
ESTUDO DA RUA LAGES

OBJETIVO

Verificar a a possibilidade de colocar ondulações 
transversais (Lombada)
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AÇÕES EXECUTADAS
• Polícia Militar esteve “in loco”, observando a

movimentação de pedestres e veículos no local
em questão. Realizando medidas por se tratar
de um local onde existem guias de calçadas
rebaixadas para entradas e saídas de veículos,
bem como a existência de um ponto de ônibus
nas proximidades.
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PERÍODO DAS AÇÕES
• Dia 22/04/2021, das 10hrs às 11hrs. Das 15hrs 

às 16hrs

• Dia 29/04/2021, das 09hrs às 10hrs. Das 16hrs 
às 17hrs.
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AÇÕES COMPLEMENTARES
• Foi efetuado Comando de trânsito, pedindo

para que os condutores reduzissem a
velocidade (através de gestos com as mãos).
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Rua Lages lado sul do 
trevo alemão



Rua Lages lado norte do 
trevo alemão



LEGENDA FOTOS

• As duas linhas, pretas, paralelas: 

* significam o local sugerido para a colocação das        
ondulações transversais. 
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CONCLUSÃO

Com base nas medidas realizadas e considerando os
requisitos exigidos na RESOLUÇÃO Nº 600 DE 24 DE MAIO
2016, verificamos que existe a possibilidade da colocação de
ondulações transversais na Rua Lages com algumas ressalvas.

1- No lado norte do trevo alemão é possível colocar a
ondulação transversal tipo A.

Neste local (lado norte do trevo alemão), existe bastante
espaço, sendo possível colocar a ondulação transversal mais
eficiente, além de concluirmos, que os veículos vindos deste
lado desenvolvem maior velocidade antes de chegar no
entroncamento.
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.2- No lado Sul do trevo alemão, cabe somente a ondulação
transversal do tipo B, de acordo com a legislação as
ondulações transversais devem ser colocadas respeitando a
distancia 15 m do alinhamento do meio-fio ou linha de bordo
da via transversal. Somando os 15 m com os 3,70 m da
ondulação transversal somam-se 18,70 m. Sendo que neste
lado dispomos somente de exatos 18 metros, antes de uma
entrada e saída de veículos (guia de meio fio rebaixada).
Desta forma sugerimos que seja colocada a ondulação
transversal do tipo B, que somado aos 15 metros dariam
16,50 metros.
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ONDULAÇÃO TRANSVERSAL TIPO A:

a) L (Largura) igual à da pista, mantendo-se as
condições de drenagem superficial;

b) b) C (Comprimento): 3,70 m;

c) c) H (Altura): 0,08m < ≤ h ≤ 0,10m

ONDULAÇÃO TRANSVERSAL TIPO B:

a) L (largura): igual à da pista, mantendo-se as
condições de drenagem superficial;

b) C (Comprimento): 1,50m;

c) H (altura): 0,06m ≤ h ≤ 0,08m.



Osni Ribeiro do Prado 

Subtenente PM – Resp. Trânsito GECT
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