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110 KM/H 
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RESUMO 

  

As rodovias no Brasil são o principal meio de transporte de cargas e pessoas, sendo 

importantes e, em alguns lugares, o único meio de ligação entre regiões. Porém, as rodovias 

brasileiras estão abandonadas e sucateadas, com projetos antiquados e obsoletos às 

necessidades daqueles que as usam. Sendo a grande maioria das rodovias construídas na 

década de 80, muitas delas nunca passaram por adequações, principalmente após 1997, 

quando se alterou o Código de Trânsito Brasileiro, e todos os projetos já construídos passaram 

a estar inadequados à velocidade regulamentada. Esse trabalho objetiva, portanto, apresentar 

um dos problemas existentes nas rodovias após 1997, que é o de curvas inadequadas. Ao 

final, dão propostos meios para resolver tal problema, seja por readequação de superelevação, 

ou readequação de traçado, mostrando que, onerosa ou não, existem soluções para o problema 

existente. 

 

Palavras-chave: Estradas. Geometria. Superelevação. 

 

 

FITTING OF CURVES ON HIGHWAYS FOR SPEEDS OF 110KM/H  

 

ABSTRACT 

 

The roads in Brazil are the main means of transporting goods and people, it is important, and 

in some places, even the only means of connection between regions. However, our highways 

live abandoned and scrapped, with antiquated and obsolete projects to the needs of those who 

use them. The great majority of roads built in the decade of 80, many of them never passed 

through adaptations, especially after 1997, when it changed the Brazilian Traffic Code, and all 

projects already constructed began to be inadequate to the regulated speed. We seek in this 

work presents one of the problems existing in our highways after 1997, inadequate curves, 

and propose ways to solve this problem, either by fitting superelevation, or readjustment of 

trace, showing that, expensive or not, there are solutions to the problem. 

 

Keywords: Roads, Geometry, Superelevation. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A história rodoviária do Brasil teve início em 1861, com a primeira Estrada de 

Rodagem do Brasil, conhecida por União da Indústria, que contava com 144 quilômetros de 

extensão e ligava as cidades de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a Juiz de Fora, em Minas 

Gerais. Esta rodovia foi um marco, pois foi a primeira estrada construída na América Latina 

pelo método de Macadame. Hoje a mesma é conhecida por BR-040 ou Rodovia Presidente 

Juscelino Kubitschek. 

Em 1937, foi criado o DNER – Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 

transformado em 2001 em DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 

porém, não era uma autarquia, não possuía recursos próprios e suas atividades não possuíam 

vínculos com sistemas rodoviários estaduais e municipais.  

Como consequência, em meados da década de 40, o Brasil detinha apenas 423 km de 

rodovias pavimentadas, o que começou a mudar apenas em 27 de dezembro de 1945, quando 

Maurício Joppert da Silva, ministro da Viação e Obras Públicas, levaria à sansão do então 

presidente da República Jose Linhares, o decreto de lei n. 8.463, que conferia autonomia 

técnica e financeira ao DNER, lei que ficou conhecida como Lei Joppert.  

Após 5 anos a partir dessa lei, o país já possuía 968 km de rodovias pavimentadas, e 

em 1980, já se somavam mais de 47 mil km de rodovias federais pavimentadas, época em que 

se realizaram grandes obras conhecidas, como a BR-230 ou Transamazônica, a Belém-

Brasília e a construção da Ponte Presidente Costa e Silva, conhecida como Ponte Rio-Niterói. 

Atualmente, o Brasil conta com uma malha rodoviária de 1.735.621 km, sendo apenas 

212.886 km pavimentados (12,3%), segundo dados presentes na Pesquisa CNT de Rodovias 

2017 – Relatório gerencial.  

Com isso, pode-se afirmar que os projetos utilizados, na sua grande maioria, já são 

antiquados aos veículos que trafegam pelas rodovias do nosso país. Atualmente, grande parte 

das rodovias brasileiras foram dimensionadas e projetadas para 80 km/h, velocidade esta que, 

para a época, garantia maior economia e segurança para o condutor, além de atender às leis de 

trânsito vigentes, porém obsoletas nos dias de hoje.  

Pode ser citada como exemplo a BR-376, no trecho entre a PR-182 e o Rio Paraná, 

que foi dimensionada adotando-se os parâmetros de rodovias Classe A, segundo a 

classificação do 2º Manual de Rodovias Vicinais do BIRD/BNDE/DNER - 1976. Esses 

fatores acarretam alguns malefícios atualmente, pois, após 1997, o Código de Trânsito 

Brasileiro alterou as velocidades em estradas rurais para, no caso de veículos leves, 110 km/h, 
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tornando todos os projetos já construídos incompatíveis com as velocidades que passaram a 

ser exercidas na pista.  

No momento atual a velocidade regulamentada em rodovias varia entre 100 e 120 

km/h, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, Capítulo III, Art. 61. Ao invés de se 

modificar o traçado e/ou superelevação de curvas, com o objetivo de dimensioná-las para tal 

velocidade, apenas se definem as velocidades em trechos de curva horizontal para 80 km/h, 

por meio de sinalização horizontal e vertical, isto quando existe sinalização, de acordo com o 

projeto original. Porém, o que acontece é que os veículos tendem a executar tais curvas nas 

mesmas velocidades constantes em tangente, tornando tal manobra perigosa nesses trechos. 

Segundo Madalozo, Dyminski e Ribeiro (2014), a curva pode ser considerada um 

ponto chave no traçado da rodovia, pois a ocorrência de acidentes na mesma, em geral, é bem 

maior do que em trechos retos. 

Sendo assim, esse trabalho propõe, por meio de adequações geométricas, de 

superelevação e/ou traçado, a readequação de tais curvas, mantendo o princípio de segurança, 

economia e conforto, fazendo com que os veículos possam trafegar nas rodovias nas 

velocidades regulamentadas, sem transtornos.  

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

O desenvolvimento do presente trabalho consiste em adequação quanto ao traçado 

horizontal, traçado vertical, superelevação e superlargura de Rodovias Rurais, para que os 

veículos que trafegam pelas mesmas o possam fazer em velocidades constantes, conforme 

regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro, sendo de 110 km/h no caso de rodovias de 

pista dupla, e 100 km/h para rodovias de pista simples, garantindo uma melhor fluidez do 

tráfego, garantindo ao mesmo segurança, conforto e economia.  

As rodovias existentes em nosso país foram projetadas com base em normas e 

procedimentos de três períodos diferentes. Segundo o Manual de Projeto Geométrico de 

Rodovias Rurais (BRASIL, 1999), o primeiro documento nacional que regulamentava e 

parametrizava os projetos de rodovias foi o de “Normas para o Projeto de Estradas de 

Rodagem”, elaborado em 1949, com base nas técnicas em vigor de outros países, 

principalmente dos Estados Unidos da América. Esse mesmo documento se tornou base para 

todos os projetos rodoviários do país até 1975, quando então foram publicadas as “Normas 

para Projetos Geométricos de Estradas de Rodagem” e, logo em seguida, complementando 

tais normas, foram lançadas as “Instruções para Projetos Geométricos de Rodovias Rurais” e 
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as “Instruções para Superelevação e Superlargura nos Projetos Rodoviários”, em 1979. Por 

fim, foi lançado o “Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais” em 1999, que ainda é 

utilizado como parâmetro para Projetos de Rodovias em nosso país (BRASIL, 1999). 

Hoje em dia, uma parcela significativa dos projetos de rodovias estaduais e federais de 

nosso país encontra-se obsoleto, visto que, como explanado acima e na introdução, grande 

parte desses foi projetado na década de 80, considerando normas e manuais para projetos que 

já se encontram obsoletos.  

De 1968 a 1997, o Código Nacional de Trânsito era regulamentado pelo decreto n. 

62.127, de 16 de janeiro de 1968, que aprovava a  Lei 5.108, de 21 de setembro de 1966, 

Capítulo III, Seção I, Art. 40, Parágrafo Único, que definia a velocidade máxima permitida 

para veículos automotores, em vias de trânsito rápido, de 80 km/h. Tal lei foi revogada apenas 

em 23 de janeiro de 1998, quando foi sancionada a Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997, 

que passou a definir a velocidade em vias rurais de 110 km/h para veículos leves. 

Posteriormente, tal lei teve singelas modificações segundo a redação dada pela Lei 

13.281, de 4 de maio de 2016, porém conservando-se a velocidade de 110 km/h para as 

rodovias de pista dupla e diminuindo a mesma para 100 km/h, em rodovias de pista simples. 

No entanto, pode haver exceções em alguns casos especiais, em que o órgão ou entidade 

rodoviária com circunscrição sobre a via poderá regulamentar velocidades superiores. Sendo 

assim, atualmente a velocidade de rodagem regulamentada pelo CTB (Código de Trânsito 

Brasileiro), Capítulo III, Art. 61, para veículos leves em rodovias principais varia entre 100 e 

120 km/h. 

Pelo exposto, pode-se observar que o Código de Trânsito aumentou a velocidade em 

vias rurais, com a primeira modificação da Lei em 1997, entre 25% e 50%, porém, sem 

realizar as devidas modificações geométricas nas vias, como alteração de superelevação, 

superlargura, traçados horizontais, verticais, largura de faixa de rolamento, acostamento e 

afins.  

É perceptível, ao trafegar em rodovias que foram duplicadas cuja nova pista foi 

projetada para velocidades de 110 km/h, perceber que as pistas são diferentes: na nova, 

existem melhores superelevações, curvas mais longas, o perfil da pista tende a ser mais suave, 

com pistas mais largas e melhor visibilidade, além de outras características. Já nas antigas, 

sentem-se mais solavancos, uma força centrífuga maior nas curvas, geralmente curvas mais 

fechadas, pistas estreitas na maioria dos casos, acostamentos estreitos, ou a falta dos mesmos. 

Principalmente nas pistas simples, tais características são extremamente perceptíveis.  
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No sentido de padronizar alguns dados no decorrer do trabalho, foi utilizada a 

velocidade regulamentada de 110 km/h, indicada para rodovias de pista dupla, considerando 

que as pistas que atualmente são simples podem vir a ser duplicadas no futuro, fazendo assim 

com que suas curvas já atendam à legislação. 

Segue abaixo um quadro comparativo que demonstra a diferença entre alguns 

parâmetros utilizados para o projeto e construção de estradas para velocidades de 80 km/h e 

110 km/h.  

 

Quadro 01: Comparativo de valores usados para dimensionamento de rodovias segundo 

Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais DNER – 1999. 

    
   Fonte: Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais DNER (BRASIL, 1999). 

 

De todos os fatores que precisam ser adequados nas rodovias brasileiras que foram 

construídas seguindo o CTB de 1967, um dos que precisam de atenção são os elementos 

geométricos, em especial as curvas, atrás apenas das manutenções que devem ser feitas 

periodicamente para que se mantenha o mínimo de qualidade no pavimento, de maneira mais 

urgente.  
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De acordo com as características de rodovias constantes na Pesquisa CNT de Rodovias 

2017 - Relatório Gerencial, as que se encontram em piores condições são as características de 

Geometria da Via, onde apenas 22,1% estão “ótimas ou boas”, seguindo de 28,4% 

“regulares”, e a grande maioria de 49,5% em estado “ruim ou péssimo”. 

 Segundo Santos (1998), os elementos que contribuem de forma mais significativa 

para a ocorrência de acidentes são: largura da pista de rolamento, raio e grau das curvas 

horizontais, extensão e declividade das rampas, distância de visibilidade, volume de tráfego, 

velocidade de projeto, taludes laterais, pontes (principalmente a largura), características do 

canteiro central, zonas de escape (área lateral adjacente à pista e acostamento). 

 Ao se tratar de estradas concessionadas, tais curvas apresentam sinalização vertical 

e/ou horizontal, indicando e regulamentando que a curva à frente deve ser feita a 80 km/h, 

porém, muitas estradas secundárias, na sua maioria, não são concessionadas e sim 

administradas pelos órgãos competentes, que são o DER no caso das estradas estaduais e o 

DNIT das federais.  

Essas estradas secundárias, além de apresentarem condições desfavoráveis de 

conservação, possuem sinalização precária, tanto horizontal quanto vertical, que podem vir a 

ocasionar acidentes pela falta de informação para pessoas que não são acostumadas a trafegar 

por tais trechos. 

Com a diferença entre o projetado e o regulamentado, durante as viagens os 

condutores não conseguem manter velocidades contínuas, pois em muitos trechos, quando 

chegam em uma curva, devem se utilizar do sistema de freios do veículo, ocasionando 

desgaste do mesmo, além de um maior consumo de combustível pela retomada de velocidade. 

Além disso, no caso de não haver sinalização indicando que a velocidade em que a curva 

possa ser feita é menor do que a regulamentada pelo CTB, torna-se perigoso o trajeto, 

podendo ocasionar acidentes nas mesmas, além do desconforto e insegurança, causados pelo 

aumento da força centrífuga.  

Na sequência são apresentados exemplos de curvas com os problemas citados acima, 

onde mesmo com a pista duplicada, o que permite a velocidade segundo o CTB de 110 km/h, 

nas curvas há a redução para 80 km/h, seja por superelevação insuficiente, raio de curva muito 

pequeno ou a combinação de ambos os fatores. 
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Figura 01: Rodovia BR-376 – Trecho entre Jandaia do Sul e Cambira – curva localizada      

do Km 221+253,920 ao Km 221+584,029. 

 
     Fonte: Google Street View – GoogleMaps (2018). 

 

Foto 01: Rodovia BR-376 – Contorno Sul de Marialva- Curva localizada no Km 

194+224,887 ao 195+264,526. 

 
   Fonte:  Foto do autor (2018). 
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Com a intenção de resolver o problema apresentado, esse trabalho propõe a 

readequação de curvas em rodovias para velocidades de 110 km/h, visando manter a 

velocidade constante durante uma viagem, tornando-a mais econômica, confortável e segura. 

 

2.1 READEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE CURVAS 

 

O traçado de uma rodovia é constituído por trechos retos e trechos curvos 

alternadamente. Os trechos retos recebem o nome de tangentes, e os trechos curvos de curvas 

horizontais (PIMENTA; OLIVEIRA, 2004). 

Ainda, segundo o Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do DNER 

(BRASIL, 1999), as curvas podem ser divididas em Curvas Horizontais Circulares, sendo a 

concordância simples de uma tangente e uma curva de raio fixo do início ao fim, até retornar 

em uma tangente novamente, sem nenhum tipo de transição em espiral entre estas, e Curvas 

Horizontais com Transição, na qual, entre a tangente e a circular, existe uma espiral de 

transição, onde a curva aumenta gradativamente, reduzindo seu raio até chegar no raio 

desejado para fazer a curva, e ao final, volta ampliando seu raio até retornar a tangente, a fim 

de trazer mais conforto na manobra da curva. A figura 02 a seguir indica como cada curva 

tende a se comportar. 
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   Figura 02 – Diferença de concordância horizontal de curvas com e sem espiral de transição.  
 

 
       Fonte: Manual de projeto geométrico de rodovias rurais (DNER, 1999). 

 

Para readequar as curvas para a velocidade de projeto de 110 km/h, são explanadas as 

opções de redimensionamento de superelevação, superlargura e traçado da pista. Em casos 

mais brandos, é demonstrado que apenas o redimensionamento da superelevação e/ou da 

superlargura já irá permitir trafegar com a velocidade para o trecho circular, porém, em outros 

casos, também seria necessária a readequação do traçado da curva, o que seria um processo 

mais oneroso, por envolver todo o processo de construção de um trecho de rodovia, e em 
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alguns casos, se porventura não haver espaço na faixa de domínio suficiente para o novo 

traçado, envolvendo desapropriação de terras. 

 

2.1.1 Readequação de superelevação 

 

Uma das maneiras de readequação proposta seria por meio da alteração de 

superelevação, conforme permitido pelo Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais – 

DNER (BRASIL, 1999). 

Quando são percorridos trechos de rodovias em curva horizontal, o veículo fica sujeito 

à ação de uma força centrífuga, que quão maior for a velocidade em que se está percorrendo a 

curva e menor for o seu raio, maior será a ação da força que atua no sentido de dentro para 

fora da curva, fazendo com que o carro tenda a manter a trajetória em Tangente, conforme 

mostrado na Figura 03 abaixo:  

 

      Figura 03: Ação da força centrífuga nas curvas  

 
       Fonte: DE SENSO (1980 apud MACEDO, 2008, p. 01). 

 

Tal efeito tende a causar desconforto ao motorista e aos ocupantes do veículo, 

tendendo ainda a arremessar as pessoas e a carga de um lado para o outro. 

A superelevação consiste na inclinação do trecho de curva horizontal para seu interior, 

a fim de, juntamente com a força de atrito transversal, contrabalancear o efeito da força 

centrífuga com uma força contrária, chamada força centrípeta, melhorando a dirigibilidade, 

aumentando o conforto e a segurança. Tal inclinação é definida em projeto de acordo com a 

classe em que a rodovia se encontra. Para tal definição, são levados em consideração o 

Veículo Médio Diário, Topografia, Velocidade de projeto, traçado horizontal e vertical.  



13 

 

Na figura 04 a seguir é apresentado um esquema de como se comporta a superelevação 

em uma curva, do momento em que se encontra em tangente até o ponto de superelevação 

máxima. 

 

Figura 04: Variação da seção da pista na implantação de superelevação. 

  
  Fonte: Manual de projeto geométrico de rodovias rurais (DNER, 1999). 
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A grande parte dos traçados existentes, em curvas, possuem superelevações que 

variam entre 4 e 8%. Tal superelevação é determinada de acordo com o Manual de Projeto 

Geométrico de Rodovias Rurais do DNER, atual DNIT, de 1999, o qual também já se 

encontra parcialmente obsoleto quanto a alguns itens. 

Em alguns casos, as superelevações encontram-se válidas, devido a serem trechos de 

velocidades menores, como trechos urbanos, acessos a cidades e afins, mas o problema se 

encontra em trechos rurais, que possuem velocidades maiores e as mesmas deveriam ser 

constantes, porém, como explanado anteriormente, isto não ocorre, devido à falta de 

compatibilização do projeto executado, com o regulamentado pelo CTB após 1997. 

Nestas curvas que estão irregulares, porém, algumas poderiam ser facilmente 

readequadas, elevando-se a taxa de superelevação para até 12%, máximo este permitido pelo 

Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (BRASIL, 1999), para casos de melhorias 

e correções de situações perigosas.  

Mas o uso da taxa máxima de superelevação deve ser muito bem analisado, pois não 

pode compreender trechos em que o trânsito venha a ser lento, como aclives para caminhões 

carregados, ou outros obstáculos que possam vir a fazer com que a velocidade média no 

trecho acabe sendo abaixo do projetado.  

De forma geral, a superelevação máxima em curvas pode ser expressa pela seguinte 

equação: 

 

Equação 1: definição de superelevação indicada para a curva 

 

 

Onde: 

e= superelevação máxima indicada para a curva (m/m); 

V= Velocidade de operação efetiva (Km/h); 

R= Raio da Curva (m); 

fmáx= Máximo coeficiente de atrito transversal admissível de acordo com o 

Manual de projeto Geométrico de Rodovias Rurais DNER (BRASIL, 1999). 

 

 Para cálculo de fmáx pode-se considerar o quadro 02 a seguir como valores padrões 

definidos segundo o DNER. 
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Quadro 02: Valores máximos admissíveis de coeficientes de atrito transversal. 

        

         Fonte: Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais DNER (BRASIL, 1999). 

 

Juntamente com a Superelevação, outro item que deve ser revisado no caso de 

adequação das curvas é a superlargura das mesmas, pois a cada novo ano, surgem novos 

caminhões, mais potentes e consequentemente maiores, e é perceptível que muitas curvas não 

os suportam, fazendo com que os mesmos acabem por invadir a pista interna da curva, ou 

então parte do acostamento, para poder realizar a manobra, tornando assim, no caso de pista 

simples, principalmente, muito perigoso para quem trafega no sentido contrário. 

 

2.1.2 Readequação de traçado 

 

 Em alguns casos, apenas a correção da superelevação não é o suficiente para que a 

curva proporcione o conforto e segurança para manter a velocidade constante. Isso ocorre 

devido a mesma possuir um raio muito baixo, o que faria com que, nesses casos, a 

superelevação fosse muito alta, acima de 12% para que fosse possível se executar a curva com 

a velocidade de 110 km/h, que é permitido pelo DNER para fins de correção de curva, 

tornando a curva insegura, devido ao risco de tombamento, principalmente de veículos 

pesados. Nestes casos se faz necessária a readequação de todas as suas características 

geométricas, traçado, superelevação, superlargura, a fim de ampliar o seu raio, e adequar sua 

superelevação até o necessário, para que seja possível aos veículos que trafegam realizarem a 

manobra com conforto, segurança e economia.  

 Porém este processo, por ser mais oneroso aos cofres da administradora da rodovia, 

seja ela o DNIT, DER ou concessionária responsável, tende a ser mais profundamente 

analisado, já que envolve toda a construção de um trecho de rodovia, desde seu levantamento 

topográfico para a primitiva do trecho, passando por custos com projetos geométricos, 

terraplenagem, drenagem, sinalização, pavimentação, limpeza escavação/aterro, regularização 

de base, BGS, CBUQ e afins.  Além disso, no caso em que a faixa de domínio existente na 

curva não comporte o novo trecho, também deverá ser feito um projeto de desapropriação, o 

qual leva tempo, dependendo de o proprietário aceitar o projeto e o valor que será pago pela 
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área de sua propriedade que será desapropriada, o que muitas vezes não ocorre, tendo então 

que aguardar os trâmites judiciais, além de aumentar o custo final da readequação. 

 No entanto, deve-se analisar que tal projeto é para melhoria no fluxo e conforto dos 

cidadãos e o mesmo tende a durar décadas, se bem executado e realizadas as manutenções 

periódicas, reduzindo o risco de acidente e morte no trecho, que acabam sendo onerosos para 

os responsáveis. 

  Segundo o Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais – DNER (BRASIL, 

1999), os raios mínimos de curvatura horizontal são os menores raios das curvas que podem 

ser percorridas com a velocidade diretriz e à taxa máxima de superelevação, em condições 

aceitáveis de segurança e conforto. 

 Sendo assim, o raio de uma curva é diretamente relacionado com a velocidade com 

que o veículo trafega pela mesma, a superelevação destinada a combater a força centrífuga e o 

coeficiente de atrito transversal entre os pneus do veículo e o pavimento. 

 Abaixo é dada a equação que determina o raio de uma curva para uma situação de 

equilíbrio entre os fatores citados acima: 

 

Equação 2: Definição do raio mínimo para uma curva em um traçado 

 

 

 

 

 Onde: 

 R = Raio da curva a ser calculado (m); 

 Vp = Velocidade de operação efetiva (Km/h); 

 emáx = Superelevação escolhida de acordo com os parâmetros do DNER (m/m); 

 fmáx = atrito máximo definido de acordo com a velocidade de projeto . 

 

 Utilizando da superelevação máxima permitida para adequação e correção, o atrito 

máximo para Vp =110 km/h, tem-se que o raio mínimo que pode ser utilizado a fim de se 

conseguir uma velocidade constante na rodovia é de 396,980 m, porém, para efeito executivo, 

considera-se o raio de 400,000 m. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As rodovias brasileiras são de extrema importância para seu povo e aqueles que por 

elas trafegam, sendo, segundo a CNT, a principal alternativa para movimentação de cargas e 

pessoas, contribuindo significativamente para o desenvolvimento socioeconômico nacional. 

Atualmente, o modal rodoviário é responsável por mais de 65% da movimentação de cargas e 

95% da movimentação de passageiros no país, sendo ainda o principal meio de integração 

entre os demais modais (ferroviário, aquaviário e transporte aéreo).  

O esforço de expansão e de melhoria da qualidade das rodovias brasileiras exige 

informações precisas, planejamento adequado e fortes investimentos em infraestrutura 

rodoviária (CNT – 2017). 

A pesquisa realizada para o trabalho revelou o quão desatualizadas estão nossas 

rodovias, em que grande parte foi construída principalmente na década de 80, considerando 

normas e leis que já se encontram obsoletas e, mesmo após 1997, com o novo Código de 

Trânsito Brasileiro, as rodovias antigas, em sua maioria, não passaram por adequações a fim 

de atender ao citado Código. 

  No trabalho, foram apontadas duas curvas nas quais tais adequações deveriam ser 

feitas, ambas em trechos duplicados de rodovia que, de acordo com o CTB, poderiam ter 

velocidade regulamentar de 110 km/h, porém ambas estão regulamentadas, por meio de 

sinalização horizontal e vertical, para 80 km/h, velocidade adequada quando ainda eram pistas 

simples. Foram escolhidas estas curvas para o trabalho, pois cada uma exige um método 

diferente que pode ser utilizado para readequação; uma onde se poderá utilizar apenas da 

superelevação para conseguir o resultado desejado e outra onde terão que ser alteradas todas 

as características geométricas da curva.  

No caso da adequação apenas da superelevação, pode ser citada como exemplo a curva 

da BR-376, Km 194+224,887 ao 195+264,526, sentido Mandaguari – Maringá, localizada no 

contorno sul de Marialva, onde, segundo o levantamento primitivo da concessionária 

responsável, possui atualmente o raio de 1.327,00 m e superelevação máxima de 2,83%, 

sendo regulamentado pela concessionária a velocidade de 80 km/h, no trecho de curva, 

conforme foi indicado na foto 01. 

Na referida curva, readequando-se a superelevação da mesma para 4,82%, valor obtido 

de acordo com a equação 1, faz-se com que a velocidade para se realizar a mesma com 

conforto e segurança seja de 110 km/h.  Tal alteração na mesma é possível devido ao fluxo 

em velocidade constante, por estar situada em uma região favorável, de curva côncava em 
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perfil longitudinal, o que faz com que em ambos os sentidos de fluxo cheguem em 

descendente até a mesma, com a velocidade regulamentada.  

Segue abaixo a equação 3, utilizada para definir a nova superelevação, com os dados 

da curva devidamente preenchidos e seu resultado:  

 

       Equação 3: Cálculo da superelevação 

 

           ; ;  

 

 

Com a alteração, a curva passa a proporcionar aos usuários que trafegam pela mesma 

maior conforto, pois passam a sentir menos a força centrífuga causada pela curva, maior 

segurança, uma vez que a força utilizada ao volante para realizar a curva tende a ser menor, e 

maior  economia, uma vez que torna-se desnecessário o uso do sistema de freios antes da 

curva para diminuir a velocidade para a mesma, principalmente por estar situada em uma 

descendente, o que faz com que o desgaste do sistema seja ainda maior, e após não se faz 

necessário o uso de aumentar a rotação do motor, fazendo com que o gasto de combustível 

aumente, ou seja, trafegando constantemente com a velocidade regulamentada. 

Já para exemplificar a alteração de superelevação e traçado, foi escolhida a curva 

também da BR-376, localizada entre o Km 221+253,920 ao Km 221+584,029, no trecho entre 

as cidades de Jandaia do Sul e Apucarana, onde atualmente o raio da pista sentido Apucarana 

mede 282,500 m, com superelevação de 7,53%, e o raio da pista sentido Jandaia do Sul mede 

268,100 m, com superelevação de 7,80%, tendo velocidade indicada pela sinalização de 80 

km/h para ambos os sentidos. Neste caso, se fosse para adequar apenas a superelevação, 

utilizando a Equação 01, seria obtido o valor indicado de 21,73%, para a pista sentido 

Apucarana e 23,54% para a pista sentido Jandaia do Sul, conforme demonstrado nas equações 

a seguir. 

 

 

 



 
 

Equação 4: Curva Sentido Jandaia do Sul–

Apucarana: 

 

 

 

Equação 5: Curva Sentido Apucarana–

Jandaia do Sul:  

 

 

Sendo assim, verifica-se que tais valores excedem o permitido em norma, o que traria 

ao trecho um risco elevado de tombamento de veículos. Portanto, é necessário realizar toda a 

correção geométrica da curva, logo, obedecendo à equação 2, já citada, o raio deveria ser 

readequado para no mínimo 400,00 m, valor este o mínimo como já demonstrado, e a 

superelevação readequada para 12,00%, valor máximo, como já explanado anteriormente. 

Dessa forma, a curva seria adequada para os valores limites de dimensionamento para 110 

km/h, que podem ser alterados, aumentando o raio da curva e diminuindo a superelevação, de 

acordo com o que melhor se adequar aos estudos realizados para tal curva. 

Portanto, os resultados indicam que existem soluções para um dos problemas 

existentes em nossas rodovias.  É um de muitos, porém é preciso começar por um e resolver 

todos, um de cada vez se necessário. Não se pode acomodar com o que existe à disposição, 

pois tais obras são pagas por meio de impostos, pedágios e nada mais justo do que receber o 

dinheiro de volta em melhorias para o cotidiano da população.  

Porém, com o grande avanço do modal rodoviário no país, prevalecendo esse sobre os 

demais, veio também o descaso com o mesmo, ocasionado muitas vezes pelos inúmeros 

esquemas de corrupção que assolam o país, desde o seu descobrimento. Existe uma malha 

rodoviária precária e abandonada em muitos trechos, alguns que, após serem construídos, 

nunca receberam investimentos de manutenção ou, se recebidos, nunca foram usados para tais 

investimentos. Com isso, alguns importantes trechos de ligação do nosso país tornaram-se 

perigosos, como no caso da Transamazônica, trecho que nunca passou da fase de 

terraplenagem, na sua maior parte, onde todos os anos são vistas cenas lamentáveis de 

atoleiros, roubos de cargas e caminhões, além de acabar se tornando um dos principais veios 

de desmatamento da Amazônia. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Os dados apresentados no trabalho permitem concluir o quão nossas rodovias são 

antiquadas e irregulares ao que solicita o Código de Trânsito Brasileiro e as normas vigentes 

e, em vários aspectos, não atendendo aos princípios básicos de projeto solicitados, que são 

economia, conforto e segurança para o usuário.  

Expôs-se a realidade do nosso modal rodoviário, o quão abandonado e em estado 

precário o mesmo se encontra, cujas rodovias, em sua grande maioria, ou seja, 87,7%, nem 

mesmo concluídas e pavimentadas foram. 

Dentre os vários problemas existentes em nossa malha rodoviária, foi selecionado um 

deles e demonstrado, por meio de diferentes métodos, seja a readequação de superelevação ou 

de todo o traçado de uma curva, que é possível solucioná-lo, trazendo ao usuário mais 

conforto e segurança em sua viagem.  

Ao resolver um problema de cada vez, no futuro se conseguirão adequar todas as 

rodovias. É um desafio com que se defrontam os engenheiros (as), e, como proposta para 

próximos trabalhos, sugere-se a realização de um comparativo entre o custo de adequação 

apenas pela superelevação e adequação de todo o traçado de uma curva, e também uma 

relação apontando os piores casos de curvas existentes, gerando um relatório no qual seriam 

apontados pontos críticos por onde se iniciariam tais trabalhos de adequação. 
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