
Resumo  

O estudo de vias urbanas apresenta um carácter complexo, traduzido numa forte interacção dos 

diferentes domínios de caracterização de uma rua. Deste modo pretende-se introduzir, no estudo das 

vias, o contexto integrado de rua e de rede viária.  

A passagem do termo via (espaço de circulação) a um âmbito mais genérico e abrangente de rua, 

introduz uma nova possibilidade de caracterização dessas vias, as quais devem ser estudadas e 

caracterizadas com base nos diversos domínios existentes numa rua. No entanto, uma das 

dificuldades desse processo é a enorme heterogeneidade das características dos diferentes meios 

urbanos onde as ruas estão inseridas.  

Deste modo, é necessário obter grupos, ou tipos, de ruas com características homogéneas, que 

conduzam a uma nova proposta de classificação das vias pertencentes a uma rede viária situada em 

meio urbano, que contabilize as características do espaço urbano da rua e as características de 

circulação e o seu papel na rede da via.  

O estudo das relações entre os diferentes domínios tem como principal objectivo definir estratégias e 

medidas de gestão de tráfego, tendo em vista o desenvolvimento sustentável da rua, que deverá ser 

adequado à classificação viária estabelecida. Deste modo, serão definidos um conjunto de 

indicadores de desempenho, responsáveis pelo processo de avaliação da performance de uma rua, 

em relação a aspectos de sustentabilidade e será identificada a influência de outras características de 

funcionamento da rua, tais como a regulação e gestão de tráfego e as actividades que ocorrem numa 

rua.  

O processo de classificação e de estudo das relações será realizado com base em dados reais e 

actuais de nove países europeus, através de um processo robusto de análises estatísticas, 

principalmente de domínio univariado, bivariado e multivariado.  

Abstract 

The study of urban roads is a complex issue, materialized in a strong interaction of the different 

characterizing domains of a street. For this purpose, it is important to introduce, in the study of roads, 

the integrated context of street and road network.  

The shift from the expression road (space of circulation) to a boarder and more generic scope of street 

provides a new possibility of characterisation of those roads, which should be studied and 

characterized based on the different domains existing in a street. Nevertheless, one of the difficulties 

of this process is the enormous heterogeneity of the characteristics of the different urban 

environments where the streets are in.  



For that reason, it is necessary to obtain groups, or types, of streets with homogeneous 

characteristics, leading to a new classification proposal for the roads of an urban road network, which 

takes into account the characteristics of the urban space of the street and the circulation 

characteristics and their role in the network.  

The study of relations among the different domains aims mainly in defining strategies and measures 

for traffic management, envisaging the sustainable development of the street, which must be adequate 

to the established road classification. Hence, a set of performance indicators will be defined, which are 

responsible for performance assessment process of a street in relation to sustainability issues and the 

influence of other functional characteristics of the street will be identified, such as those of traffic 

regulation and management and the activities in the street.  

The classification and the study of relations process will be undertaken based on real and current data 

of nine European countries, by means of a robust process of statistical analysis, mainly in the 

univariate, bivariate and multivariate domains.  


