
Resumo 

Entre os objectivos dos engenheiros rodoviários e do automóvel devem situar-se os da minimização 

da incomodidade de condução e dos riscos de acidente a que os utentes da via estão sujeitos quando 

nela circulam. Para se alcançarem estes propósitos deve actuar-se no campo da construção 

automóvel, das qualidades superficiais dos pavimentos e das normas geométricas de projecto.  

A construção automóvel sai fora do campo de actuação do engenheiro rodoviário e, apesar de ser 

desejável uma conjugação de esforços com os engenheiros do automóvel, este trabalho situa-se 

dentro de um âmbito puramente infra-estrutural.  

Assim, delimitou-se o campo de actuação às normas geométricas de projecto e aflorou-se num dos 

capítulos a questão das qualidades superficiais dos pavimentos.  

As normas geométricas de projecto destinam-se a regulamentar as características geométricas das 

estradas com o fim de as adequar às exigências de conforto e segurança de condução bem como 

procurar uma exploração económica dos transportes rodoviários.  

Este último objectivo é muito nítido, por exemplo, na fixação da plataforma tipo a adoptar ou nas 

inclinações máximas permitidas para as rampas.  

O conforto e a segurança de condução têm mais a ver com os raios mínimos a adoptar para as 

curvas, os parâmetros das clotóides de transição a utilizar, a fixação de sobreelevações, 

sobrelarguras e distâncias de visibilidade ou ainda com os raios mínimos das concordâncias verticais 

e o tipo de camada de desgaste a utilizar na pavimentação.  

As actuais Normas de Projecto da J. A. E. têm cumprido razoavelmente os desideratos a que se 

propõem. No entanto, é opinião do autor que em termos de geometria do traçado algumas coisas 

poderiam ser melhoradas. E este é o objectivo final deste trabalho, ou seja, duma forma modesta 

procurar contribuir para que as características geométricas mínimas, e os processos que são 

utilizados para as alcançar possam ser melhorados visando sempre o conforto e a segurança de 

condução.  

De entre os elementos geométricos que compõem um traçado de estradas escolheram-se as 

clotóides de transição como objecto de estudo, basicamente procurando reformular as expressões de 

dimensionamento destas curvas no sentido de se conseguir alguma melhoria, ou até, actuando nos 

processos, procurar ajustá-los à realidade.  

No Capítulo 2 deste trabalho far-se-á um rápido percurso pelas diferentes disposições normativas 

desde o Plano Rodoviário de 1944 até às actuais Normas de Projecto, pondo naturalmente ênfase 

nas curvas de transição em planta. Assim, citar-se-á a parábola cúbica e desta passar-se-á à clotóide 

que é a curva aconselhada desde há já bastante tempo.  

No Capítulo 3 a expressão tradicional de dimensionamento das clotóides de transição que procura 

limitar o grau de incomodidade cinemático dos utentes da via é considerada simplista e propor-se-ão 



expressões alternativas mais ajustadas à realidade. De facto, a expressão actualmente utilizada no 

vulgarmente denominado "1.º critério de dimensionamento" confunde o grau de incomodidade com a 

sobreaceleração normal, não levando em conta o efeito da sobreaceleração tangencial. É objectivo 

deste Capítulo propor novas expressões de dimensionamento tomando em consideração os efeitos 

desta sobreaceleração. Como esta varia conforme a clotóide se sobrepõe a um trainel ou a uma 

concordância, alcançar-se-ão duas expressões de dimensionamento distintas conforme a situação da 

curva em planta em relação ao perfil longitudinal. Assim, o grau de incomodidade passará a ser 

definido como a raiz quadrada da soma dos quadrados dos módulos das duas sobreacelerações.  

Far-se-á a comparação dos resultados obtidos com as novas expressões e os que resultariam da 

aplicação da tradicional.  

No Capítulo 4 começar-se -á por fazer uma análise crítica da forma de disfarce da sobreelev ação 

actualmente preconizada entre nós bem como da actual expressão correspondente ao comumente 

designado por "3.º critério de dimensionamento de clotóides".  

A partir daí estudar-se-á o problema de forma separada para estradas de duas vias e estradas de 

vias múltiplas.  

Para as primeiras apresentam-se alternativas conforme a rotação conducente ao disfarce seja feita 

em torno do bordo de intradorso ou do eixo, o disfarce se processe todo em clotóide ou englobe 

alinhamento recto e ainda com a sobrelargura di vidida ou introduzida toda para intradorso.  

Assim, apresentar-se-ão expressões distintas para dimensionamento segundo este "3.º critério" 

conforme o tipo de disfarce a escolher pelo projectista.  

Para estradas de vias múltiplas estudar-se-ão cinco métodos distintos de disfarce da sobreelevação:  

a) - Rotação em torno do bordo interior com inclinação constante do bordo exterior.  

b) - Rotação em torno do eixo da faixa de rodagem com inclinações constantes para os bordos 

interior e exterior.  

c) - Rotação em torno do bordo interior com variação parabólica do terceiro grau para a 

sobreelevação.  

d) - Rotação em torno do bordo interior como bordo exterior compondo duas parábolas do 2.º grau 

tangentes entre si no ponto de sobreelevação nula.  

e) - Rotação em torno do bordo interior, com o disfarce abrangendo alinhamento recto, e com crista 

corta-águas na zona em recta.  

Para estes casos serão apresentadas as respectivas expressões de dimensionamento.  

A fisolofia que originou esta amostragem de métodos de disfarce será a de permitir ao projectista, 

face aos condicionalismos locais de cada curva, optar pelo mais vantajoso em vez de ficar 

espartilhado pelo método tradicional de disfarce.  

Procurar-se-á de seguida, para cada modalidade de disfarce e tipo de estrada, limitar superiormente o 

valor da diferença de inclinações do bordo exterior e do eixo (ε ) e consequentemente o valor da 



rampa secundária (δ ) traduzida pela diferença de inclinações do bordo de extradorso e do eixo de 

rotação. Isto será feito atendendo a duas condições:  

1) - Limitação superior do valor da variação da sobre-elevação no tempo, assumindo a curva 

percorrida a velocidade constante e igual à de projecto, para garantir comodidade de condução. 

Tomar-se-ão como limites 3 %/s para estradas de duas vias e 2 %/s para estradas de vias múltiplas 

com separador central.  

Não se dispondo de dados experimentais quanto ao valor limite a fixar para 
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valores 33 %, inferiores aos actualmente utilizados, ainda que não explicitamente, nas Normas de 

Projecto.  

2) - Limitação superior do valor da rampa absoluta (soma da rampa de perfil longitudinal com a rampa 

secundária) que um veículo médio escolhido como representativo do parque automóvel português 

pode subir, atendendo ao esforço de tracção disponível em 4.ª velocidade, e para as diferentes 

velocidades de projecto.  

Assumir-se-á como valor limite para δ  (e ε ) para cada velocidade de projecto o mais restritivo dos 

fornecidos por 1) e 2).  

Pode dizer-se que as principais dificuldades encontradas nos dois capítulos precedentes tiveram a 

ver com os valores que houve que fixar como limiares de incomodidade. Assim, o valor limite da 

variação da aceleração no tempo, que serve o critério de dimensionamento estudado no Capítulo 3 

teve de ser fixado em função dos actuais valores das diferentes normas de projecto por se não dispor 

de material que permitisse uma abordagem experimental e mais crítica do problema. No Capítulo 6, 

adiante apresentado, procurar-se-á de certo modo atenuar esse efeito de desconhecimento do que é 

para o ser humano o limiar da incomodidade.  

Quanto ao valor limite da variação da sobreelevação no tempo, que é utilizado para fixar os valores 

de ε  (e δ ) por sua vez utilizados no dimensionamento proposto no Capítulo 4 enferma dos mesmos 

defeitos. Haverá aqui que realçar, no entanto, que ao fixar-se a rampa absoluta máxima que um 

veículo pode subir com a velocidade mais económica engrenada na caixa permitir-se-á a comparação 

dos valores de ε  (e δ ) obtidos pelos dois processos.  

Em qualquer dos capítulos aqui apresentados existe subjacente a ideia de que os valores 

actualmente preconizados nas Normas de Projecto e separados em normais e máximos não terão 

muita razão de ser. Como adiante se referirá a tendência usual do projectista é utilizar os valores 

máximos no dimensionamento e o trabalho que aqui se desenvolve indica que estes serão os mais 

razoáveis.  

Ainda dentro do âmbito do terceiro critério de dimensionamento far-se-á deste uma abordagem 

completamente nova no capítulo 5 em relação ao que as nossas Normas preconizam.  

De facto as normas geométricas rodoviárias portuguesas preocupam-se com a limitação inferior do 

valor do desenvolvimento das clotóides, esquecendo que, por razões de segurança, haverá também 



que proceder a uma limitação superior. Na realidade buscar-se-ão no Capítulo 5 os valores de 

ε min (para estradas de duas vias) e δ  min (para estradas de vias múltiplas) que garantam a segurança 

contra a aquaplanagem aquando de grandes chuvadas e na zona do disfarce da sobreelevação onde 

esta assuma valores muito pequenos.  

É previsível que para elevadas inclinações de perfil longitudinal as linhas de escoamento sejam 

extensas o que fará elevar a água acima do topo das asperezas do pavimento nessa zona de 

inversão de inclinação transversal da faixa, e portanto tender a provocar o fenómeno de início de 

aquaplanagem. Mas é igualmente de esperar que para pequenas inclinações de perfil longitudinal a 

situação também se ponha por efeito da diminuição da inclinação média das linhas de escoamento.  

Neste capítulo procurar-se-á assim por imposição de valores mínimos para δ , evitar o fenómeno da 

aquaplanagem, particularmente para estradas de vias múltiplas que por mais largas e por serem 

percorridas a velocidades mais elevadas serão mais propensas à ocorrência deste tipo de fenómeno. 

Para isso haverá necessidade de seleccionar um tipo de pavimento para o qual se estudará um 

modelo teórico de escoamento das águas pluviais, uma chuvada suficientemente intensa para poder 

proporcionar acumulação de água sobre o pavimento e uma velocidade limite para a qual se pretende 

evitar a hidroplanagem.  

Também aqui houve que recorrer a expressões analíticas que relacionam a velocidade de 

aquaplanagem com a altura de água sobre o pavimento, obtidas experimentalmente por outros 

autores.  

Conseguir-se-á, assim, no dimensionamento de clotóides de transição pelo critério do disfarce da 

sobreelevação, estabelecer valores mínimos para o desenvolvimento da curva por razões de 

comodidade e tracção (Capítulo 4) e simultaneamente valores máximos por razões de segurança 

contra a aquaplanagem (Capítulo 5).  

No Capítulo 6 procurou-se complementar o estudo iniciado no Capítulo 3. De facto levando em linha 

de conta a sobreaceleração tangencial, crescente mesmo para velocidade constante da origem para 

o final da curva de transição, como se tinha visto no Capítulo 3 para efeitos de simples 

dimensionamento, procurar-se-á uma explicação através de uma aproximação teórica para o facto 

bem conhecido e que consiste na redução de velocidade por parte dos condutores ao descreverem 

uma clotóide de transição no sentido do ponto de raio infinito para o ponto de raio mínimo.  

Na falta de material que permitisse recurso à experimentação procurar-se-á encontrar na 

incomodidade uma medida da insegurança para desta forma procurar explicar o comportamento dos 

condutores ao descreverem as curvas de transição.  

O objectivo deste capítulo cingir-se-á então à análise teórica dessas variações de velocidade com a 

curvatura.  

Fixar-se-ão então valores limite admissíveis da incomodidade quer na sua forma de sobreaceleração 

quer na de aceleração radial não compensada pela sobreelevação, e para diversas velocidades de 



entrada em curva calcular-se-ão as respectivas velocidades no final das transições de forma que 

esses limites não sejam ultrapassados.  

Isto será conseguido, atendendo ao crescimento para velocidade constante da sobreaceleração 

tangencial e da aceleração radial, através de um movimento uniformemente retardado.  

Os valores das velocidades de saída da clotóide obtidos serão então comparados com os 

conseguidos por diferentes autores de uma forma experimental, para velocidades em plena curva 

circular.  

Conseguindo-se uma boa aproximação entre os valores teóricos aqui trabalhados e os obtidos 

experimentalmente atingir-se-ão dois objectivos: provar que a incomodidade é uma medida da 

insegurança e que assim contribui para a redução de velocidade no terço inicial de uma curva 

composta, universalmente constatada, e ainda verificar se os valores fixados para limites superiores 

da sobreaceleração global se aproximam ou não dos admitidos para o grau de incomodidade pelas 

diferentes normas geométricas rodoviárias e cuja interferência foi ressaltada no Capítulo 3.  


