
As estradas são monitoradas pela polícia da Nova Zelândia para garantir que todos 
os usuários da estrada respeitem a regras e mantenham a segurança. Câmeras de 
controle de velocidade operam em todo o país. Se você violar as regras de trânsito 
ou causar um acidente, pode ser multado ou processado.  

TEMPOS DE VIAGEM
É fácil subestimar o tempo de viagem na Nova Zelândia. As distâncias podem parecer 
curtas no papel, mas as nossas estradas podem ser estreitas com mais curvas e terrenos 
montanhosos e variar entre rodovias (autoestradas) e estradas não pavimentadas. Fora 
das principais cidades a maioria das nossas estradas têm duas vias com apenas uma 
faixa em cada direção.

Calcule seu tempo de viagem em aa.co.nz/time-distance-calculator

MANTENHA-SE À ESQUERDA
Dirija sempre do lado esquerdo da estrada. Algumas 
estradas estreitas não tem marcações de linha centrais para 
guiá-lo.
• Lembre-se de se manter na esquerda sempre que dirigir, 

sempre que se aproximar de um cruzamento e sempre 
que entrar em uma estrada.

• Dirija na faixa da esquerda e não faça curvas na 
contramão. 

• Não cruze a linha central a não ser para fazer uma 
ultrapassagem segura ou ao sair da estrada.

Lembre-se - o motorista 
deve estar o mais 
próximo da linha central.
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DIRIGINDO NA NOVA 
ZELÂNDIA
Existem algumas coisas que você pode não estar acostumado ao 
dirigir na Nova Zelândia. Por exemplo:
• nós dirigimos no lado esquerdo da estrada
• é fácil subestimar o tempo de uma viagem por aqui 
• nossas estradas são mais estreitas, mais sinuosas e muitas 

vezes mais íngremes do que você poderia esperar 
• a maioria das nossas estradas têm duas vias, com uma faixa 

em cada direção, temos poucas autoestradas.
Garanta uma viagem agradável e segura. 



ULTRAPASSAGEM
A maioria das estradas na Nova Zelândia possui uma faixa simples em cada sentido 
e algumas possuem 'faixas de ultrapassagem' em intervalos regulares. As 'faixas de 
ultrapassagem' devem ser usadas sempre que possível nas ultrapassagens, seja paciente 
até chegar a elas. 

Nunca cruze uma linha amarela contínua  
no seu lado da faixa central para ultrapassar 
um veículo, pois isso indica que tal ação é 
muito perigosa. 

Uma linha amarela  
dupla no centro  
significa que  
nenhum veículo  
(em qualquer  
lado da estrada)  
pode ultrapassar.

Caso não tenha uma linha amarela do seu 
lado da linha de centro, só é seguro para 
ultrapassar quando você puder ver que a 
estrada está livre  
nos próximos  
100 m durante  
toda a manobra.

Nunca ultrapasse em 
ou próximo a uma 
curva.

Indo devagar?  
Caso haja uma fila  
de tráfego atrás  
de você, encontre  
um local seguro 
para encostar e  
deixe os veículos 
passarem.

VELOCIDADES DE CONDUÇÃO
Os limites de velocidade variam nas estradas da Nova Zelândia – preste atenção nas 
placas de limite de velocidade. As placas informam o limite máximo de velocidade 
para o trecho da estrada em que você está. Às vezes, será necessário ir mais devagar 
do que o llimite para dirigir em nossas estradas com segurança. Isto significa que 
uma distância de 100 km raramente equivale a uma hora de viagem. Geralmente, vai 
demorar muito mais, por isso sempre reserve mais tempo ao planejar sua viagem. 

Na maioria das principais estradas rurais do país, 
o limite é de 100 km/h, a menos que uma placa 
indique uma velocidade menor. 

Caso esteja dirigindo um veículo com um peso bruto 
superior a 3500 kg (como um trailer), sua velocidade 
máxima será de 90 km/h, mesmo que esteja em uma 
estrada com o limite de 100 km/h.
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Nas áreas urbanas, o 
limite de velocidade 
quase sempre é de  
50 km/h, a menos 
que uma placa indique 
diferente.

Placas amarelas de advertência de velocidade alertam 
que você está se aproximando a uma curva acentuada 
e recomendam uma velocidade de condução segura e 
confortável. As setas indicam a direção da curva. 

CINTOS DE 
SEGURANÇA
De acordo com a legislação, 
todos os ocupantes do 
veículo devem usar o cinto 
de segurança ou dispositivo 
de retenção infantil – seja 
nos assentos dianteiros ou 
traseiros.  
 
 
 
 

IDADE REQUISITO JURÍDICO

Crianças com menos de 
7 anos

Dispositivo de retenção 
infantil aprovado

Crianças com 7 anos Dispositivo de retenção 
infantil aprovado se 
disponível ou cinto de 
segurança

Crianças com 8 anos  
ou mais

Cinto de segurança

Todos os adultos Cinto de segurança

FADIGA
Caso esteja cansado, a probabilidade de sofrer um acidente é muito maior. 
• Durma bastante antes de dirigir, principalmente se você acabou de chegar na Nova 

Zelândia após um voo longo.
• Faça uma pausa na condução a cada duas horas. Se possível, compartilhe a direção  

com outra pessoa. 
• Evite dirigir nas horas em que normalmente estaria dormindo.
• Evite refeições pesadas, que podem deixá-lo cansado, e beba bastante água.
• Caso sinta sono, pare em um local seguro e tente cochilar por cerca de 15 a 30 

minutos. Caso sinta-se muito cansado, procure um lugar para passar a noite.
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CRUZAMENTOS

Ao sinal de parar, você deve 
parar completamente, e dar 
preferência a todo o tráfego.

No sinal de dar preferência, 
você deve ceder passagem a 
todo o tráfego no cruzamento. 
Se for virar, você deve dar 
preferência aos veículos que 
não estão virando.

Nas rotatórias, dê prioridade 
aos veículos vindo pela 
sua direita. Nas rotatórias, 
você deve dirigir no sentido 
horário.

Indique sempre pelo menos três segundos antes de virar.
Na Nova Zelândia, quando os semáforos estão vermelhos, você não pode continuar, 
a menos que haja uma seta verde para a direção que você está indo.
Caso esteja virando quando o semáforo estiver verde, ceda passagem ao tráfego que 
não está virando e aos pedestres atravessando a rua.

PONTES COM FAIXA ÚNICA
Algumas estradas na Nova Zelândia possuem pontes com faixa de rodagem única 
onde os veículos devem parar e esperar pelos veículos vindo da outra direção. 
As placas abaixo indicam a aproximação de uma ponte com faixa única. Reduza 
a velocidade e observe o tráfego vindo dos dois lados. Pare caso precise dar a 
preferência. 
A seta vermelha (menor) indica qual direção deve dar a preferência. 

Estas duas placas indicam que a 
prioridade deve ser dada ao tráfego  
que vem do outro lado da ponte.

Esta placa indica que, caso não haja 
tráfego, a ponte poderá ser cruzada 
com cautela.
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APRECIE A PAISAGEM COM SEGURANÇA
Mantenha seus olhos na estrada, e não na paisagem. Caso queira parar e apreciar a 
paisagem, procure um local seguro para sair completamente da estrada e parar.

TELEFONES CELULARES
Os motoristas não devem usar telefone 
celular ao dirigir. Caso queira usar um telefone 
este deve ter o sistema de "mãos livres". 
Escrever mensagens de texto em um telefone 
celular enquanto dirige é ilegal. 

CRUZAMENTOS FERROVIÁRIOS
Aproxime-se com cuidado. 

• Caso as luzes vermelhas estejam piscando, pare e só avance  
quando elas pararem de piscar.

• Caso veja uma placa Parar (Stop) em um cruzamento, pare e  
só atravesse a linha se nenhum trem estiver se aproximando de  
qualquer uma das direções. 

• Ao ver uma placa para dar a preferência (Give way), reduza a velocidade e esteja 
preparado para parar e só atravesse a pista se nenhum trem estiver se aproximando.

ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS 
(CASCALHO)
As estradas não pavimentadas podem ser 
escorregadias para dirigir.  
Mantenha-se à esquerda, reduza a velocidade e 
desacelere ainda mais ao se aproximar de tráfego 
vindo no sentido contrário pois a poeira pode 
dificultar a visibilidade e as pedras soltas podem 
lascar o seu parabrisa.

COMPARTILHANDO RUAS E ESTRADAS 
Os carros não têm prioridade sobre os pedestres e ciclistas na Nova Zelândia. 

Os motoristas devem prestar atenção aos pedestres atravessando a rua, principalmente 
nas faixas de pedestres (zebra) e cruzamentos.

Reduza sempre a velocidade próximo aos ciclistas. Ultrapasse devagar e apenas quando 
for seguro, e tente deixar um espaço de 1,5 metro. 

Caso veja animais na estrada, reduza a velocidade e prossiga com cuidado. Não buzine.
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DIRIGINDO NO INVERNO
Nossas condições climáticas podem mudar rapidamente, 
de modo que dirigir requer habilidade e concentração. 
Verifique a previsão do tempo – www.metservice.com – e 
as condições da estrada – www.nzta.govt.nz/traffic – 
antes de viajar e seja flexível com a sua viagem. 

A neve e o gelo podem tornar as estradas ainda mais 
perigosas, principalmente nas passagens de montanha. 
As empresas de aluguel de veículos fornecem correntes 
caso você venha a dirigir nestas condições – certifique-se 
de que você sabe como instalá-las antes de sair.

Preste atenção a esta 
placa de superfície 
escorregadia quando 
estiver chovendo ou 
nevando – reduza a 
velocidade e evite 
freadas bruscas.

ESTACIONAMENTO
Na Nova Zelândia, você pode ser multado ou guinchado por estacionar do lado errado 
da rua, a não ser que a rua seja de mão única, onde você está autorizado a estacionar em 
ambos os lados da rua.

ÁLCOOL E DROGAS
Não beba nem use drogas antes de dirigir. 
Drogas recreativas são ilegais na Nova Zelândia. Para condutores menores de 20 anos 
de idade, o limite de álcool é zero. Para condutores com 20 anos ou mais, o limite de 
álcool é 50 miligramas por 100 mililitros de sangue ou 250 microgramas por litro de ar 
expirado.

PARANDO PARA A POLÍCIA
Caso a polícia peça para você parar o seu veículo, ela vai dirigir atrás de você e ativar 
as luzes vermelha e azul junto com a sirene. Você deve encostar o mais rápido possível. 
Estacione o seu carro no lado da rua ou estrada com segurança e aguarde o policial se 
aproximar de você. 

REQUISITOS SOBRE A CARTEIRA DE MOTORISTA
Você deve ter sua carteira de motorista atualizada e válida ou permissão para 
conduzir sempre que estiver dirigindo. Caso sua permissão ou carteira de motorista 
estrangeira não esteja escrita em inglês, você deve ter em mãos uma tradução 
correta em inglês. Você precisa obter uma carteira de motorista da Nova Zelândia 
após viver 12 meses no país. Para obter mais informações acesse:  
www.nzta.govt.nz/driver-licences/new-residents-and-visitors/
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