo assinalado a amarelo), bem como também 

locais importantes de geração de viagens com influência no tráfego da zona (círculos assinalados a 

vermelho): as Portas de Benfica, importante ponto de entrada na cidade que marca o início da Rua 

Elias Garcia e a estação do metro da Amadora.  

A Rua Elias Garcia é um corredor importante onde são realizadas essencialmente viagens do 

tipo pendular, apresentando fluxos de tráfego ligeiro nas pontas da manhã e da tarde muito elevados e 

causadores de congestionamentos. Neste corredor circulam também importantes carreiras de 

transporte público. Estes congestionamentos têm ainda impacto mais negativo pelo facto de se estar 

em contexto urbano, nomeadamente: impacto na segurança rodoviária associados à convivência com 

fluxos de peões; impacto ambiental associado a emissões de gases e ruído. 

As restrições físicas deste arruamento, impostas em grande medida pela ocupação da zona 

adjacente (usos do solo), condicionam o perfil transversal e, consequentemente, limitam o número de 

vias. 

  

Figura 4.1 - Localização da via de sentido reversível da Amadora (Adaptado do Google Earth, 2019) 
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Assim a capacidade permitida fisicamente é insuficiente para garantir um nível de serviço adequado 

aos fluxos de tráfego verificados.  

Desta forma, a Câmara Municipal da Amadora implementou em 2007 uma via central de sentido 

reversível na extensão de 120 m, destacada a amarelo na Figura 4.2.  

A Figura 4.2 encontra-se no Anexo com maior dimensão, por forma a ser possível observar a 

figura mais detalhadamente.  

Os próximos subcapítulos relativos ao caso de estudo apresentam os seguintes pontos: 

• Descrição o mais detalhada possível do sistema, indicando o seu ciclo de 

funcionamento, assim como a sinalização vertical e horizontal presente no local. 

• Custos associados à manutenção e implementação do sistema. 

• Aspetos relativos à segurança dos utentes da via. 

• Avaliação do funcionamento do sistema tendo por base resultados obtidos através de 

simulações. 

• Síntese de toda a análise do caso de estudo. 

 

4.2 Descrição do sistema 
 

4.2.1 Ciclo de funcionamento 

O sistema implementado relativo à via de sentido reversível, apesar de poder funcionar de uma 

forma automatizada e variável (ciclo variável) em resposta aos fluxos de tráfego avaliados por 

contagem dos veículos efetuada por sensores de laço indutivo (espiras) implantados no pavimento em 

certos locais da via, funciona em ciclo fixo: das 7h00 às 11h30, a via tem o sentido Amadora – Lisboa; 

a partir das 11h30, o sentido inverte para Lisboa – Amadora. A transição entre sentidos de circulação 

demora cerca de 30 s. 

  

Figura 4.2 – Geometria da via de sentido reversível (Adaptado da Câmara Municipal da Amadora, 2008) 
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4.2.2 Sinalização vertical 

O sentido da circulação dos veículos na via de sentido reversível, representada na Figura 4.3, 

é indicado por: três semi - pórticos (números 1, 2 e 4 da Figura 4.3); dois pórticos (números 3 e 6 da 

Figura 4.3); e por dois semáforos (números 5 e 7 da Figura 4.3). 

Na Figura 4.4 é possível observar os três semi – pórticos. Estes possuem ainda incorporados 

painéis de sinalização dinâmica que indicam se a via reversível se encontra aberta ou fechada. Na 

placa de formato retangular pode ler-se “Aberta” ou “Fechada” e no semáforo pode ser observada uma 

seta quando a via se encontra aberta e o sinal “X” quando está fechada. 

 

 

 

  

Figura 4.4 - Semi - pórtico 1, 2 e 4 ( da esquerda para a direita) (Adaptado do Google Earth, 2019) 

Figura 4.3 – Localização da sinalização vertical da via de sentido reversível (Adaptado da Câmara Municipal da 
Amadora, 2008) 
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Na Figura 4.5 pode-se observar as duas faces do pórtico 3 da Figura 4.3. Mais uma vez o 

sentido de circulação é indicado com recurso a semáforos com uma seta quando a via se encontra 

aberta e com o sinal “X” quando fechada.  

 

 

Na Figura 4.6 é apresentado o pórtico 6, localizado na entrada / saída da via de sentido 

reversível. A sinalização vertical utilizada para definir o sentido de circulação é a mesma utilizada nos 

semi – pórticos e pórtico.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.5 - Pórtico 3: à esquerda, sentido Amadora – Lisboa, e à direita, sentido inverso (Adaptado do Google Earth, 

2019) 

Figura 4.6 - Pórtico 6: à esquerda, sentido Amadora – Lisboa, e à direita, sentido inverso (Adaptado do Google Earth, 
2019) 
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Por fim, na Figura 4.7 são apresentados os semáforos 5 e 7. Nos semáforos não existem 

painéis de sinalização, sendo apenas indicado o sentido de circulação apenas através da seta e do 

sinal “X”.     

 
 

Todos os semáforos existentes no sistema possuem dois báculos destinados a garantir sempre 

o funcionamento do sistema em caso de alguma avaria. 

Na Figura 4.8 é possível observar o sinal de obrigação de circulação com os médios ligados na 

via de sentido reversível, tal como imposto pelo código da estrada.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 4.7 -  Semáforo 5 (à esquerda) e semáforo 7 (à direita) (Adaptado do Google Earth, 2019) 

Figura 4.8 - Sinal de obrigação de circulação com as luzes de cruzamento ligadas 
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4.2.3 Sinalização horizontal 

Na Rua Elias Garcia está implementada sinalização horizontal ligada especificamente à via de 

sentido reversível, que se destina a permitir a sua melhor identificação. Na Figura 4.9 é possível 

visualizar as marcas rodoviárias M5 que delimitam a via de sentido reversível destacada com cor 

castanha. Estas marcas são descritas por duas linhas descontinuas adjacentes com cor branca.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além das marcas M5, também estão instalados LED ao longo de toda a via de sentido 

reversível, tal como se mostra na Figura 4.10. Os LED apresentam duas faces: uma face corresponde 

à luz verde e na outra face existe a luz vermelha. Consoante o sentido de circulação do veículo assim 

o condutor vê o LED verde ou vermelho conforme a circulação na via de sentido reversível é permitida 

ou proibida, respetivamente. Durante o dia, os LED não são muito eficazes, uma vez que são pouco 

visíveis devido à luz solar. Pelo contrário, durante a noite, é perfeitamente percetível o sentido da 

circulação. Os LED estão ligados por vários troços independentes o que permite uma melhor gestão 

do seu funcionamento em caso de avaria da cabelagem de apenas um dos troços.  

 

4.3 Custos do sistema  
 

4.3.1 Custos de implementação 

Os custos de implementação do sistema suportados diretamente pela Câmara Municipal da 

Amadora (CMA) foi de cerca de 10000€, valor associado à sinalização vertical e horizontal e excluindo 

os pórticos e os LED. 

Quanto ao custo da obra de pavimentação, a CMA informou que à época de implementação 

do sistema (2007) estes custos incluíram: o valor de 4 €/m2 para a fresagem da camada de desgaste 

do pavimento existente; o valor de 15 €/m2 para a camada de desgaste colorida da via de sentido 

reversível; e o valor de 9 €/m2 para a camada de desgaste das restantes vias. Uma vez que a fresagem 

para remoção da superfície do pavimento existente foi realizada em todas as vias, cada uma com 

largura de 3 m ao longo dos 120 m de extensão, isto representou 1080 m2 de material a fresar. O custo 

da fresagem correspondeu ao valor de 4320 €. 

Figura 4.10 - LED delimitador da via de 
sentido reversível 

Figura 4.9 - Marca rodoviária M5 da via de sentido reversível 
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Em síntese, a camada de desgaste da via de reversível teve um custo de 5400 € e das restantes 

vias adjacentes de 6480 €. 

Quanto aos custos associados aos pórticos e respetivos painéis, bem como aos LED colocados 

no pavimento, foram estimados os valores apresentados no Quadro 4.1, segundo a consulta realizada 

às empresas CYPE Ingenieros, S.A. e Camblematic. De notar que o custo dos LED não teve em conta 

a cablagem, pois não foi possível obter essa informação. 

 

Quadro 4.1 - Custos de implementação do sistema associados a pórticos e LED  

Designação Un. Quantidade Preço unitário Preço total 

Pórtico un. 2 7 000 € 14 000 € 

Semi-pórtico un. 3 5 000 € 15 000 € 

Painel presente nos pórticos m2 30 60 € 1 800 € 

Semáforo  sem pala presente nos pórticos 
com uma seta ou "X" un. 3 60 € 180 € 

Semáforo com pala presente nos painéis 
com uma seta ou "X" un. 13 90 € 1 170 € 

Placa com a indicação "Aberta" e "Fechada" 
presente nos painéis un. 4 150 € 600 € 

Lâmpada LED  un. 96 25 € 2 400 € 

TOTAL 35 150 € 

 

Para o custo total de implementação do sistema, efetuando-se a soma de todos os valores 

acima apresentados, foi possível estimar o valor global de 61.350 €. 

 

4.3.2 Custos de manutenção 

Relativamente à manutenção do sistema, os custos estão associados à limpeza mensal dos 

LED instalados no pavimento e às reparações periódicas da cabelagem e dos LED. A manutenção do 

sistema está contemplada em contrato celebrado entre a CMA e a empresa Eyssa – Tesis, responsável 

pela implementação do sistema da via de sentido reversível. 

As principais degradações do sistema estão associadas essencialmente à passagem de 

veículos pesados na via de sentido reversível. Uma vez que a via tem apenas 3 m de largura, os 

rodados dos veículos pesados afetam os LED e, nomeadamente, levam a deformações do pavimento 

e a cortes nos cabos que os alimentam. 

Na resolução destes problemas associados à passagem dos rodados dos veículos pesados, a 

CMA em conjunto com a empresa Eyssa – Tesis informou que pretende estudar uma solução que 

permita um melhor funcionamento do sistema, assegurando uma boa leitura do espaço por parte dos 

condutores. Uma das soluções em vista é a colocação de nova sinalização horizontal, luminosa, no 

sentido de circulação do tráfego e no centro da via de sentido reversível.  
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4.4 Segurança do sistema 
 

A transgressão mais frequente na via de sentido reversível é a circulação em sentido contrário 

(contramão), embora se constate que muito raramente se tenha traduzido em acidentes. 

Devido a ser uma via implementada em zona urbana e numa área com elevada densidade 

populacional, a convivência com o modo pedonal é outro fator relacionado com a segurança do sistema. 

Os peões não familiarizados com a via de sentido reversível podem não se aperceber em que sentido 

os veículos estão a circular o que pode potenciar a geração de acidentes. De modo a minimizar a 

probabilidade de ocorrência de atropelamentos na travessia de peões, o semáforo 5 da Figura 4.3 foi 

colocado sensivelmente a meio da extensão da via reversível a pedido dos utentes da via. 

O perfil transversal da Rua Elias Garcia apresenta uma largura reduzida, tal como é possível 

observar no perfil transversal da Figura 4.12 obtido através do corte da secção A – A’, situado no local 

identificado na Figura 4.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.11 - Localização do perfil transversal A - A' 

A 

A’ 

Figura 4.12 - Perfil transversal A - A´ 
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Ao observar o perfil transversal da Rua Elias Garcia é de notar que os peões dispõem de um 

passeio com largura pequena, o que é ainda agravado pela presença de cancelas de proteção (Figura 

4.13) e pilaretes (Figura 4.14).  

O passeio do lado esquerdo do perfil transversal A – A´ representa o caso mais desfavorável, 

uma vez que apresenta apenas 1 m de largura, a qual é mais reduzida pelas cancelas de proteção. O 

cruzamento entre peões é ainda mais difícil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes passeios conferem insegurança aos peões, nomeadamente à passagem de veículos 

pesados, principalmente de autocarros, devido à sua grande proximidade. 

Relativamente ao funcionamento do sistema, em caso de corte geral de energia que 

impossibilite o funcionamento do mesmo, a Divisão de Trânsito da Polícia de Segurança Pública é 

contactada para se deslocar ao local e assegurar a segurança dos veículos. Outra alternativa em casos 

de avaria, é a obrigatoriedade da circulação dos veículos se fazer na via mais à direita, sendo 

completamente inutilizada a via de sentido reversível durante o período de avaria. 

 

4.5 Avaliação do funcionamento do sistema 
 

4.5.1 Metodologia  

Na avaliação da eficiência do funcionamento do sistema da via de sentido reversível recorreu-

se à modelação com o programa de simulação PTV Vissim. Este programa, fabricado pelo PTV Group, 

permite fazer simulações com o maior nível de detalhe possível (escala microscópica) e comparar 

diferentes cenários.  

Figura 4.14 - Pilaretes presentes no 
passeio do lado direito do perfil transversal 

A – A’ 

 

Figura 4.13 - Cancelas de proteção 
presentes no passeio do lado esquerdo do 

perfil transversal A – A’ 
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Para além da possibilidade de ter em conta o comportamento real dos condutores, uma vez 

que é possível calibrar os movimentos de veículos, também se pode modelar as características da 

rede. Existe a possibilidade de modelar e estudar qualquer geometria de rede, desde um simples 

cruzamento até uma interseção semaforizada e qualquer tipo de prioridade ou sinalização. 

Relativamente a outros programas de simulação microscópica escolheu-se o PTV Vissim porque é um 

líder de mercado, utilizado em larga escala a nível mundial que permitiu alcançar todos os objetivos 

pretendidos na avaliação do funcionamento do sistema.   

Para a realização da análise foi selecionado um conjunto de variáveis consideradas 

importantes para a classificação do desempenho do sistema: comprimento médio das filas de espera, 

tempo médio de viagem, tempo médio de atraso e nível de serviço. Estas  variáveis foram analisadas 

no contexto de 3 cenários o que permitiu tirar conclusões sobre a eficiência global do sistema.  

 

4.5.2 Descrição dos cenários 

Os três cenários considerados na avaliação da eficiência de funcionamento do sistema são 

apresentados na Figura 4.15. 

Em todos os cenários as vias periféricas apresentam o mesmo sentido. Apenas o sentido da 

via central é alterado para cada cenário (via de sentido reversível). 

No Cenário 1 a via central funciona no sentido fixo de Lisboa para Amadora. No Cenário 2 o 

sentido da via central é o oposto, ou seja, de Amadora para Lisboa. No Cenário 3 a via central funciona 

como via de sentido reversível, ou seja, este é o cenário atual. 

Os Cenários 1 e 2 foram comparados com o Cenário 3 de modo a avaliar se o sistema de via 

de sentido reversível apresenta vantagens na gestão do tráfego rodoviário. A comparação dos cenários 

foi realizada através de simulação para os horários das pontas da manhã e da tarde, onde o tráfego é 

mais intenso e, consequentemente, pode ocorrer maiores problemas de congestionamento. 

Na cidade de Lisboa, segundo Brito (2012), no período da 1h00 às 7h00, o tráfego é muito 

reduzido, sendo nos períodos 8h00-10h00 e 17h00-20h00 que o tráfego para os 3 níveis hierárquicos 

de vias estudados é mais elevado. Por analogia, consideraram-se os mesmos períodos como horários 

de ponta da manhã e da tarde para o local em estudo.  

  

Figura 4.15 – Cenários 1, 2 e 3 (da esquerda para a direita) 
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A distribuição de tráfego ao longo da semana, durante os dias úteis, mantém-se constante e 

apresenta valores mais baixos para o fim de semana. Relativamente à variação ao longo do ano, o 

tráfego é menor para os meses considerados atípicos, nomeadamente os meses de férias de verão e 

com maior destaque para o mês de agosto onde são registados os valores mais baixos. 

De modo a simular o caso mais desfavorável, em que as condições de tráfego no local da via 

de sentido reversível podem ser as mais exigentes, procurou-se simular o período da ponta da manhã 

compreendido entre as 8h00 e as 10h00 (via reversível com o sentido Amadora – Lisboa) e o período 

da ponta da tarde entre as 17h00 e as 20h00 (via reversível com o sentido Lisboa – Amadora) para o 

mês mais representativo, ou seja, não correspondente ao período de férias. 

 

4.5.3 Dados de entrada para a simulação 

Para efetuar a simulação no programa PTV Vissim, foi definido o layout da rede viária do local, 

apresentado no Anexo 1, obtendo-se a rede como se mostra na Figura 4.16, para o Cenário 1, em que 

só existe uma via com o sentido Amadora – Lisboa. Também foi estabelecido o Cenário 2, apenas com 

a diferença de possuir 2 vias com o sentido Amadora – Lisboa. 

De modo a simular as condições de tráfego e na ausência de informação, foi necessário 

proceder a contagens de veículos em seis pontos distintos da rede, identificados com as letras de A a 

F conforme se representa na Figura 4.16. Estes pontos estão localizados no início de cada via e servem 

para definir o número de entradas de veículos. Para além do número de entradas de veículos, o 

comportamento dos condutores também foi tido em conta, sendo observadas as suas rotas 

preferenciais e registada em termos relativos a distribuição do volume de veículos  ao longo da rede. 

 

  

Figura 4.16 - Definição da rede viária no PTV Vissim 

A 

B D 

E 

F 

C 
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As contagens foram efetuadas para períodos de 15 min durante as pontas da manhã e da tarde 

(Quadro 4.2). Para a ponta da manhã a contagem foi efetuada no dia 6 de fevereiro de 2019 (quarta-

feira) e para a ponta da tarde foi efetuada no dia 24 de janeiro de 2019 (quinta-feira). Nos dias 

especificados não existiam condições atmosféricas adversas à circulação dos utentes na via. O número 

de veículos contabilizado no período de 15 min (V15) foi transformado para unidades de veículos ligeiros 

em cada hora (V) adotando por simplificação que é constante nessa unidade de tempo. 

 

Quadro 4.2 - Número de veículos durante as pontas  da manhã e da tarde 

 Ponta da manhã Ponta da tarde 

Local da 
contagem  

V15 (veic.) V (veic./h) V15 (veic.) V (veic./h) 

A 164 656 120 480 

B 56 224 26 102 

C 63 252 102 408 

D 0 0 3 12 

E 212 848 270 1080 

F 45 180 50 200 

 

Estes dados referentes ao número de veículos estimados para 1 hora foram utilizados na 

simulação, nos vários pontos da rede já referenciados.  

Para além do volume de veículos, também foi necessário conhecer os ciclos da semaforização 

existentes no local, identificados de 1 a 10 na Figura 4.17.  Nomeadamente, houve a necessidade de 

conhecer a interseção semaforizada existente a montante do sistema, no sentido Amadora – Lisboa. A 

restante semaforização está associada essencialmente a travessias de peões.  

 

 
 
 
  

Figura 4.17 – Semáforos da rede viária do local 
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Na definição semaforizada no modelo de simulação, foi necessário conhecer o plano de fases, 

nomeadamente o tempo de verde associado a cada fase. Para o efeito, foi realizado um levantamento 

no local dessa informação durante as pontas da manhã e da tarde. Foi constatado que o comando dos 

semáforos é de tempo fixo.  

O ciclo da interseção semaforizada é constituído por 3 fases, correspondentes aos movimentos 

representados na Figura 4.18. Primeiramente são protegidos os movimentos no ramo da esquerda e 

da direita (Fase 1), com a duração de verde de 75 s. De seguida são permitidos os movimentos no 

ramo superior, com 15 s de verde (Fase 2). Por fim, os veículos do ramo inferior avançam com tempo 

de verde de 24 s (Fase 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ciclo tem a duração de 126 s, sendo que o tempo de amarelo é sempre de 3 s e o tempo de 

verde e vermelho é variável. O ciclo dos semáforos 1, 2, 3 e 4 da Figura 4.17 foi definido no programa 

de simulação segundo o diagrama de ciclo representado na Figura 4.19. A linha a vermelho define o 

tempo de vermelho e a barra verde define o tempo de verde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

1 
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4 

3 

Tempo (s) 

Nº 
semáforo 

Figura 4.18 - Ciclo de fases da interseção semaforizada 

Figura 4.19 - Diagrama de ciclo dos semáforos 1, 2, 3 e 4 
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Quanto aos semáforos 5, 6 e 7, estes são totalmente independentes quer entre si quer da 

interseção semaforizada. No Quadro 4.3 são apresentados os tempos de fase.  

 
 

Quadro 4.3 - Definição dos semáforos 5, 6 e 7 

Semáforo Tempo de verde (s) Tempo de amarelo (s) Tempo de vermelho (s) 

5 10 3 70 

6 100 3 25 

7 120 3 20 

 
 

Os semáforos 8, 9 e 10 são dependentes entre si, tal como se mostra na Figura 4.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A linha a vermelho mostra um tempo de vermelho de 20 s para os 3 semáforos, sendo que 

após esse tempo, no semáforo 10 começa um tempo de verde com 55 s. Os semáforos 8 e 9 estão 

intermitentes enquanto está ativo o tempo de verde no semáforo 10,  sendo permitido aos veículos 

executarem o movimento mas dando prioridade aos peões. 

  

10 

8 e 9 

Nº 
semáforo Tempo (s) 

Figura 4.20 - Diagrama de ciclo  dos semáforos 8, 9 e 10 
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4.5.4 Análise dos cenários 

• Cenário 1 vs. Cenário 3 
 
Na ponta da manhã (8h00 - 10h00), procedeu-se à comparação do Cenário 1 (via central com 

sentido Lisboa – Amadora) com o Cenário 3 (via central de sentido reversível), dado que o Cenário 1 

representa o caso mais desfavorável para este período do dia.  

No Cenário 1 existe apenas uma via com o sentido Amadora – Lisboa, pelo que se presume 

que as perturbações de circulação de veículos ocorram neste sentido, de menor capacidade, com 

maiores tempos de atraso e tempos de viagem. 

Por forma a comparar os dois cenários recorreu-se à simulação com o PTV Vissim, começando-

se por identificar os locais considerados importantes para a análise de dados, tal como se mostra na 

Figura 4.21.  

 Na figura estão identificados os três percursos – Trajetos 1, 2 e 3 – analisados através das 

cores amarela, verde e roxa. Todos estes percursos têm o mesmo ponto de destino mas origens 

distintas. O Trajeto 1 tem 223 m de extensão, o Trajeto 2 tem 215 m e o Trajeto 3 tem 229 m. 

Com estes trajetos tem-se como objetivo avaliar os tempos de viagem e os tempos de atraso 

dos veículos, desde o ponto de origem até ponto de destino no sistema. Isto é, pretendeu-se analisar 

as condições de escoamento de tráfego com destino a Lisboa afetadas pela menor capacidade 

conferida pela única via existente neste sentido. 

Na interseção semaforizada, destacada pela caixa amarela (Figura 4.21), pretendeu-se avaliar 

o comprimento médio das filas de espera nos semáforos de cada ramo, o tempo médio de atraso de 

cada movimento de veículos e o seu nível de serviço.  

  

Figura 4.21 - Definição dos pontos em análise no horário da ponta da manhã 
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De seguida são apresentados os resultados obtidos através das simulações, com recurso a 

figuras, por forma a ser mais fácil a comparação dos 2 cenários. Nos gráficos destas figuras, os 

resultados encontram-se divididos em intervalos de 15 minutos, por forma a ser observável mais 

facilmente as variações ao longo das duas horas abrangidas pelo modelo de simulação. 

Os resultados são apresentadas pela seguinte sequência: 

1. Análise dos Trajetos 1, 2 e 3. 

2. Análise da interseção semaforizada. 

 
 

1. Análise dos Trajetos 1, 2 e 3 

 

A Figura 4.22 apresenta os dados obtidos para o tempo de viagem no Trajeto 1. 

 

 
 
 

Da observação da Figura 4.22, verificou-se que para o Trajeto 1, apesar do cenário com a via 

reversível ser o mais favorável, os valores foram bastante semelhantes para os 2 cenários. Em média, 

a duração da viagem do Trajeto 1 no Cenário 3 é apenas inferior em 3 s que no Cenário 1. Esta 

constatação pode estar relacionada com o facto da duração da viagem estar mais associada ao ciclo 

semafórico da interseção do que à capacidade da única via disponível para o tráfego no sentido 

Amadora – Lisboa. Mesmo no Cenário 1, em que só existe uma via disponível com o sentido Amadora 

– Lisboa, esta nunca chega a gerar filas de espera, pelo que é compreensível que as durações das 

viagens sejam tão semelhantes nos dois cenários.  
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Figura 4.22 - Tempo médio de viagem no Trajeto 1 
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Na Figura 4.23 pode-se observar os dados relativos ao tempo médio de atraso para o mesmo 

trajeto, durante os mesmos intervalos de tempo 

Por forma a analisar os dados apresentados na Figura 4.23, começou-se por estabelecer 

primeiro o tempo de atraso, diferença entre a duração teórica de um percurso e a duração efetivamente 

registada. Por duração teórica entende-se o período de tempo necessário para a realização de um  

percurso sem obstáculos, como por exemplo outros veículos e sinalização vertical. Como na Figura 

4.22, referente à duração do trajeto, os valores foram muito semelhantes para os dois cenários, seria 

expectável que os dados referentes ao tempo de atraso também apresentassem essa semelhança, já 

que as duas variáveis são fortemente relacionáveis.  

Tal como esperado, não existe praticamente uma diferença entre os tempos de atraso nos dois 

cenários. Em média, o cenário com via reversível tem apenas menos 1 s para o valor desta variável. 

Na Figura 4.24 são apresentados os resultados relativos ao tempo médio de viagem no Trajeto 

2. 
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Figura 4.23 - Tempo médio de atraso no Trajeto 1 
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A análise da Figura 4.24 permitiu constatar que existe uma maior discrepância entre os dois 

cenários, relativamente ao Trajeto 2. Esta diferença pode ser devida ao facto do semáforo presente no 

ramo da interseção deste trajeto ter um tempo de verde muito reduzido, de apenas 15 s. Enquanto que 

no Cenário 3 é possível que o tempo de verde consiga praticamente sempre dissipar a fila de espera, 

o mesmo já não acontece no Cenário 1. Os veículos vindos do ramo superior que pretendem virar à 

esquerda, no Cenário 1, como têm apenas uma via de entrada, demoram mais tempo a realizar o 

movimento e por conseguinte não se consegue dissipar toda a fila existente.  

Em média, entre os dois cenários existe uma diferença de duração de viagem de 22 s. A maior 

diferença registou-se para o intervalo de tempo 4500 s – 5400 s, com valor de 29 s. 

Na Figura 4.25 são apresentados os resultados relativos aos tempos de atraso para o mesmo 

trajeto.  

 
 

Ao analisar a Figura 4.25 constata-se, mais uma vez, que o cenário com a via de sentido 

reversível é o mais favorável à circulação dos veículos.  

Em média, tal como na duração da viagem, a diferença entre os dois cenários para o tempo de 

atraso médio, é de 23 s. A maior diferença entre os dois cenários foi observada para o intervalo de 

tempo 4500 s – 5400 s, com 29 s.  
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Na Figura 4.26 são apresentados os resultados relativos ao último trajeto em análise (Trajeto 

3).  

Tal como no Trajeto 1, também no Trajeto 3 a diferença entre as durações das viagens entre 

os dois cenários é muito pequena. Em ambos os cenários, o tempo de verde do semáforo presente no 

ramo inferior (24 s) é suficiente para, na maioria dos casos, dissipar a fila existente. 

O Cenário 3 apresentou valores mais favoráveis devido ao facto de haver uma maior facilidade 

de viragem à direita dos veículos vindos da interseção, já que existem duas vias de entrada e de existir 

uma maior distância entre veículos.  

O valor médio da diferença das durações das viagens entre os dois cenários é de apenas 7 s. 

Na Figura 4.27 pode-se avaliar os dados relativos aos tempos de atraso para o mesmo trajeto.  
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Figura 4.27 - Tempo médio de atraso no Trajeto 3 
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Tal como para o tempo médio da viagem no Trajeto 3, também no gráfico da Figura 4.27 se 

constata que os valores foram bastante semelhantes, o que era expectável. Em média, entre os dois 

cenários é registada uma diferença de 7 s para o tempo de atraso, o mesmo valor registado para a 

diferença entre as durações das viagens. 

Em conclusão, após a análise dos três trajetos, verificou-se que o benefício da existência da 

via de sentido reversível se fez sentir apenas no Trajeto 2, pela diferença de duração de viagem de 22 

s entre os dois cenários. 

 
2. Análise da interseção semaforizada 

 

Na análise da interseção semaforizada e por forma a proceder à comparação entre os dois 

cenários, foram selecionadas três variáveis consideradas como as mais relevantes: o comprimento 

médio da fila gerada para cada movimento i (Qi), o tempo médio de atraso (di) e o nível de serviço 

(LOSi).  Relativamente ao nível de serviço, este é avaliado numa escala qualitativa de A a F, sendo A 

o melhor e F o pior dos níveis de serviço da escala. Segundo o Highway Capacity Manual (2000), o 

nível de serviço é determinado tendo em conta as condições de tráfego, particularmente a velocidade 

de circulação dos veículos, os tempos de viagem, a liberdade de manobra, as interrupções na 

circulação e o nível de conforto. 

Nas Figuras 4.28 e 4.29 é possível observar os resultados relativos a cada movimento de 

veículos para os dois cenários em comparação, para as variáveis acima descritas. 

 

 

  

  

Figura 4.28 - Análise da interseção no Cenário 1 Figura 4.29 - Análise da interseção no Cenário 3 
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Da análise das figuras é possível constatar que os valores dos movimentos destacados com 

as cores vermelha e verde foram os mais afetados, traduzindo-se numa alteração no nível de serviço 

de um cenário para o outro. Os valores a vermelho são os que representam o caso mais desfavorável 

e os valores a verdes estão associados ao caso mais favorável. Igualmente, é possível notar uma 

otimização global da interseção do Cenário 1 para o Cenário 3. 

O ramo superior da interseção foi o que sofreu a alteração mais assinalável, passando de um 

tempo médio de atraso de 122 s para 55 s. O nível de serviço dos movimentos também se alterou: nos 

movimentos 5 e 6 de F para D; no movimento 7 de E para D. Os comprimentos das filas de espera nos 

semáforos, no Cenário 3, são praticamente reduzidas a metade. 

Quanto ao ramo inferior, para o movimento de viragem à direita, também se verificou uma 

pequena melhoria: o nível de serviço passou de D para C; a fila de espera reduziu-se para metade; e 

o tempo médio de atraso diminuiu 9 s.  

Na comparação dos dois cenários, o único ramo que apresentou piores resultados no cenário 

da via de sentido reversível é o da direita, para os movimentos 1 e 2, sendo que apenas para o 

movimento 2 existe uma alteração do nível de serviço associada  ao aumento do tempo médio de atraso 

em 6 s.  

Por fim, relativamente ao ramo da esquerda, os resultados permaneceram praticamente 

semelhantes nos dois cenários, o que pode ser explicado por não ocorrer uma saturação da via de 

acesso no movimento 3, mesmo para o cenário mais desfavorável em que só existe uma via de entrada 

disponível.  

 

• Cenário 2 vs. Cenário 3 
 
No horário da ponta da tarde, entre as 17h00 e as 20h00, procedeu-se à comparação do 

Cenário 2 (via central com sentido Amadora – Lisboa) com o Cenário 3 (via central reversível). O 

Cenário 2 representa o caso mais desfavorável para este horário, uma vez que existe apenas uma via 

com o sentido Lisboa - Amadora, pelo que se presume que os congestionamentos ocorram neste 

sentido. 

  

Figura 4.30 - Definição dos pontos em análise no horário da ponta da tarde 
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Na Figura 4.30 são identificados todos os pontos considerados relevantes para a análise de 

dados nos dois cenários. Nessa figura estão identificados os dois percursos – Trajetos 1 e 2 – com as 

cores amarela e verde, que têm o mesmo ponto de origem mas destinos distintos. O Trajeto 1 tem 255 

m de extensão e o Trajeto 2 tem a extensão de 256 m. Da mesma forma, com os trajetos identificados 

tem-se como objetivo avaliar os tempos de viagem e os tempos de atraso dos veículos, desde o ponto 

de origem até ao destino. Pretende-se, assim, avaliar a facilidade de acesso à cidade da Amadora com 

origem em Lisboa. No local sensivelmente localizado a meio da via de sentido reversível, onde se 

encontra a legenda da figura com o nome “Fila” imediatamente antes do semáforo, pretende-se avaliar 

o comprimento da possível fila de espera. Na interseção semaforizada à esquerda, tal como na análise 

do horário da ponta da manhã, pretendeu-se avaliar o comprimento médio das filas de espera nos 

semáforos de cada ramo, o tempo médio de atraso de cada movimento de veículos e o correspondente 

nível de serviço. 

Seguidamente e nas figuras, são apresentados os resultados obtidos nas simulações. 

 

Na análise procedeu-se à seguinte ordem: 

 

1. Análise dos Trajetos 1 e 2. 

2. Análise do local antes do semáforo e a meio da via reversível. 

3. Análise da interseção semaforizada. 

 

 

1. Análise dos Trajeto 1 e 2 

 

Na ponta da tarde, contrariamente ao horário da ponta da manhã, a fluidez do tráfego não está 

tão dependente do ciclo semafórico, mas sim da capacidade da via com sentido Lisboa – Amadora. 

Uma vez que o fluxo de entrada de veículos com origem em Lisboa é bastante elevado (cerca de 1080 

veículos/hora) só uma via neste sentido pode não garantir a capacidade suficiente e, 

consequentemente,  causar  filas de espera de grande comprimento. 
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A Figura 4.31 apresenta os resultados obtidos para o tempo médio de viagem no Trajeto 1. 

Pela observação da figura anterior é possível afirmar que o cenário com a via reversível é o 

mais favorável, pois apresentou tempos de viagem com menor duração. Em média, um veículo leva 

menos 24 s a efetuar o mesmo trajeto se houver duas vias com o sentido Lisboa – Amadora, em vez 

de 1, no horário da ponta da tarde. A maior diferença entre as durações das viagens dos dois cenários 

foi de 28 s, sendo registado no intervalo entre os 9000 s e 9900 s. Esta diferença representa um 

aumento em 40 % da duração do percurso no Cenário 2.  

Seguidamente, são apresentados os resultados obtidos para o tempo médio de atraso no 

mesmo trajeto, na Figura 4.32. 

Pela observação da figura, verificou-se mais uma vez que o cenário mais vantajoso é o da via 

reversível, sendo que em média se tem um tempo médio de atraso de mais 23 s para o Cenário 2. A 

maior discrepância entre os dois cenários dá-se para o intervalo de tempo 9000 s – 9900 s, com um 

valor de 27 s.  
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Figura 4.32 - Tempo médio de atraso no Trajeto 1 

Figura 4.31 - Tempo médio de viagem no Trajeto 1 
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Relativamente ao Trajeto 2, foram obtidos os resultados provenientes das simulações para as 

mesmas variáveis. Na Figura 4.33 são apresentados os resultados relativos aos tempos médios de 

viagem no Trajeto 2. 

 

 

 

Por observação da Figura 4.33 é possível afirmar que o Cenário 3, igualmente, foi o mais 

favorável.  Em média, cada veículo leva menos 24 s a efetuar o mesmo trajeto no Cenário 3. No 

intervalo de 9000 s a 9900 s foi registada a maior diferença entre os tempos médios de atraso, com 

valor de 28 s. Os valores obtidos para o tempo médio de viagem são muito semelhantes nos dois 

trajetos, já que são trajetos com praticamente a mesma extensão e ambos estão condicionados pelos 

mesmos semáforos. A única diferença entre os dois trajetos é o ramo da interseção que os veículos 

têm como destino.  

Uma vez que o movimento em frente no ramo da direita da interseção tem três vias de entrada 

e o movimento de viragem à direita tem apenas uma via de acesso, era previsível que o movimento de 

viragem à direita fosse um trajeto com uma duração ligeiramente superior. No entanto, atendendo a 

que o volume de veículos que vira à direita é bastante inferior ao volume que se movimenta em frente, 

os tempos de duração praticamente não sofreram alteração entre os dois trajetos.  
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Na Figura 4.34 são apresentados os resultados relativos ao tempo médio de atraso para o 

mesmo Trajeto. 

Após a análise dos resultados, verifica-se que em média um veículo tem um tempo médio de 

atraso de mais 24 s no Cenário 2. A maior diferença de tempos médios de atraso entre os dois cenários 

dá-se para um valor de 28 s, para o penúltimo intervalo de tempo da simulação.  

Depois de analisados os dois trajetos, verificou-se que a implementação da via de sentido 

reversível permitiu uma diminuição, em média de 24 s no tempo médio de viagem e no tempo médio 

de atraso, para cada veículo que pretenda entrar na Amadora.  

 
2. Análise do ponto antes do semáforo a meio da via de sentido reversível  

 

Na Figura 4.35  é possível observar os dados obtidos relativamente ao comprimento médio das 

filas de espera no ponto referido.  
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Figura 4.34 - Tempo médio de atraso no Trajeto 2 

Figura 4.35 - Comprimento médio da fila a meio da via de sentido reversível 
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Através da observação da simulação do Cenário 2, verificou-se que existiu um elevado 

congestionamento em toda a extensão do sistema da via de sentido reversível desde o local de inicio 

dos dois trajetos até à interseção semaforizada. Considerou-se, portanto, interessante proceder à 

avaliação do comprimento das filas de espera no local em que se localiza o semáforo a meio da 

extensão da via. 

Tal como esperado, a Figura 4.35 mostra que no Cenário 2 existem maiores filas de espera, o 

que pode comprovar um nível de congestionamento bastante mais elevado do que no Cenário 3. Em 

média, no Cenário 2, as filas de espera prolongam-se por uma extensão de 63 m, ou seja, em média 

existem 13 veículos em fila imediatamente atrás do semáforo. No caso de Cenário 3, em média, não 

houve condições para gerar sequer uma fila de espera neste local.  

Para a análise das fila de espera, importa também referir os dados obtidos para os valores 

máximos dos comprimento das filas, registados no decorrer da simulação.  

Na Figura 4.36 é possível observar os valores máximos do comprimento das filas de espera.  

Na figura 4.36 é possível verificar que no Cenário 2 as filas de espera têm um valor máximo, 

em média, de 140 m de comprimento, ou seja, de 28 veículos. Isto significa que, durante certos períodos 

de tempo, toda a extensão da via com sentido Amadora – Lisboa pode encontrar-se com o tráfego 

parado pelo congestionamento.  

No Cenário 3 foi registado um valor máximo de comprimento, em média, de 28 m, ou seja, seis 

veículos em fila de espera repartido pelas duas vias disponíveis. Considera-se que este valor não 

representa nenhum constrangimento à circulação dos veículos. 
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Figura 4.36 - Comprimento máximo da fila de espera a meio da via de sentido reversível 
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Pela comparação dos dois cenários, verifica-se uma diferença de 21 veículos em fila de espera 

de um cenário para o outro, o qual se considera ser um valor bastante significativo.  

Em conclusão, para o Cenário 3, as filas de espera existentes a meia extensão da via reversível 

são praticamente inexistentes, fluindo o tráfego sem congestionamentos. Já para o Cenário 2, os 

resultados são totalmente diferentes pois as filas de espera têm em média 13 veículos, registando-se 

mesmo o valor máximo de 28 veículos. 

 
3. Análise da interseção semaforizada 

 

Nas Figuras 4.37 e 4.38 é possível observar os valores obtidos para as três variáveis em análise 

na interseção, nomeadamente o tamanho médio da fila de espera (Qi), o tempo médio de atraso (di) e 

o nível de serviço (LOSi). 

 

 

 

Da análise dos resultados é possível constatar que a única variação significativa de valores 

ocorre no ramo da direita. Para o movimento de viragem à direita (2) passa-se de uma fila de 107 m, 

no Cenário 2, para 19 m no cenário com a via de sentido reversível. Quanto ao tempo médio de atraso, 

verificou-se uma redução de 7 s e o nível de serviço passou do C para o B. Para o movimento em frente 

(1) ocorreu uma redução do comprimento da fila de espera semelhante ao do movimento 2, uma 

redução do tempo médio de atraso em 5 s e uma alteração do nível de serviço de C para B. Todos os 

outros ramos apresentaram um nível de serviço igual para cada movimento, de um cenário para o outro, 

comprimentos médios de fila de espera semelhantes e tempos médios de atraso também muito 

semelhantes.  

Figura 4.37 - Análise da interseção no Cenário 2 Figura 4.38 - Análise da interseção no Cenário 3 
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Após a comparação dos dois cenários, conclui-se que a interseção do Cenário 3 é a mais 

favorável à circulação dos veículos, pois configura uma melhoria do ramo da direita e a permanência 

das condições de circulação nos restantes ramos.  

 

4.6 Síntese da análise do caso de estudo 
 

Neste capítulo procedeu-se à análise de um caso de estudo selecionado para analisar o 

potencial de utilização das vias de sentido reversível na gestão ativa de tráfego rodoviário em situações 

urbanas e de grandes constrangimentos da infraestrutura. O caso de estudo em análise foi o sistema 

de via de sentido reversível existente na cidade da Amadora, o único caso que se conhece existir em 

Portugal na atualidade. Este sistema foi implementado em 2007 e não foi possível conhecer informação 

relativa ao projeto da sua implementação, nomeadamente em relação aos volumes de tráfego e às 

condições de circulação na zona envolvente. 

A análise do caso de estudo baseou-se essencialmente na sua modelação através do 

programa PTV Vissim que possibilitou a simulação de cenários para análise da eficiência do 

funcionamento do sistema. Os dados necessários para a modelação foram obtidos por observação 

simplificada dos volumes de tráfego e da semaforização do local. Foi ainda sintetizada informação 

relacionada com aspetos do funcionamento e manutenção do sistema, nomeadamente custos, 

sinalização e segurança. 

Em geral foi constatado que em contexto urbano o funcionamento do sistema é mais complexo 

e, portanto, a sua eficiência pode depender de outros fatores tais como de sistemas de controlo de 

tráfego implantados a montante e de conflito com fluxos pedonais. No entanto, foi possível constatar 

que em todas as simulações o cenário de funcionamento da via de sentido reversível se apresentou 

sempre com vantagem, o que foi avaliado através de parâmetros habitualmente considerados na 

gestão de tráfego e associados à avaliação do nível de serviço. 

 

 

  



 53 

5 Conclusão 
 

5.1 Síntese do trabalho 
 

As medidas de gestão ativa de tráfego utilizadas em ITS são bastante úteis na minimização 

dos níveis de congestionamento atualmente verificados. Dependendo do contexto de aplicação (urbano 

ou interurbano) e das condições presentes no local, a medida de gestão ativa de tráfego a aplicar será 

diferente por forma a obter uma melhor solução. Particularmente, em relação à gestão ativa de tráfego 

com recurso a sistemas de vias de sentido reversível, devido à sua abrangência quanto ao contexto de 

aplicação e à inexistência de legislação aplicável em Portugal, reveste-se de especial interesse a sua 

análise detalhada por forma a ser possível apresentar algumas recomendações que facilitem a sua 

implementação.  

A realização da presente dissertação permitiu verificar que existem diversas medidas de ATM 

utilizadas por forma a melhorar a mobilidade e segurança dos veículos de passageiros. Normalmente, 

estas medidas são utilizadas em locais que seguem um padrão de tráfego ligado a movimentos 

pendulares, em que existe uma elevada dificuldade de circulação em determinados períodos de tempo.  

Consoante o seu contexto de aplicação, as vias de sentido reversível podem ser divididas em sistemas 

utilizados em meio urbano ou interurbano. São maioritariamente utilizadas em meio interurbano, onde 

se privilegiam os movimentos de atravessamento ao invés dos movimentos de viragem, uma vez que 

apresentam maiores benefícios devido a ser possível a implementação de sistemas com maior 

extensão onde não existem tantos obstáculos à circulação dos veículos, sejam eles limitações de 

velocidade, sinalização vertical ou horizontal e a presença de peões.  

De todas as medidas de ATM, foi às vias reversíveis que se deu uma maior importância, dado 

que são sistemas atualmente escassos em contexto nacional sobre os quais não existe praticamente 

informação disponível. Estes sistemas têm bastante utilidade em situações em que exista uma forte 

assimetria entre volumes de tráfego registados em sentidos opostos, associada a movimentos 

pendulares. Quanto ao seu contexto de aplicação, pode ser urbano ou interurbano, sendo que em 

contexto interurbano a sua eficiência é bastante superior. Têm especial interesse em locais onde o 

número de vias seja limitado e dificilmente ampliável, como é o caso de pontes e túneis. A complexidade 

dos sistemas está relacionada com o seu contexto de aplicação, sendo mais complexo em zonas em 

que os limites de velocidade são mais altos, nomeadamente vias rápidas e autoestradas. Nestes locais 

é necessária uma separação física entre os dois sentidos de tráfego clara e facilmente reconhecida 

pelos utentes da via e uma transição de sentido rápida e eficaz que não comprometa a segurança. No 

caso de sistemas de vias de sentido reversível implementados em artérias urbanas, estes podem ser 

bastante mais elementares recorrendo apenas a sinalização vertical e a marcas rodoviárias que 

delimitem o contorno da via de sentido reversível. 
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Ao contrário dos sistemas mais complexos, onde a monitorização da via é efetuada em tempo real por 

forma a que o sistema seja o mais eficiente possível, nos sistemas mais simples normalmente as 

inversões de sentido são realizadas num horário fixo, o que pode significar que em alguns períodos o 

sistema não apresente a sua eficiência máxima. 

A análise do caso de estudo localizado numa artéria principal e central da cidade da Amadora 

permitiu estudar a aplicabilidade da implementação de um sistema de vias de sentido reversível em 

contexto urbano. De modo a proceder à análise, foram recolhidos dados por observação no local e 

através de entidades responsáveis pela implementação e manutenção do sistema. Estes dados 

permitiram caraterizar o sistema quanto à sinalização, custos e aspetos ligados à segurança. 

Após a recolha de todas as informações relevantes para a caraterização do sistema, recorreu-

se ao programa PTV Vissim que, através de simulações, permitiu obter resultados para variáveis 

consideradas importantes para a comparação de cenários, de modo a avaliar a eficiência do sistema. 

Para efetuar as simulações foi necessário conhecer os volumes de tráfego registados no local em 

determinados pontos da rede viária. Uma vez que não se teve acesso a dados referentes ao volumes 

de tráfego, foi necessário proceder a contagens no local. Estas contagens foram efetuadas para 

períodos de 15 min e obtidas apenas uma vez para determinado dia, pelo que os valores obtidos podem 

não ser os mais representativos do local, ainda que através de uma análise crítica se entenda que os 

volumes registados respeitam a previsão inicial de maior número de veículos com destino a Lisboa, no 

horário da manhã, e a Amadora, no horário da tarde. Relativamente à definição do ciclo de 

semaforização existente à entrada do sistema no modelo de simulação, os dados inseridos no 

programa foram obtidos através de levantamento no local durante as pontas da manhã e da tarde. 

Verificou-se que o comando do tempo dos semáforos é fixo, podendo sofrer pequenas alterações 

quando se aciona o botão que permite a travessia de peões. Por ser de difícil definição os volumes de 

peões e as suas rotas preferenciais ao longo da rede, os mesmos não foram tidos em conta nas 

simulações, apenas se teve em conta os veículos de passageiros presentes na rede. Os valores médios 

que são apresentados para as diferentes variáveis de cada cenário foram obtidos através da média de 

30 simulações. Este número de simulações foi considerado suficiente, tendo em conta a extensão da 

rede e a complexidade do sistema. A proximidade dos valores relativos a cada variável obtidos para 

cada simulação foi sempre verificada por forma a legitimar os mesmos. 

 

5.2 Conclusões gerais e recomendações 
 

Em termos da eficiência do sistema, na generalidade, os resultados das simulações permitiram 

verificar que o cenário de funcionamento da via de sentido reversível se apresentou sempre mais 

favorável relativamente a um cenário com via central de sentido fixo, ainda que para algumas variáveis 

as diferenças não fossem muito significativas. 
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Possivelmente estas diferenças poderiam ser mais significativas aquando da implementação do 

sistema em 2007, já que a disposição da rede poderia ser diferente assim como os volumes de tráfego 

existente. Em particular, as simulações realizadas permitiram concluir o seguinte: 

• a comparação dos cenários do horário de ponta da tarde teve maior interesse, uma vez que a 

fluidez do tráfego foi mais dependente da capacidade da via de sentido reversível e não tanto 

do ciclo semafórico da interseção com 4 ramos durante este período de tempo. Entre as 17h00 

e as 20h00 a via de sentido reversível tem sentido Amadora – Lisboa, o que traz benefícios 

significativos, tais como: a redução em 24 s por veículo no tempo médio de viagem e no tempo 

médio de atraso num trajeto com 255 m de extensão; a extinção da fila de espera com 

dimensão média de 63 m localizada a metade da extensão da via de sentido reversível e a 

otimização da ramo da direita da interseção semaforizada de nível de serviço C para B. No 

horário entre as 8h00 e as 10h00 os veículos circulam no sentido Amadora – Lisboa na via de 

sentido reversível, sendo que a facilidade de circulação em trajetos com este sentido está 

fortemente relacionada com o ciclo semafórico da interseção. Devido a este facto, a capacidade 

da via reversível não foi utilizada no seu potencial máximo, já que a entrada de veículos foi 

fortemente regulada pelos semáforos localizados em cada ramo, os quais foram de difícil 

modelação por serem dependentes entre si. 

• Na análise das variáveis tempo médio de viagem e tempo médio de atraso, interessa referir a 

importância da comparação de cenários em termos de valores relativos. Uma vez que a 

extensão da via reversível era de apenas 120 m, os valores destas variáveis apesar de em 

algumas situações apresentarem uma grande diferença em termos de valores relativos, em 

termos de valores absolutos essa diferença nunca foi tão significativa. 

• Em termos de tempo médio de viagem e tempo médio de atraso, tendo em conta os 3 trajetos 

analisados na ponta da tarde, apenas o trajeto com 215 m de extensão com origem no ramo 

superior da interseção apresentou valores significativos. Foi possível uma redução de 22 s por 

veículo no tempo médio de viagem e de 23 s no tempo médio de atraso. Relativamente aos 

níveis de serviço verificados nos ramos da interseção para cada movimento de veículos, foi 

evidente a melhoria no cenário com a via de sentido reversível, principalmente no ramo 

superior, onde foi possível passar de nível de serviço F para D.  

 

Relativamente à manutenção do sistema e por forma a alcançar um sistema o mais eficiente 

possível para o local de estudo com menores custos associados, sugere-se que os LED instalados ao 

longo da via de sentido reversível sejam retirados, uma vez que são os principais responsáveis pelas 

operações de manutenção e se consideram dispensáveis, tendo em conta a sua fraca visibilidade 

durante o dia. Os pórticos, semi – pórticos e semáforos instalados ao longo da rede consideram-se 

suficientes para a indicação do sentido de circulação na via de sentido reversível. 
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Relativamente ao ramo perpendicular à Rua Elias Garcia, localizado sensivelmente a meia extensão 

da via de sentido reversível, tendo em conta que os volumes de tráfego aí registados são desprezáveis, 

sugere-se que o semáforo presente nesse ramo passe a apresentar luz amarela intermitente para os 

veículos e luz verde para a travessia de peões. Desta forma, considera-se ser possível melhorar a 

circulação tanto dos veículos como dos peões. 

Com base em toda a informação recolhida acerca das vias de sentido reversível e na análise 

do caso de estudo foi possível sugerir algumas recomendações de modo a auxiliar a implementação 

de um sistema deste tipo. 

Quanto ao seu contexto de aplicação, sabe-se que o sistema é mais eficiente em zonas 

interurbanas, em que existe um menor número de obstáculos à circulação dos veículos e é possível a 

implementação de vias de sentido reversível com maior extensão. Neste contexto a capacidade das 

vias reversíveis pode ser explorada no seu potencial máximo. 

Tanto em contexto urbano como interurbano, antes da implementação do sistema, é necessário 

proceder à avaliação do problema de congestionamento de tráfego e analisar todas as soluções 

alternativas. Primeiramente recomenda-se avaliar a viabilidade de outras soluções, sejam elas rotas 

alternativas ou o aumento do número de vias em determinada direção. Em situações que tal não seja 

possível e que se pretenda implementar um sistema de vias de sentido reversível, a variável mais 

importante a ter em conta são os volumes de tráfego verificados em direções opostas, sendo 

recomendável a verificação de 65 % ou mais do volume de tráfego a circular numa das direções durante 

o horário de pico. Em contexto urbano, situação sobre a qual se obteve um maior conhecimento, antes 

da implementação de vias com sentido reversível interessa observar o número de obstáculos à 

circulação de veículos em toda a rede, nomeadamente a sinalização vertical e horizontal e o fluxo de 

peões. Em situações em que a rede seja fortemente condicionada por estes obstáculos, pode não fazer 

sentido a implementação do sistema já que a sua eficiência será limitada. Contrariamente, em situações 

em que o número de obstáculos seja inferior poderá ser bastante benéfica esta solução para a 

diminuição dos níveis de congestionamento. 

Por forma a alcançar-se um sistema o mais eficiente possível em contexto urbano sugerem-se 

as seguintes recomendações: 

• Colocar pórticos ou semáforos em todas as interseções da rede com a indicação clara do 

sentido de circulação na via de sentido reversível, por forma a evitar a ocorrência de acidentes. 

• Destacar as vias com sentido reversível, com recurso a uma cor de pavimento diferente e a 

marcas rodoviárias (duas linhas descontínuas adjacentes) que delimitem toda a sua área, de 

modo a que todos os condutores se apercebam rapidamente que circulam numa via com 

caraterísticas específicas. 

• Proceder ao traçado adequado da rede em que seja possível uma entrada e saída das vias de 

sentido reversível de forma segura. Para tal, é recomendado que o número de vias existente a 
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montante e a jusante dos trechos onde se encontram as vias de sentido reversível seja o mais 

semelhante possível. 

• Dispor de duas vias em cada sentido, sempre que possível, ,de maneira a possibilitar a 

circulação de veículos em situações extraordinárias, como é o caso da ocorrência de acidentes. 

• Realizar a inversão do sentido de circulação o mais rapidamente possível sem que seja 

necessária a deslocação de entidades ao local. 

• Sempre que as inversões de sentido se realizem num período fixo, analisar os volumes de 

tráfego ao longo do tempo por forma a estes períodos estarem sempre o mais otimizados 

possível. 

• Relativamente à circulação de peões, assegurar locais de travessia de peões ao longo da rede 

com recurso a semáforos e facilitar a circulação dos peões nos passeios, evitando a colocação 

de pórticos ou semáforos demasiado intrusivos que diminuam significativamente o espaço útil 

para circulação. 

 

5.3 Desenvolvimentos futuros 
 

O trabalho desenvolvido nesta dissertação permitiu demonstrar que mesmo em casos mais 

difíceis de implementação de vias de sentido reversível, como é o contexto urbano, foi possível ter 

ganhos de eficácia na capacidade da infraestrutura e na fluidez do tráfego. Como trabalhos futuros a 

desenvolver no âmbito deste tema considera-se que é de destacar os seguintes tópicos: 

• Analisar com maior complexidade o funcionamento do sistema, como por exemplo a 

consideração de ciclos variáveis como resposta em tempo real aos fluxos de tráfego 

contabilizados pelos sistemas de deteção de veículos instalados no local, e averiguar em 

que medida seria possível ter maiores ganhos de capacidade das vias e de fluidez do 

tráfego de atravessamento. 

• Atendendo ao contexto urbano, efetuar um estudo mais aprofundado das relações de 

funcionamento do sistema com as suas condições de interface, como por exemplo 

interseções e travessias pedonais semaforizadas, e com aspetos de segurança rodoviária 

que assumem ainda maior importância em zona urbana. 

• Estudar a implementação de sistemas de vias de sentido reversível a outras zonas. Refere-

se, como exemplo que não foi possível já abordar nesta dissertação, o caso do final da 

autoestrada A5 com ligação à zona das Amoreiras, em Lisboa, incluindo o importante 

viaduto Duarte Pacheco. Atendendo aos fluxos de tráfego deste itinerário, marcadamente 

pendulares e com níveis elevados de congestionamento nas pontas da manhã e da tarde, 

considera-se com muito interesse uma possível implementação de via de sentido reversível 

abrangendo a via central do viaduto, eventualmente em combinação com outras medidas 

de gestão ativa de tráfego. Outros casos poderão ser selecionados, em contexto quer 

interurbano quer urbano. 
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• Analisar com maior profundidade os aspetos de manutenção do sistema, sobretudo em 

relação a certas particularidades como as que foram identificadas no caso de estudo e que 

estão relacionadas com as frequentes avarias dos sistemas de sinalização implantados no 

pavimento, como por exemplo os LED. 

 
.  
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Anexos 

Figura A 1 - Planta da via de sentido reversível 
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