
Resumo 

A generalidade dos trabalhos publicados na área da geometria do traçado, com particular 

incidência na determinação dos parâmetros cinemáticos aferidores de comodidade e segurança 

de circulação, assume que a trajectória dos veículos se efectua sobre o "eixo" da estrada. É 

objectivo do presente trabalho proceder a um estudo comparativo dos parâmetros cinemáticos, 

usando trajectórias sobre os bordos de intradorso e de extradorso, verificando as diferenças que 

se processam no âmbito de comodidade e segurança de circulação para estas duas trajectórias 

limite.  

Numa primeira parte aborda-se o estudo da velocidade de circulação, da aceleração e da 

sobreaceleração numa perspectiva da Engenharia Rodoviária e as suas implicações no processo 

de dimensionamento geométrico de uma estrada, com a análise dos limites destes parâmetros 

em diferentes normas geométricas. Tendo em atenção a natureza tridimensional do "eixo" da 

estrada, calculam-se os parâmetros cinemáticos separadamente, utilizando a sobreposição dos 

efeitos, em planta, em perfil longitudinal e transversal, o que simplifica o estudo por ser o eixo 

uma curva plana nos dois primeiros elementos de desenho.  

Numa segunda parte definem-se geométrica e analiticamente os bordos das vias em planta e em 

perfil longitudinal.  

Finalmente faz-se um estudo comparativo dos parâmetros cinemáticos estudados na primeira 

parte aplicados ás definições analíticas resultantes da definição dos bordos das vias para dois 

casos concretos.  

Abstract 

The generality of the works published in the area of the highway geometry, with matter 

incidence in the determination of the cinematic parameters in a perspective of indicators of 

comfort and safety of circulation, it assumes that the track path of the vehicles is the centerline 

of the highway. The main goal of the present work is to proceed to a comparative study of the 

cinematic parameters, using two different track paths using left and right edge of highway 

verifying the differences that are processed in the comfort and safety of circulation for these two 

track paths.  

In a first part the study of the speed of circulation, acceleration and jerk are approached, in a 

perspective of the Road Engineering and their implications in the highway geometric design, 

with the analysis of the limits of these parameters in different geometric standards. Tends in 



attention the three-dimensional nature of the road geometry, the cinematic parameters are 

calculated independently, using the superimpose of the effects, in plan, profile and cross 

section, what simplifies the study for being the centerline a plane curve in the first and two 

drawing elements.  

In a second part are defined geometric and analytically the edge of the roads in plan and profile.  

Finally it is made a comparative study of the cinematic parameters studied in the first part 

applied to analytical definitions of the edge roads for two concrete cases.  


