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RESUMO 

O presente trabalho de investigação pretende caracterizar e analisar as condições de segurança 

relativas à circulação e ao cruzamento de veículos em estradas com elevado volume de tráfego 

desenvolvidas em ambiente interurbano.  

O reconhecimento das circunstâncias em que se processa um elevado número de acidentes rodoviários, 

nomeadamente em troços já identificados e referenciados como locais de potencial risco, permite 

estabelecer os contornos físicos e as linhas de comportamento que, manifestamente, estão na origem 

dessas ocorrências. O levantamento deste tipo de informação quer através dos registos de 

sinistralidade rodoviária quer através de mecanismos de inquirição e monitorização dos pontos de 

conflito possibilita a identificação dos principais factores de sinistralidade e a avaliação do nível de 

segurança rodoviária segundo as variáveis infraestruturais, de tráfego e de comportamento humano. 

O objectivo final deste estudo prende-se com a criação de um modelo de avaliação da necessidade de 

intervenção da infra-estrutura rodoviária baseado, sobretudo, na análise da sinistralidade e na 

observação dos comportamentos e nos relatos dos condutores-utilizadores de um determinado traçado. 

A abordagem procedimental foi aplicada ao cruzamento das vias EN237 e EN1/IC2 e demais pontos 

de cruzamento alternativo junto dos quais se processam, coercivamente, inúmeras manobras de 

inserção e inversão do sentido de marcha para integração do fluxo de tráfego prioritário (Pombal, km 

149+900 da EN1/IC2). 

A formulação utilizada pondera o peso relativo de cada variável em estudo na definição do nível de 

segurança e quantifica a urgência do processo de intervenção para reduzir a frequência e a gravidade 

das ocorrências acidentais observadas ao longo do troço em análise podendo ser aplicada, por 

analogia, a outros pontos de intersecção onde exista uma forte penalização das correntes de tráfego 

não prioritárias e seja possível recorrer a manobras de cruzamento alternativas junto de acessos locais 

ou entradas particulares marginais às vias. 
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ABSTRACT 

The aim of this research work is to characterize and analyze the safety conditions relating to the 

movement and crossing of vehicles on inner city roads with high traffic volumes. 

The recognition of the circumstances in which a large number of road accidents occur, particularly on 

sections already identified and reported as potential risk sites, allows the identification of the physical 

contours and driver's behaviours which, clearly, are the origin of such occurrences. The survey of this 

type of information either through the records of road fatalities or by inquiring and monitoring 

mechanisms applied in conflict points, allows the identification of the main factors of accidents causes 

and the assessment of road safety level using infrastructural, traffic and human behavior variables.  

The main objective of this study is the development of a model for accessing the intervention needs by 

the road infrastructure based, especially, on accidents analysis and the observation of behaviors and 

reports of drivers-users of a certain road. The routine approach was applied on EN237 and EN1/IC2 

road intersection and other alternative crossing points where occur, coercively, numerous insertion and 

u-turn maneuvers for priority traffic flow integration (Pombal, km 149+900 of EN1/IC2). 

The formulation used takes into account the relative weight of each studied variable in the definition 

of the level of safety of intersection places and evaluates the intervention level for reduction of the 

frequency and severity of injury occurrences verified over the studied section and may be applied, by 

analogy, to other points of intersection where subsist a strong penalization of non priority flow and 

where is possible to choose alternative crossing maneuvers near local access roads or private property 

entries. 
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GLOSSÁRIO 

ABREVIATURAS 

ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil 

ANSR – Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

EP – Estradas de Portugal, S.A. 

GNR – Guarda Nacional Republicana 

IMTT – Instituto da Mobilidade e Transporte Terrestre 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

InIR – Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias 

JAE – Junta Autónoma de Estradas 

PSP – Polícia de Segurança Pública 

PRP – Prevenção Rodoviária Portuguesa 

PNPR – Plano Nacional de Prevenção Rodoviária 

RRN – Rede Rodoviária Nacional 

TMDA – Tráfego Médio Diário Anual 

 

DEFINIÇÕES1 

Acidente - Ocorrência na via pública do conhecimento das entidades de fiscalização em que se 

encontre envolvido no mínimo um veículo e da qual resultem vítimas e/ou danos materiais. 

Acidente com vítimas - Acidente do qual resulte no mínimo uma vítima. 

Acidente com feridos leves - Acidente do qual resulte pelo menos um ferido leve e em que não se 

tenham registado consequências ou danos corporais graves ou mortais. 

Acidente com feridos graves - Acidente do qual resulte, no mínimo, um ferido grave cuja lesão 

corporal obrigue a um período de hospitalização superior a 24 horas. 

Acidente mortal - Acidente do qual resulte, no mínimo, uma vítima cujo óbito ocorra no local da 

ocorrência ou no período e percurso de transporte até à unidade de assistência médica. 

Auditoria de Segurança Rodoviária – Conjunto de metodologias e procedimentos levados a cabo 

por organismo independente do dono de obra e do projectista que pretendem dirigir e aplicar os 

pressupostos da Segurança Rodoviária (SR) no planeamento e na concepção de vias de comunicação, 

                                                           
1 Adaptado de “Relatório Anual de Sinistralidade 2009” da ANSR disponível em http://www.ansr.pt [1] e de “Manual do 
Planeamento de Acessibilidades e Transportes – Segurança Rodoviária, 2008” [2] 



 

SEGURANÇA RODOVIÁRIA EM VIAS COM ELEVADO FLUXO DE TRÁFEGO 
 

Estudo da Sinistralidade e Necessidade de Intervenção da Infra-estrutura Rodoviária 

 

 
 GLOSSÁRIO | VII 

 

permitindo a avaliação e a mitigação do risco de acidente e das suas consequências ao nível da infra-

estrutura e da vitimologia.  

Condutor - Sujeito que na via pública dirige um veículo ou animal. 

Dados de tráfego - Informações recolhidas por um qualquer método ou técnica de recolha de dados 

que representam relevante importância para a caracterização da evolução do sistema rodoviário e 

identificação de potenciais conflitos. 

Índice de gravidade - Número de vítimas mortais por 100 acidentes com vítimas. 

Indicador de gravidade (IG) - Ponderação da gravidade das ocorrências acidentais dada por 

IG=100×M+10×FG+3×FL, onde M representa o número de vítimas mortais, FG o de feridos graves e 

FL o de feridos ligeiros. 

Ocupante - Sujeito que se encontra no interior de um veículo que transita na via pública. 

Passageiro - Sujeito afecto a um veículo na via pública e que não seja condutor. 

Ponto negro - Troço de estrada com um máximo de 200 metros de desenvolvimento onde, para o ano 

em análise, se registaram, no mínimo, 5 acidentes com vítimas e cujo valor do indicador de gravidade 

é superior a 20. 

Peão - Indivíduo que circula na via pública a pé e em locais afectos à legislação rodoviária. São 

considerados peões todos os sujeitos que conduzam à mão velocípedes ou ciclomotores de duas rodas 

sem carro atrelado ou carros de crianças ou de portadores de deficiência. 

Vítima - Ser humano que em consequência de um acidente sofra danos corporais. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1.  ÂMBITO DO ESTUDO 

A RRN apresenta-se fortemente descaracterizada pelo crescimento da estrutura urbana edificada junto 

das áreas limítrofes das principais vias de comunicação interurbana. Esta evolução tem promovido a 

continua degradação do estado de conservação da infra-estrutura rodoviária e das condições de 

segurança verificadas ao nível da circulação e cruzamento de veículos contribuindo, em larga escala, 

para os elevados níveis de sinistralidade das estradas portuguesas [ANSR, 2009 (1)]. 

Por definição conceptual, a função das diferentes vias define as suas características geométricas e de 

implantação tornando-as “auto-explicativas” para os condutores que circulem dentro dos parâmetros 

legais de regulação de trânsito rodoviário. A inversão deste ónus é o actual retrato das vias 

distribuidoras principais cuja função de mobilidade se funde inúmeras vezes com a de distribuição e 

acessibilidade local criando situações de conflito inesperadas e comprometendo a segurança dos 

utilizadores. 

O Itinerário Complementar n.º2, antiga Estrada Nacional n.º1 (EN1/IC2) é uma via estruturante que 

apresenta um elevado fluxo de tráfego em toda a sua extensão mas é no seu traçado ao longo do 

distrito de Leiria que se assiste ao registo do maior número e das mais graves ocorrências acidentais. O 

atravessamento deste pólo urbano com um acentuado crescimento socioeconómico interno e um 

grande potencial de desenvolvimento inter-regional caracteriza-se pela fixação de empreendimentos 

habitacionais e de grupos empresariais/industriais dentro da zona de protecção à estrada2 influindo 

assim a existência de inúmeros acessos e a proliferação dos pontos negros. 

O elevado índice de sinistralidade desta via tem merecido, nos últimos anos, uma especial atenção por 

parte de alguns núcleos de investigação que, pela via do ensaio e observação, estabelecem padrões de 

análise e apontam os factores que poderão estar na origem do sinistro. Um estudo recente3 indica que 

as intersecções rodoviárias existentes ao longo do referido troço da EN1/IC2, nomeadamente os 

cruzamentos prioritários de nível, representam pontos de acumulação de acidentes graves mas 

demonstra também que as manobras de cruzamento decorrentes da intenção de integração da via 

prioritária ocorrem muitas vezes fora dos locais específicos de intersecção, quer junto de ligações de 

acessos locais quer junto de entradas directas afectas a propriedades privadas [Guerra, C., Jacinto, R., 

2008 (3)]. 

                                                           
2 Zona de protecção constituída pelos terrenos limítrofes da via sujeita a permissões de exploração/edificação por parte da 
entidade gestora [Decreto Lei n.º 13/71 de 23 de Janeiro]. 

3 Investigação realizada pelo Laboratório de Planeamento, Transportes e Sistemas de Informação Geográfica [IPL]. 
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1.2.  PROBLEMÁTICA E OBJECTIVOS 

Os principais eixos rodoviários nacionais apresentam graves deficiências ao nível do ordenamento da 

infra-estrutura de circulação e da gestão do tráfego traduzindo essas lacunas em elevados índices de 

sinistralidade. As vias estruturantes de distribuição principal, teoricamente responsáveis pela 

segregação do trânsito desde as vias colectoras até às vias de distribuição local, assumem todas as 

funções hierárquicas das vias de menor importância, incluindo a de acessibilidade local. 

A EN1/IC2 é uma via que se estende de Lisboa ao Porto e apresenta um volume de tráfego acima 

daquele para o qual foi dimensionado. Segundo dados da EP, o volume de Tráfego Médio Diário 

Anual (TMDA) da EN1/IC2 têm vindo a diminuir nos últimos anos, tendo-se verificado para o troço 

entre Leiria e Coimbra uma retracção do fluxo dos 19.804 veículos contabilizados em 2008 para os 

19.012 veículos em 2009. Esta redução contínua do volume de tráfego, principalmente ao nível do 

fluxo de passagem, revela que esta via deixou de ser uma alternativa de ligação entre os principais 

pólos regionais e apresenta graves deficiências em termos funcionais e operacionais. 

No distrito de Leiria e ao longo de 84,321 km, esta estrada atravessa os concelhos de Alcobaça, Porto 

de Mós, Batalha, Leiria e Pombal sendo considerada por muitos dos habitantes e utilizadores como 

uma via urbana, com semáforos, cruzamentos, rotundas e todos os meios de transporte característicos 

dos meios urbano e rural, desde a bicicleta ao tractor agrícola. 

De um modo geral, as características das vias rodoviárias com funções de mobilidade interurbana 

encontram-se diluídas ou associadas aos regimes de circulação e aos padrões de utilização das vias de 

distribuição e acessibilidades locais coexistindo princípios de concepção e sinalização incompatíveis. 

A plataforma de circulação viária deste tipo de vias, as velocidades de circulação e os parâmetros de 

visibilidade são apenas alguns dos factores que confrontam com a integração dos traçados em 

ambientes populacionais e/ou industrializados que implicam o aparecimento de zonas de 

constrangimento pouco consentâneas com a sua capacidade de escoamento. 

Em ambiente urbano, a densidade dos equipamentos, a presença de outros modos e meios de 

transporte e a vulnerabilidade administrativa aliada às vantagens da rápida integração de pessoas e 

bens nos circuitos de distribuição principais implicam o aparecimento desregrado de pontos de 

inserção nessas vias, podendo a sinistralidade ser função da quantidade de acessos locais e serventias 

particulares contíguas ao traçado. 

Os dados de sinistralidade rodoviária publicados pela ANSR revelam uma clara redução do número de 

acidentes e do número de vítimas desde a implementação do PNPR de 2003 mas, o elevado índice de 

sinistralidade registado na EN1/IC2 no distrito Leiria reflecte uma falha contundente no modelo de 
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reformulação das áreas com elevado potencial de risco, verificando-se a permanente localização de 

pontos negros junto de áreas urbanas importantes onde o aumento do número de pontos de conflito 

devido à realização de manobras de inserção, de inversão do sentido de marcha e de viragem à 

esquerda a partir de acessibilidades pontuais ou vias secundárias/não prioritárias são apontadas como 

as principais motivações para as ocorrências acidentais. 

Os problemas de mobilidade e segurança neste tipo de vias são ainda agravados pela incoerência dos 

dispositivos de sinalização incorporados que, devido à forte presença da propriedade privada, dão 

permissão a manobras que deveriam ser inexequíveis face à disparidade dos regimes de circulação 

praticados no mesmo espaço destacando-se, dos casos mais pertinentes, a supressão pontual do traço 

contínuo e duplo traço contínuo. Este facto, para além de condicionar a circulação das correntes de 

tráfego principais pela criação de constrangimentos directos permite a mobilização de parte dos 

volumes de chegada dos ramos secundários das intersecções formais, despoletando fenómenos de 

consolidação e migração de pontos de conflito responsáveis pelo acréscimo da probabilidade de 

ocorrência de colisões entre veículos. 

A EN1/IC2 é um corredor rodoviário onde coexistem veículos e peões. A inexistência de uma infra-

estrutura dedicada ao subsistema pedonal implica a partilha do espaço reservado à plataforma da 

estrada verificando-se, especialmente em períodos de peregrinação4 e junto das intersecções, um 

constrangimento extraordinário instigador do índice de sinistralidade. 

Posto isto, o trabalho de investigação desenvolvido no âmbito desta dissertação tem por objectivo 

identificar os problemas de gestão e ordenamento da rede rodoviária que estão por detrás das 

dificuldades de circulação e da acumulação de veículos junto de intersecções e outros pontos de 

acessibilidade em traçados interurbanos que, por consequência, poderão estar na origem de uma 

grande parcela da sinistralidade grave registada neste tipo de vias. 

Tendo como ponto de partida um caso de estudo real, cujas características físicas de implantação e o 

estado de conservação se encontram definidos e se conhecem dados relativos ao comportamento e 

sentimento de segurança percepcionado pelos utilizadores, pretende-se estabelecer um modelo de 

avaliação de segurança rodoviária que permita ponderar a influência de vários factores, considerados 

os mais importantes para a análise, sobre o nível de sinistralidade recentemente apurado, definindo os 

parâmetros de maior relevância e medindo a necessidade de intervenção da infra-estrutura rodoviária 

face à sua adequabilidade física e ao potencial de risco observado e relatado pelos utilizadores.  

 

                                                           
4 As massas de peregrinação são motivadas pela veneração religiosa a Fátima (concelho de Ourém) e são mais relevantes por 
data da comemoração das aparições de N. Sr.ª de Fátima a 13 de Maio e a 13 de Outubro. 
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1.3.  METODOLOGIA 

O encadeamento dos sucessivos capítulos de desenvolvimento e o estudo de caso prático apresentados 

ao longo desta dissertação pretendem responder claramente a uma série de questões-alvo que 

conduzam aos objectivos traçados anteriormente. 

A pergunta que se coloca no primeiro plano da dissertação é a seguinte: 

Dadas as características da RRN e o número de ocorrências graves registadas ao longo do traçado 

das vias interurbanas será possível identificar os factores potenciadores da sinistralidade e 

quantificar a urgência da necessidade de intervenção da infra-estrutura rodoviária? 

Numa rápida análise aos dados da sinistralidade rodoviária é possível verificar que nas principais vias 

estruturantes de distribuição, como é exemplo a EN1/IC2, os focos de acidente estão mobilizados em 

torno de pontos de cruzamento de veículos com forte integração urbana e elevados volumes de 

conflito, sobretudo no local ou na proximidade de cruzamentos em que os fluxos prioritário e não 

prioritário se intersectam na mesma plataforma de nível.  

Em resposta à pergunta que é colocada considera-se, à partida, que as falhas nos processos de 

manutenção e conservação das vias e dos equipamentos rodoviários e a elevada quantidade de 

intersecções e acessos marginais criam um número de pontos de conflito demasiado elevado para 

garantir boas condições de fluidez, circulação e segurança nos eixos de distribuição principal com 

elevado fluxo de tráfego. Assumindo esta hipótese crê-se que o recurso a uma metodologia de 

avaliação das características físicas projectadas e das condições reais de circulação permitirá a 

identificação dos factores potenciadores da sinistralidade e a quantificação do grau de urgência no 

tratamento das eventuais situações de estudo. 

Da questão principal, já apresentada, surgem outras que fragmentam o estudo e possibilitam o 

acompanhamento das diversas fases da investigação, contribuindo para aprofundar os conhecimentos 

em relação à temática em discussão. 

Assim, são apresentadas 3 novas questões: 

. Quais são as principais características da RRN e quais as circunstâncias que estão na 

origem da sinistralidade grave registada no passado? 

. Será possível definir um modelo de avaliação que permita estabelecer o potencial de 

sinistralidade de um qualquer ponto da via tendo por base as características locais da rede 

viária e os seus padrões de utilização? 
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. Que medidas correctivas poderão ser empregues para reduzir as condições perigosas junto 

dos acessos marginais e mitigar a ocorrência de sinistros na EN1/IC2? 

A resposta a estas perguntas surgirá em cada um dos capítulos da dissertação sendo importante o 

factor de interligação ou interdependência das fontes de informação consultadas para com a temática 

exposta e o caso de estudo divulgado evitando, deste modo, o afastamento às questões apresentadas e 

sobre as quais se realiza a revisão bibliográfica (incidente sobre as características das vias e os dados 

estatísticos da sinistralidade) e se desenvolve a criação do modelo de avaliação da necessidade de 

intervenção sobre a infra-estrutura rodoviária. 

A metodologia de investigação utilizada pode ser resumida e observada no Quadro 1, apresentado 

abaixo, onde são identificados os elementos de estudo a obter, a respectiva finalidade e as fontes de 

informação mais relevantes ou entidades consultadas. 

Quadro 1: Procedimento para obtenção de dados 

Elementos a obter Finalidade Fontes de informação 

Hierarquia rodoviária actual. Identificar a coerência genérica da rede de 
estradas nacionais e as entidades 
responsáveis pela sua gestão. 

Entidades competentes (MAI, InIR e EP). 

Dados estatísticos da sinistralidade em 
Portugal. 

Reconhecer a evolução histórica da 
sinistralidade nacional. 

Dados estatísticos (INE e ANSR). 

 

Principais características da EN1/IC2 no 
distrito de Leiria.  

Aferir as condições de legibilidade, de 
continuidade física da infra-estrutura, de 
qualidade geral dos pontos de intersecção da 
via. 

Estudo sobre as condições de segurança 
da EN1/IC2 no distrito de Leiria (IPL); 

Entidades responsáveis (EP); 

Visitas de levantamento local. 

Condições de circulação e de intersecção 
de veículos da EN1/IC2 no distrito de 
Leiria. 

Identificar o nível de procura real e estudar e 
evolução dos pontos de conflito. 

Entidades responsáveis (EP); 

Visitas de levantamento local. 

Estrutura das deslocações, repartição 
modal dos fluxos e tempo dispendido nas 
manobras de cruzamento na intersecção 
das vias EN1/IC2 e EN237 no concelho de 
Pombal. 

Analisar a evolução dos volumes de tráfego 
das vias intersectadas; 

Identificar os períodos de ponta diários; 

Identificar os problemas de fluidez e 
circulação rodoviária. 

Entidades responsáveis (EP); 

Inquérito de tráfego/satisfação; 

Monitorização vídeo dos pontos de conflito. 

Indicadores, tipificação e distribuição da 
sinistralidade rodoviária na intersecção 
das vias EN1/IC2 e EN237 no concelho de 
Pombal. 

Identificar o comportamento dos utilizadores 
da rede viária; 

Identificar os constrangimentos locais e as 
deficiências ao nível do campo visual e 
subsistemas de intersecção locais. 

Dados estatísticos (ANSR e GNR); 

Inquéritos de tráfego; 

Visitas de levantamento local; 

Monitorização vídeo dos pontos de conflito. 

A referida abordagem metodológica pode ser reclassificada em três etapas de estudo referentes à 

caracterização da RRN e apresentação da EN1/IC2, ao levantamento de dados gerais e à definição dos 

factores potenciadores da sinistralidade rodoviária e, por fim, à apresentação do caso experimental e 

devida aplicação do modelo de avaliação de segurança. 
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Numa primeira fase, será analisada a actual rede de vias de comunicação tendo em conta a estrutura 

hierarquizada que está na base da sua concepção. Esta observação será aplicada com maior rigor ao 

troço da EN1/IC2 que atravessa o distrito de Leira, e mais especificamente o concelho de Pombal, de 

modo a serem identificados e quantificados os diversos tipos de fluxos rodoviários, determinar o grau 

de adequação da infra-estrutura face à procura actual e identificar as causas para os problemas e 

debilidades estruturais existentes. 

De seguida será efectuado o levantamento da informação referente à sinistralidade no troço em estudo. 

Estes dados serão importantes para compreender o funcionamento das deslocações de veículos e 

permitem traçar as linhas gerais do comportamento dos utilizadores que estão na origem das 

ocorrências. 

Nesta etapa será identificada a natureza dos acidentes, atendendo ao seu número e gravidade, e 

avaliado o grau de atractividade ou repulsividade das manobras de cruzamento na intersecção EN237-

EN1/IC2. 

Os procedimentos de recolha de informação utilizados foram orientados para a obtenção de dados 

precisos e resultados práticos credíveis. Deste modo, foram monitorizados os pontos de interesse para 

a investigação, zona do entroncamento e acessibilidades localizadas na sua proximidade, através da 

recolha de vídeos nos períodos de ponta diários. Este processo foi diferido no tempo para que as 

informações captadas sejam ajustadas à realidade e não complacentes com fluxos de tráfego anormais 

devidos à presença de um qualquer elemento coactivo esporádico nas vias de circulação analisadas. 

A caracterização dos condutores, a padronização dos itinerários e a classificação do nível de afectação 

das manobras de cruzamento realizadas externamente à intersecção foram complementadas com os 

resultados obtidos pela realização de um inquérito de tráfego onde a recolha de opiniões individuais 

conduziu ao entendimento generalizado relativo às condições locais de circulação e de segurança 

rodoviária. 

Uma vez que a realização de um inquérito com abordagem directa sob os utilizadores do troço nas 

horas de ponta conduziria a um impasse no fluxo de tráfego prioritário o documento foi 

disponibilizado no blogue “Intersecção Rodoviária EN237-IC2 (Pombal)” em http://en237-

ic2crossingroad.blogspot.com. Este sítio foi criado para expor a problemática em causa e ilustrar o 

caso de estudo, francamente conhecido pela população local e utilizadores dos circuitos de 

atravessamento interurbano ou inter-regional, e foi publicado junto da administração de sites com 

gestão municipal. 
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O cruzamento de todos os dados recolhidos permitiu o desenvolvimento do método de avaliação da 

segurança e sinistralidade rodoviária apresentado no capítulo “5 - Modelação da Sinistralidade 

Rodoviária” e a sua aplicação ao caso de estudo referenciado. 

De acordo com os resultados alcançados será possível apurar a necessidade de intervenção do troço e, 

caso seja comprovada a hipótese inicialmente avançada, apontar as medidas correctivas de 

reestruturação e alteração da actual infra-estrutura de cruzamento bem como as soluções de mitigação 

das manobras de inserção e de inversão do sentido de marcha nos acessos marginais que poderão ser 

consideradas, ao nível da pressão rodoviária exercida sobre o eixo principal, responsáveis pelo 

desenvolvimento de condições para a ocorrência de acidentes graves no troço em estudo e, por arrasto, 

na maioria dos pontos negros identificados ao longo das vias interurbanas nacionais. 

 

1.4.  ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

O presente documento encontra-se dividido em 5 capítulos genéricos através dos quais se expõem as 

temáticas indispensáveis e indissociáveis do objectivo do estudo. Os 4 primeiros títulos pretendem 

definir o actual estado da arte ao nível da matéria abordada, referindo-se às principais fontes 

bibliográficas desse contexto. No capítulo 5 é tomado um caso de estudo real que permite fazer a 

ponte entre os desenvolvimentos teóricos anteriormente relatados e a caracterização das condições 

práticas de aplicação desses princípios. 

Neste primeiro capítulo, “INTRODUÇÃO”, são apresentadas as bases de motivação da investigação e 

os objectivos a que o estudo se propõe ficando inequivocamente delimitada a problemática e 

claramente definidos os métodos e procedimentos de recolha de informação. 

O segundo título inicia a exposição teórica dos elementos relevantes para o estudo. Neste bloco 

pretende-se caracterizar a RRN através da descrição dos princípios de concepção da infra-estrutura e 

da sua integração nos vários ambientes rodoviários tornando-se indispensável proceder à tipificação 

das vias e identificar a sua função ao nível da hierarquização viária. “A INFRA-ESTRUTURA E AS 

CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA” pretende ainda distinguir os vários tipos de intersecção 

rodoviária e aprofundar a informação referente ao tipo de intersecção mais comum, os cruzamentos 

prioritários. Este tipo de intersecção é detentor de um pesado historial de sinistralidade sendo 

importante estabelecer as condições de implantação associadas aos princípios de legibilidade que 

poderão estar na origem da difusão dos acidentes. 

Dada a necessária compreensão e fundamentação da ocorrência dos sinistros mais graves junto de 

pontos específicos da rede viária são apontados neste capítulo os principais erros de dimensionamento 
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e os problemas de gestão, coordenação e fluidez do tráfego que, através da adopção de medidas 

correctivas aplicadas à estrutura física ou da utilização de dispositivos de controlo, poderão ser 

mitigados ou alienados em prol da melhoria das condições de circulação e cruzamento de veículos e, 

por sua vez, em prol do incremento do nível da segurança global dos traçados rodoviários. Este 

capítulo incide sobretudo nas características da RRN que se consideram mais relevantes no estudo da 

sinistralidade das vias interurbanas, nomeadamente a definição hierárquica e os pontos de intersecção.  

O terceiro capítulo, intitulado “A SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA”, tenciona caracterizar os 

números da sinistralidade ocorrida no espaço comunitário europeu e particularmente em Portugal num 

período retrospectivo recente de modo a identificar os factores estruturantes e humanos que estão na 

origem dessas ocorrências. Neste contexto, os três elementos de intervenção do círculo rodoviário 

(estrada, veículo e condutor) são colocados no patamar da criminologia e da vitimologia procurando 

imputar-se responsabilidades pelo elevado nível de sinistralidade registado. 

O recurso a fontes e dados estatísticos permite estabelecer características demográficas e padrões de 

comportamento e de utilização que podem ajudar a traduzir os parâmetros de frequência e de 

gravidade dos acidentes. Numa orientação mais abrangente a observação dos registos de sinistralidade 

realizada no nosso país pode ser comparada com aquela que é efectuada por métodos idênticos noutros 

países o que, atendendo aos resultados obtidos e ao conhecimento das características populacionais e 

de gestão administrativa da infra-estrutura rodoviária, poderá fornecer indicadores para a redução do 

número e gravidade dos acidentes. 

As intersecções rodoviárias constituem pontos de acumulação de conflitos entre veículos que efectuam 

manobras de atravessamento e de viragem sendo compreensível o facto de nestes locais se registar um 

maior número de ocorrências mas, dadas as actuais exigências do projecto e as restrições legais 

associadas à circulação, não será aceitável a simetria desses valores no que respeita às perdas materiais 

e humanas verificadas no passado pelo que se evidencia, no seguimento deste capítulo, que as politicas 

de prevenção rodoviária devem ser uma aposta contínua quer da administração central quer das 

instituições não governamentais com responsabilidades ao nível da formação de pessoas, da 

manutenção da rede e da gestão do parque automóvel. 

O título seguinte, “IMPLANTAÇÃO E SEGURANÇA DA EN1/IC2”, pretende caracterizar a 

principal via rodoviária de ligação interurbana do distrito de Leiria formalizando assim a introdução ao 

caso de estudo prático. 

As condições de implantação das vias, a definição geométrica do seu traçado, os princípios de 

sinalização e a correcta aplicação regras de trânsito em pontos singulares de cruzamento de veículos 

são importantes factores de análise quando se pretende conhecer o potencial de sinistralidade de um 
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determinado troço de estrada. Deste modo, é impreterível proceder à caracterização das condições de 

visibilidade e legibilidade da via em estudo, averiguar o estado de conservação da plataforma de 

circulação, dos dispositivos complementares de segurança e conhecer os regimes de circulação e de 

gestão do tráfego impostos pelos elementos de sinalização. 

De acordo com o levantamento de informação efectuado, o traçado da EN1/IC2 no distrito de Leiria 

pode subdividir-se em parcelas correspondestes aos troços de atravessamento de cada um dos 

concelhos pelos quais se desenvolve. Assim, reconhecendo o abrigo jurisdicional da EP sobre esta via, 

é possível definir condições específicas de desenvolvimento económico e planeamento estratégico do 

território advindas do sector administrativo local que estão na base da actual configuração da rede 

rodoviária e que poderão dar resposta justificativa às ocorrências acidentais registadas nos vários 

municípios. 

O conhecimento das causas dos acidentes, da sua tipologia e das suas consequências para os 

intervenientes e para a sociedade em geral tem levado a comunidade científica a procurar respostas 

para a minimização dos danos e para a redução do número das ocorrências. Surgem assim vários 

estudos e artigos que apresentam modelos matemáticos ajustados por critérios estatísticos de 

sinistralidade que permitem avaliar o nível de segurança rodoviária de um determinado troço de 

estrada ou de um ponto singular de acumulação ou migração de pontos de conflito. 

À semelhança do que acontece no âmbito da caracterização das condições de segurança nos locais de 

trabalho, os modelos de avaliação de segurança rodoviária dependem directamente da exposição ao 

risco e da severidade do eventual sinistro o que, dependendo dos resultados obtidos e do grau de 

urgência aferido, permite a identificação e a adequação de vários modos de actuação como sejam a 

realização de acções de prevenção, a modificação dos regimes de circulação, a alteração ou 

reabilitação da infra-estrutura, etc. 

Tendo em vista o desenvolvimento de um modelo de avaliação que possa ser fácil e rapidamente 

aplicado sobre a opinião dos utilizadores relativamente às condições de circulação e segurança num 

dado local foi seleccionado e monitorizado um troço do concelho de Pombal constituído pela 

intersecção rodoviária das vias EN237 e EN1/IC2, situada no km 149+900 da via prioritária (IC2), e 

vários pontos adjacentes onde foram identificados graves conflitos devidos à realização de manobras 

de inversão de marcha como via alternativa ao cruzamento de veículos na intersecção formal. 

A avaliação das condições de circulação e de intersecção de veículos nos vários pontos de cruzamento 

identificados depende da correcta análise das condicionantes físicas e constrangimentos funcionais 

advindos da coexistência de vários modos e meios de transporte, do levantamento e da caracterização 
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dos dispositivos de sinalização, da verificação do estado de conservação do pavimento e dos 

equipamentos acessórios instalados e do actual volume de tráfego das vias prioritária e secundária. 

O modelo prático apresentado no capítulo 5, “Modelação da Sinistralidade Rodoviária”, tem por base 

as respostas obtidas num inquérito em que a amostra é representativa de vários tipos de utilizadores. O 

procedimento de tratamento de dados estabelece o comportamento, o motivo de viagem e o nível de 

segurança observado pelos utilizadores e, do mesmo modo, permite identificar e quantificar os 

factores de risco associados aos movimentos de cruzamento no troço em análise. 

O tratamento estatístico atribuído aos dados recolhidos possibilita o apuramento das características dos 

utilizadores e dos movimentos mais penalizados, instigadores da maioria das manobras de repulsa ao 

congestionamento do cruzamento prioritário EN237-EN1/IC2, sendo estas as informações mais 

relevantes para o estudo da etimologia da sinistralidade no local. 

A aplicação do modelo de avaliação ao caso prático permite determinar o nível de segurança das 

manobras efectuadas entre o km 149+800 e o km 150+300 da EN1/IC2 e estabelecer os parâmetros de 

uma eventual operação de reestruturação do espaço envolvente e de toda a infra-estrutura rodoviária 

existente, dando ainda indicação do grau de urgência desse mesmo procedimento. 

No epílogo desta dissertação são apresentadas as considerações finais ao estudo e aos resultados 

obtidos no caso prático. No capítulo 6, “CONCLUSÕES”, já sem qualquer carácter expositivo da 

matéria abordada, é comprovado o grau de conformidade da hipótese inicialmente avançada e é 

novamente afirmada a importância da realização deste estudo quer seja pela sensibilização para a 

problemática da sinistralidade nas estradas portuguesas quer seja pela crítica apresentada à actual 

dinâmica de manutenção e gestão rodoviárias. 

O ponto “Referências Bibliográficas”, refere todas as fontes técnicas e literárias consultadas no âmbito 

da revisão temática exposta nos capítulos 2, 3, 4 e 5. 

No final do trabalho serão incorporados os anexos considerados relevantes para a compreensão da 

metodologia de recolha de dados e para o apuramento do nível de segurança rodoviária e de satisfação 

dos utilizadores do troço analisado como caso de estudo prático. 
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CAPÍTULO 2 - A INFRA-ESTRUTURA E AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA 

2.1. A HIERARQUIZAÇÃO VIÁRIA 

As vias de comunicação que suportam o modo de transporte rodoviário apresentam duas funções 

distintas, de mobilidade ou circulação e de acessibilidade aos espaços urbanos de habitação e 

desenvolvimento de actividades económicas. Estas funções divergem sobretudo em termos da 

distância das deslocações e da capacidade das vias, verificando-se a interdependência entre a função 

mobilidade e as deslocações de média e longa distância com elevada fluidez de tráfego e entre a 

função acessibilidade e os trajectos de curta distância em ambientes urbanos mais consolidados onde a 

circulação a baixas velocidades permite a coexistência e a segregação modal [Seco, A. et al., 2006 

(4)]. 

A classificação hierárquica viária estabelece a existência de quatro grupos de vias com diferentes 

requisitos de funcionalidade que estabelecem, por seu turno, diferentes abordagens de concepção, 

organização e construção. Nas vias estruturantes, arteriais e distribuidoras principais, a função 

prevalecente é a mobilidade pois, devido às suas características físicas, asseguram a colecta e a viagem 

de elevados fluxos de tráfego na ligação de importantes centros regionais. Do lado oposto encontram-

se as estradas de distribuição e de acesso local (arruamentos) que possibilitam a passagem e o acesso 

às propriedades circundantes e aos espaços comerciais, serviços e habitações. 

O peso relativo de cada uma das funções evolui na proporção inversa quando transitamos das vias 

colectoras para as distribuidoras principais, distribuidoras locais e vias de acesso local (figura 1) 

patenteando uma rede contínua onde se assiste ao equilíbrio entre as funções viárias e a 

representatividade socioeconómica de cada tipologia de vias. 

 

Figura 1: Evolução das funções circulação e acessibilidade segundo o tipo de vias. [Seco, A. et al., 2006 (4)] 
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As vias arteriais ou colectoras (figura 2) são dimensionadas para garantir a circulação exclusiva do 

tráfego motorizado em grande velocidade, normalmente acima dos 80km/h, e elevados níveis de 

fluidez e segurança. Ao nível da plataforma de circulação este tipo de estradas deve formar uma rede 

contínua, sem perturbações físicas que agravem as condições de segurança ou comprometam a rapidez 

do tráfego de passagem principal, limitando o desenvolvimento e o acesso directo às áreas adjacentes e 

a presença de fluxos pedonais e infra-estruturas de estacionamento [Seco, A. et al., 2006 (4)]. 

As vias distribuidoras principais (figura 3), hierarquicamente inferiores, são responsáveis pela ligação 

da rede colectora à rede de estradas locais pelo que o seu dimensionamento deverá traduzir bons níveis 

de segurança e fluidez face à circulação de elevados volumes de tráfego que pretendam integrar os 

eixos urbanos ou pretendam realizar viagens inter-regionais de maior distância. 

Dada a importância desta tipologia de estradas, a plataforma rodoviária deve permitir a circulação de 

veículos a velocidades que rondam os 50km/h e possuir uma configuração que possibilite a rápida 

inserção e segregação do trânsito. Ao contrário das vias colectoras, as distribuidoras principais não 

formam um circuito contínuo uma vez que o seu desenvolvimento é processado entre os nós de ligação 

das artérias e a rede de distribuição local, permitem o acesso aos terrenos adjacentes e o 

estacionamento de veículos desde que sejam garantidas as condições de fluidez do tráfego e o 

afastamento dessas manobras aos pontos de cruzamento de veículos e possibilitam a coexistência de 

fluxos pedonais ao longo das vias desde que se encontrem devidamente delineados os espaços de 

ocupação e fortemente regulados os pontos de atravessamento. 

A ligação da rede estruturante à rede local é efectuada através das vias distribuidoras locais (figura 4) 

cuja implantação se verifica em ambiente urbano condicionado, quer pela implantação de edifícios 

quer pela presença de equipamentos e pessoas. De facto, a função de canalização e segregação do 

trânsito promovida por este tipo de vias encontra-se bastante pressionada pela consolidação do 

ambiente externo e sobretudo pela importância que os utilizadores mais frágeis adquirem face a outros 

modos de transporte. As vias distribuidoras locais devem garantir níveis de fluidez e capacidade 

moderados com velocidades limitadas entre os 30km/h e os 40km/h salvaguardando, assim, bons 

níveis de segurança associados à circulação e intersecção de veículos e principalmente para os peões. 

Assumindo-se como vias urbanas, este tipo de estradas permite o acesso directo aos terrenos 

contíguos, disponibiliza lugares de estacionamento com disposições em paralelo ou em espinha e 

favorece as condições de circulação e atravessamento dos peões em detrimento do tráfego de veículos 

motorizados. 

Na base da hierarquização viária encontram-se as vias de acesso local (figura 5) responsáveis pela 

distribuição do tráfego em ambiente urbano de elevada densidade ocupacional de regime habitacional 
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ou com prevalência das actividades comerciais e serviços. Nesta classe de vias, o veículo motorizado 

perde ainda mais importância face à vivência humana passando a ser considerado um elemento 

extremo da mobilidade urbana, registando-se um aumento do nível de segurança e protecção dos peões 

e condições mínimas de capacidade e de fluidez do tráfego automóvel através da imposição de 

velocidades de circulação até 30km/h [Seco, A. et al., 2006 (4)]. 

Na medida em que são servidões de áreas restritas, as vias de acesso local podem ser consideradas 

como uma rede descontinuada de acessos a áreas urbanas isoladas. Atendendo às especificidades que 

envolvem a concepção e a implantação deste tipo de estradas assiste-se à banalização das entradas em 

propriedades adjacentes, à partilha de toda a faixa de rodagem com os movimentos pedonais, ao 

descarte do desempenho das infra-estruturas de cruzamento em relação à sua capacidade de 

escoamento e à massificação da oferta de estacionamentos.  

          
(2)                                                                                  (3) 

Figura 2 e 3: Via colectora (A1) e via distribuidora principal (IP4) 

 

          
(4)                                                                                  (5) 

Figura 4 e 5: Via distribuidora local (EM578) e via de acesso local (Marginal da Nazaré) 
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   Figura 6: Desenvolvimento e representação esquemática dos diferentes tipos de vias. Adaptado de 
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, 2009 [(5)] mostra que as vias dedicadas de suporte ao trânsito de peões, 

e transportes públicos privilegiam a mobilidade e promovem a protecção dos seus 

estruturas (passeios, ciclovias, vias para veículos de transporte público 

“BUS”, etc.), vulgarmente implantadas em ambientes urbanos, apresenta

acessibilidade exclusiva que se traduz na coerência, na facilidade e na rapidez de acesso aos pólos 

de serviços. 

para deslocações de curta distância, os modos e os meios de transporte afectos a 

este tipo de vias pretendem ser mais seguros, mais cómodos e mais fiáveis que o automóvel particular 

reflectindo uma maior sustentabilidade do sistema de transportes quer do ponto de vista 

ecologia ambiental [ODOT, 1995 (6)]. 
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e promovem a protecção dos seus 

a veículos de transporte público 

apresentam uma função de 

facilidade e na rapidez de acesso aos pólos 

meios de transporte afectos a 

que o automóvel particular 

ponto de vista da mobilidade 

nvolvimento e representação esquemática dos diferentes tipos de vias. Adaptado de [Seco, A. et al., 
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2.2. A CAPACIDADE DE ESCOAMENTO E OS NÍVEIS DE SERVIÇO 

2.2.1. ESTRADAS 

O nível de serviço registado num dado troço de via representa as condições de circulação em que se 

processa o tráfego rodoviário. Esta medida qualitativa corresponde à sensação dos condutores quanto à 

possibilidade de circulação à velocidade pretendida e é usada como princípio basilar do 

dimensionamento das infra-estruturas, antevendo a sua resposta face ao nível de procura esperado e 

dotando-as de características específicas ajustadas à sua hierarquia funcional. 

O conceito de capacidade é mais concreto que o de nível de serviço uma vez que materializa o valor 

máximo de fluxo, medido em unidades de veículos ligeiros equivalentes, uvle, que pode passar numa 

dada secção rodoviária de forma estável num dado período de tempo, normalmente a unidade horária, 

h. O Highway Capacity Manual 2000 (HCM 2000), obra de referência para o estudo desta matéria, 

indica que a capacidade de uma estrada com duas vias é de 1700 uvle/h para cada um dos sentidos de 

tráfego e para o conjunto das duas vias esse valor será de 3200 uvle/h. No caso das Auto-Estradas essa 

capacidade é de 2400 uvle/h/via e para outras estradas com múltiplas vias considera-se que o fluxo de 

tráfego é baixo até um volume de 1400 uvle/h/via [HCM, 2000 (7)] [Costa, A., Macedo, J., 2008 (8)]. 

A classificação das condições de circulação é realizada numa escala de seis níveis distintos e permite 

reconhecer o grau de fluidez do tráfego, isto é, estabelece o grau de saturação ou congestionamento 

das vias. Segundo a metodologia preconizada pelo HCM 2000, partindo dos volumes de tráfego 

máximos e das características físicas das vias, definem-se os níveis de serviço A, B, C, D, E e F para 

os quais, de A até F, se degradam as condições de fluidez e agravam os volumes de circulação. 

 

 

 

 

 

 

 

(7)                                                                                                        (8) 

Figura 7 e 8: Condições de circulação para Níveis de Serviço A (7) e F (8) [Silva, J. et al., 2004 (9)] 

Atendendo à densidade de veículos num dado troço da via e à percentagem de tempo em que não será 

possível conduzir à velocidade pretendida, os níveis de serviço estabelecidos para a circulação em 

estrada corrente podem caracterizar-se do seguinte modo [Silva, J., 2006 (10)]: 
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. Nível de Serviço A 

Fluxo de circulação livre com densidades baixas, inferiores a 700 veículos/hora/via, e velocidades 

elevadas. Os condutores podem seleccionar a velocidade de circulação que desejam com poucas ou 

nenhumas restrições devidas à presença de outros veículos ou equipamentos rodoviários. 

. Nível de Serviço B 

Condições de circulação estáveis com relativa liberdade para selecção da velocidade por parte dos 

condutores apesar de surgirem já alguns condicionalismos à livre circulação devido ao fluxo de tráfego 

moderado, entre os 700 e os 1000 veículos/hora/via. 

.  Nível de Serviço C 

O fluxo de circulação apresenta-se estável mas a liberdade de execução de manobras é afectada pelo 

elevado volume de tráfego. A velocidade de circulação é restringida pela densidade de veículos, 

situada entre os 1000 e os 1500 veículos/hora/via, mas é ainda aceitável do ponto de vista da função de 

circulação. 

. Nível de Serviço D 

A circulação de veículos é processada a um nível próximo da capacidade da via, entre os 1500 e os 

1800 veículos/hora/via, as condições de conforto são fracas mas toleráveis por curtos períodos e a 

liberdade para realização de manobras como sejam as ultrapassagens ou as mudanças de via 

encontram-se amplamente condicionadas pela presença de outros veículos. As condições de circulação 

permitem ainda velocidades aceitáveis mas poderão apresentar oscilações temporárias. 

. Nível de Serviço E 

O fluxo de veículos atinge a capacidade da via, entre os 1800 e os 2000 veículos/hora/via, levando a 

condições de circulação instáveis que poderão conduzir a paragens e formação de filas de espera de 

curta duração. A manobrabilidade é restrita e a velocidade de circulação é condicionada pela forte 

densidade do tráfego. 

. Nível de Serviço F 

O volume de tráfego a escoar supera a capacidade da via, acima dos 2000 veículos/hora/via, levando à 

formação de filas de espera frequentes e por períodos de tempo alargados. A circulação é 

forçosamente processada a velocidades reduzidas devido, sobretudo, aos constrangimentos ocorridos a 

jusante do troço. 

Costa, A. e Macedo, J. (2008) apresentam toda a abordagem metodológica preconizada pelo 

HCM2000 tendo em conta a determinação dos Níveis de Serviço de qualquer tipo de estrada com 

características físicas e de tráfego bem definidas subdividindo a análise em três categorias de vias, 

estradas com duas vias, estradas com múltiplas vias e Auto-Estradas. 
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Partindo de condições base específicas relativas à largura das vias, largura das bermas, condições de 

visibilidade e às características dos veículos, do tráfego e do terreno, o Nível de Serviço das estradas 

com uma via em cada sentido é determinado através de duas variáveis, o tempo de percurso que sofre 

atraso e a velocidade média de percurso (determinada em regime livre). Atendendo à funcionalidade 

destas vias são definidas duas classes de estradas, I e II consoante se tratem de estradas com elevada 

mobilidade ou desempenhem funções de distribuição, respectivamente. O quadro 2 enuncia os limites 

dos factores de análise para determinação do nível de serviço de ambas as classes de estradas, definido 

para o período de ponta máximo condicionante (15 minutos de maior solicitação na hora de ponta) e 

para troços com uma extensão não inferior a três quilómetros [HCM, 2000 (7)]. 

Quadro 2: Níveis de Serviços para estradas de 2 vias [Costa, A., Macedo, J., 2008 (8)] 

 Classe I  Classe II 

Nível de Serviço 
Tempo de percurso com 

atraso (%) 
Velocidade Média de 
Percurso (km/h) 

 
Tempo de percurso 
com atraso (%) 

A ≤ 35 > 90  ≤ 40 

B > 35 - 50 > 80 - 90  > 40 - 55 

C > 50 – 65 > 70 - 80  > 55 – 70 

D > 65 - 80 > 60 - 70  > 70 - 85 

E > 80 ≤ 60  > 85 
 

No caso de estradas com múltiplas vias, normalmente com duas ou três vias por cada sentido de 

tráfego, as condições de escoamento do trânsito podem permitir a selecção da velocidade de circulação 

sem interrupções ou podem aproximar-se das condições verificadas nas vias urbanas onde é comum a 

formação de filas de espera devido à presença de sinais luminosos ou outras intersecções de nível. 

A partir das características base deste tipo de estradas podem ser determinados os Níveis de Serviço 

para quaisquer condições diferenciadas, quer ao nível da configuração da plataforma de circulação 

quer ao nível dos veículos. Os parâmetros de análise para definição dos Níveis de Serviço são a 

velocidade média de percurso, FFS, e o débito de escoamento para o período de ponta tal como 

definido para o caso anterior. O gráfico 1 representa a interacção entre estes factores e a concentração 

máxima de veículos por unidade de distância e por via para cada um dos Níveis de Serviço possíveis 

[HCM, 2000 (7)] [Costa, A., Macedo, J., 2008 (8)].  
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Gráfico 1: Critério para definição do Nível de Serviço em estradas com múltiplas vias [Costa, A., Macedo, J., 2008 (8)] 

 

As Auto-Estradas apresentam características físicas que proporcionam aos condutores boas condições 

de segurança, comodidade e fluidez advindas da separação física das vias que representam diferentes 

correntes de tráfego, das saídas e entradas na mão para inserção ou escoamento dos fluxos circulantes 

e dos nós de ligação com acesso condicionado. Dada a inexistência de outros impedimentos, as 

circunstâncias que afectam a circulação rodoviária ao nível destas vias estruturantes resumem-se à 

interacção entre veículos e entre estes e os condicionalismos geométricos das vias. 

A capacidade de escoamento do tráfego num troço de Auto-Estrada é definida por três características 

distintas, a concentração de veículos, medida em “uvle” por unidade de distância e por via, a 

velocidade média das viaturas e o quociente entre o débito e capacidade das vias. Segundo o HCM 

2000 [HCM, 2000 (7)] o Nível de Serviço das Auto-Estradas é determinado pelos limites da razão 

entre o débito das vias e a velocidade média de circulação apresentados abaixo. 

Quadro 3: Níveis de Serviço em secções correntes de Auto-Estradas [Costa, A., Macedo, J., 2008 (8)] 

Nível de Serviço Concentração (uvle/km/via) 

A 0 - 7  

B > 7 - 11 

C > 11 – 16 

D > 16 - 22 

E > 22 - 28 

F > 28 
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2.2.2. INTERSECÇÕES 

Tal como no caso dos troços correntes de estradas, o Nível de Serviço das infra-estruturas de 

intersecção pode ser estabelecido numa escala de seis valores, definida pelas letras de A a F, consoante 

as condições de circulação e de cruzamento do tráfego [Costa, A., Macedo, J., 2008 (8)]. 

Para o tipo de intersecção com maior aplicabilidade em Portugal, os cruzamentos prioritários, o HCM 

2000 [HCM, 2000 (7)] faz o enquadramento dos Níveis de Serviço através da delimitação de 

intervalos para o atraso médio registado nos fluxos secundários, d, e determinado singularmente para 

um período de análise T (normalmente igual a 0.25, correspondendo a um intervalo de 15 minutos) em 

função do volume conflituante, V, e da capacidade real, Cm, de cada movimento não prioritário “x”. A 

expressão seguinte define a demora associada a esses fluxos de acordo com as características físicas 

dos ramos de entrada da infra-estrutura e do tráfego afluente, atribuindo um atraso de cinco segundos 

inerente à presença do cruzamento enquanto obstáculo da liberdade de manobra. 

    
  

(1) 

 

 

A determinação da capacidade dos cruzamentos prioritários depende da interacção entre os condutores 

que circulam nas vias prioritárias e secundárias e baseia-se nos princípios da distribuição dos 

intervalos de tempo entre veículos que integram a corrente de tráfego prioritária e da prioridade 

relativa dos vários movimentos direccionais existentes na intersecção. Dadas as características 

particulares de cada infra-estrutura a capacidade de escoamento é ajustada em função dos efeitos da 

impedância de veículos, da existência de vias partilhadas para execução de diferentes movimentos, da 

possibilidade de atravessamento por fases, do efeito de leque na entrada do cruzamento e da influência 

de outras intersecções próximas sobre o tráfego.   

Quadro 4: Níveis de Serviço e atraso médio por veículo em cruzamentos prioritários [Costa, A., Macedo, J., 2008 (8)] 

Nível de Serviço Atrasos (segundos) 

A <10  

B 10 a 15 

C 15 a 25 

D 25 a 35 

E 35 a 50 

F > 50 
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2.3. A REDE RODOVIÁRIA NACIONAL 

Um dos maiores desafios da política de ordenamento do território prende-se com necessidade de 

organização e harmonização da rede de vias de comunicação que, no âmbito nacional, traduz a 

existência de um Plano Rodoviário Nacional, PRN, capaz de classificar e caracterizar os vários tipos 

de estradas em função da sua importância e funcionalidade. 

Até ao ano de 1985, as linhas de orientação e de apoio à gestão rodoviária encontravam-se 

estabelecidas no Plano Rodoviário de 1945 mas, a crescente procura da infra-estrutura viária como elo 

de ligação entre pontos geográficos revelou que os princípios base aí constantes, apesar de aplicáveis, 

eram insuficientes para assegurar a criação ou a adaptação da rede face à nova era dos transportes 

rodoviários. Esta evolução, impulsionada pelo crescimento económico do espaço europeu, levou ao 

aumento exponencial do número de veículos e à alteração drástica das condições de circulação nas 

estradas existentes [Plano Rodoviário Nacional - Antecedentes (11)]. 

O processo de revisão do Plano Rodoviário de 1945 foi iniciado em 1978 e, com base numa proposta 

de alteração desenvolvida pela JAE que mereceu o parecer favorável dos organismos reguladores e 

entidades de administração pública, culminou na publicação do Decreto-Lei n.º 380/85 de 26 de 

Setembro, designado PRN85. Este diploma regulamentar instituiu novos requisitos baseados em 

critérios funcionais, operacionais e de acessibilidade das vias da RRN [PRN, 1985 (12)]. 

Do ponto de vista funcional, o PRN85 preconiza ligações entre as sedes de distritos adjacentes, entre 

as sedes distritais e os centros urbanos que integram os distritos e entre as sedes distritais e, caso 

existam, o porto e o seu limite fronteiriço mais relevante. As estradas nacionais servirão os trajectos 

com um desenvolvimento superior a 10km de extensão e um TMDA maior que 2000 veículos, valor 

de referência registado no ano de 1975, os percursos que interliguem sedes concelhias e detenham um 

TMDA superior a 1000 veículos e serão ainda criadas acessibilidades entre todas as sedes concelhias e 

a nova rede de estradas nacionais [Plano Rodoviário Nacional - Antecedentes (11)] [PRN, 1985 (12)]. 

À luz do Plano Rodoviário Nacional de 1985 a RRN será constituída pela Rede Nacional Fundamental 

com cerca de 2500km de extensão distribuídos por três Itinerários Principais (IP) longitudinais e seis 

transversais e pela Rede Nacional Complementar com 7500km de percursos, nomeadamente quatro 

Itinerários Complementares (IC) longitudinais e dez transversais, as principais vias de acesso às áreas 

urbanas de Lisboa e Porto e outras estradas com ligação às sedes de distrito [Plano Rodoviário 

Nacional - Antecedentes (11)]. 

Atendendo à capacidade de escoamento das vias, os IP’s com desenvolvimento longitudinal, com 

maior peso relativo da função mobilidade, apresentarão condições de circulação compatíveis com o 
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nível de serviço B, verificando-se óptimas condições de segurança, conforto e fluidez do tráfego. 

Quanto às estradas da Rede Nacional Complementar, sobre as quais se acentua a função de 

distribuição, a circulação do tráfego deverá processar-se em boas condições de segurança e fluidez 

compagináveis com o nível de serviço C [PRN, 1985 (12)]. 

Após a entrada de Portugal na União Europeia (EU) a economia nacional continuou a evoluir 

registando-se uma nova aceleração no crescimento, agora fortemente suportada pelos apoios 

estruturais atribuídos, responsável pela melhoria das condições de vida e, por conseguinte, do aumento 

do poder de compra. Face a esta realidade, a definição da RRN segundo os pressupostos constantes no 

PRN85 tornara-se insuficiente para garantir a qualidade geral da rede no âmbito dos processos de 

regionalização impedindo, assim, o crescente alavancamento da economia interna e a projecção do 

potencial industrial e empresarial além fronteiras [Plano Rodoviário Nacional - Legislação (13)]. 

A revisão deste diploma conduziu à aprovação do Decreto-Lei n.º 222/98 de 17 de Julho (PRN2000) e 

levou à introdução da categoria das Estradas Regionais (ER) na Rede Rodoviária Nacional com um 

percurso total de 5000km, foram criados novos itinerários e procedeu-se à ampliação da rede existente, 

passando dos 9900km para os 11350km [PRN, 2000 (14)]. A extensão da nova rede de estradas 

representa um aumento de 65% relativamente aos percursos definidos no PRN85 e um significativo 

incremento na rede de distribuição e na abrangência do território nacional. 

O novo plano impôs ajustes esporádicos na rede existente e reclassificou alguns troços em função da 

sua ampliação e inclusão de uma Rede Nacional de Auto-Estradas. Uma vez criada a nova categoria 

de estradas, cuja concepção prevê um reduzido número de nós de ligação à RRN e a construção e 

exploração são concessionadas a empresas de gestão rodoviária, foram criadas alternativas válidas a 

estas vias portajadas através da criação e classificação de percursos existentes como Estradas 

Nacionais (EN) [Plano Rodoviário Nacional - Legislação (13)] [PRN, 2000 (14)]. 

No âmbito da reformulação da infra-estrutura viária verifica-se um acréscimo da extensão da Rede 

Nacional Complementar em cerca de 33% quer pela reclassificação de troços existentes quer pela 

criação de novos percursos, assiste-se à densificação dos elementos da rede junto das áreas urbanas do 

interior do país e dos limites fronteiriços, preconizando deste modo a ligação de agrupamentos de 

concelhos o desenvolvimento contínuo da RRN e são previstas variantes e circulares nos centros 

urbanos de maior dimensão em prol da melhoria das condições de segurança, circulação e fluidez do 

tráfego [Plano Rodoviário Nacional - Legislação (13)]. 

As vias de comunicação existentes que não apresentam qualquer classificação no PRN2000, como 

sejam vias de menor importância com função predominante de acesso a áreas urbanas consolidadas ou 
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zonas rurais, ficarão sob a tutela concelhia e integrarão a Rede de Estradas Municipais (EM) após 

entendimento entre a JAE e as Câmaras Municipais [PRN, 2000 (14)]. 

A classificação das estradas da RRN e as condições da sua aplicação no contexto da harmonização e 

funcionalidade rodoviária evidenciada no PRN2000 são apresentadas de forma resumida no quadro 

abaixo: 

Quadro 5: Classificação e caracterização das estradas da RRN. Adaptado de [Seco, A. et al., 2006 (4)] 

Re
de
 N
ac
io
na
l 

Fu
nd
am

en
ta
l 

Itinerários Principais (IP) 
Vias de maior interesse nacional que servem de apoio a toda a RRN e asseguram a 
comunicação entre os centros urbanos supradistritais e as plataformas logísticas 
mais relevantes (portos, aeroportos e postos transfronteiriços). 

Re
de
 N
ac
io
na
l 

Co
m
ple

m
en
ta
r Itinerários Complementares 

(IC) 
Assegura a ligação entre a Rede Nacional Fundamental e os centros urbanos de 
influência concelhia ou supraconcelhia, sem demarcação distrital. 
Os IC são as vias que estabelecem as ligações de maior interesse ao nível regional e 
de acesso às grandes áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Estradas Nacionais (EN) 

Re
de
 R
eg
ion

al
 

Estradas Regionais (ER) 

Asseguram as comunicações públicas com interesse supranacional complementares 
à RRN e apresentam as seguintes funções: 
i) Desenvolvimento e serventia de zonas fronteiriças, costeiras e outras com 

interesse turístico; 
ii) Ligação de agrupamentos de concelhos constituindo unidades territoriais; 

iii) Continuidade de estradas de âmbito regional nas mesmas condições de 
circulação e segurança. 

Re
de
 M
un
ici
pa
l 

Estradas Municipais (EM) 
Asseguram a estrutura base da rede rodoviária municipal em espaço rural, devem 
permitir a comunicação das redes de freguesia e proporcionar a ligação aos espaços 
públicos de interesse e relevância concelhia. 

Caminhos Municipais (CM) 
Complementam as redes de EM e devem possibilitar a ligação entre sedes de 
freguesia e destas às demais localidades do concelho. 

 

O nível de sinistralidade rodoviária associado à RRN durante a implementação dos Planos 

Rodoviários anteriores foi dramático surgindo, com o PRN2000, uma maior preocupação com a 

promoção da qualidade ambiental e da segurança dos utilizadores. Desta forma, foi criado um 

mecanismo de avaliação das condições de segurança através da realização de Auditorias de Segurança 

Rodoviária (ASR) que possibilitam a definição de estratégias de sensibilização e intervenção sobre os 

troços onde se registam ocorrências graves. 

A classificação das estradas da RRN pode ser referir-se aos conceitos de funcionalidade e serviço 

anteriormente apresentados denotando-se uma clara vinculação entre a tipificação dessas mesmas vias, 

a sua classificação hierárquica e o seu nível de serviço. A função hierárquica das vias desce à medida 

que a sua importância no âmbito da circulação rodoviária também desce, associando-se um menor 

nível de serviço às estradas com função de acessibilidade preponderante. O quadro seguinte 
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esquematiza a classificação das estradas da RRN em função do seu enquadramento funcional 

hierárquico: 

Quadro 6: Classificação hierárquica das estradas da RRN. Adaptado de [Seco, A. et al., 2006 (4)] 

Tipologia de Vias Colectoras 
Distribuidoras 
Principais 

Distribuidoras 
Locais 

Acesso Local 

Itinerários Principais (IP)     

Itinerários Complementares (IC)     

Estradas Nacionais (EN)      

Estradas Regionais (ER)     

Estradas Municipais (EM)      

Caminhos Municipais (CM)     

 

Os critérios de implantação e organização rodoviária descrita no PRN2000 foram sendo alterados de 

acordo com a evolução do tráfego e com a necessidade de criar novas ligações e acessos. Desde a 

implementação do diploma foram introduzidas modificações ao nível da classificação de alguns 

percursos da RRN, nomeadamente através da Lei nº 98/99 de 26 de Julho, da Declaração de 

Rectificação nº 19-D/98 e do Decreto-Lei nº 182/2003 de 16 de Agosto. 

A RRN foi crescendo em torno da necessidade de acesso às áreas urbanas e da evolução da circulação 

de pessoas e bens afirmando-se, deste logo, que a regulamentação surge por impulso dessas 

condicionantes e não por estratégia política e de ordenamento do território. Este facto poderá 

fundamentar a actual fusão de características funcionais distintas em algumas vias que, dadas as 

condições de implantação e integração no espaço envolvente, desempenham funções de circulação 

típica das vias colectoras ou distribuidoras principais e de acessibilidade vulgarmente atribuídas às 

vias distribuidoras locais ou de acesso local mas, não obstante da pressão que o sector industrial 

exerce sobre os principais eixos rodoviários, a perda de identidade de alguns dos principais percursos 

nacionais pode atribuir-se à ineficácia dos procedimentos de gestão e de fiscalização da RRN. 

 

2.4. INTERSECÇÕES RODOVIÁRIAS 

As intersecções rodoviárias são pontos singulares da rede viária onde se cruzam, separam ou juntam 

duas ou mais correntes de tráfego gerando-se conflitos que são regulados por princípios e regras 

específicas de funcionamento para cada tipo de cruzamento [Silva, A., Seco, A., Macedo, J., 2008 

(15)]. 
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A maioria dos problemas de congestionamento da rede viária urbana advém da falta de capacidade de 

escoamento dos cruzamentos para determinados níveis de procura, verificando-se a partilha do espaço 

físico e o aumento dos conflitos devido à presença de veículos motorizados, peões e ciclistas e o 

respectivo aumento dos atrasos, dos custos de operação e da poluição [HMSO, 1987 (16)]. 

Quanto à tipologia das infra-estruturas de intersecção existem, dependendo da necessidade e das 

condições de implantação e aplicabilidade nos eixos rodoviários, cinco tipos de soluções com 

inúmeras configurações distintas, os cruzamentos de prioridade à direita, os cruzamentos prioritários, 

as rotundas, os cruzamentos semaforizados e os cruzamentos desnivelados. A cada tipo de intersecção 

corresponde um grau de complexidade e desempenho distintos que se reflectem nos regimes de 

circulação, na ordem de processamento do tráfego e nos esquemas de sinalização adoptados. 

Atendendo ao modelo de separação dos conflitos no espaço ou no tempo definem-se dois grupos de 

intersecções, os cruzamentos de nível (cruzamentos de prioridade à direita, cruzamentos prioritários, 

rotundas e cruzamentos semaforizados) e as intersecções desniveladas. Apesar da classificação 

anterior ser bastante específica e permitir tipificar a maioria das soluções existentes outros casos 

haverá em que a sua identificação poderá corresponder à mistura das características de várias soluções 

como acontece, por exemplo, nas rotundas desniveladas. 
 

 
Figura 9: Aplicabilidade dos diferentes tipos de intersecções em função do tráfego nas vias principal e secundária 

[HMSO, 1987 (16)] 
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2.4.1. INTERSECÇÕES DE NÍVEL 

2.4.1.1. CRUZAMENTOS COM PRIORIDADE À DIREITA 

Este tipo de soluções corresponde a cruzamentos simples cuja estrutura física resulta da concordância 

entre as bermas das vias intersectadas sem dispor de qualquer elemento de canalização das correntes 

de tráfego e de dispositivos de sinalização ou regulação de prioridades. Apesar da simplicidade 

geométrica e de implantação subjacente às intersecções onde vigora a aplicação da regra da 

“prioridade à direita”, tal como definida no Código da Estrada, o seu dimensionamento deverá prever 

a circulação dos veículos de maiores dimensões tendo em conta os requisitos de manobrabilidade mais 

gravosos para a definição dos raios de entrada dos ramos conflituantes. 

De acordo com as regras de trânsito, os condutores, chegados a um cruzamento com prioridade à 

direita, estão sujeitos à cedência de passagem a veículos que se apresentem pela direita, devem 

abrandar, parar ou recuar de modo a não constranger o movimento dos veículos prioritários e devem, 

caso tenham prioridade, certificar-se que o fluxo de tráfego não obrigará à imobilização no interior da 

intersecção. A inexistência de outras regras específicas impõe que o desempenho destes cruzamentos 

seja largamente afectado pela procura e pelas características do tráfego rodoviário levando à criação de 

inúmeras situações de difícil interpretação face à percepção e à expectativa dos condutores. 

Este tipo de solução deverá ser implementado em zonas de tráfego reduzido onde a circulação é 

realizada a baixas velocidades permitindo a adopção de posturas defensivas e cordiais na prossecução 

das situações de impasse. 

 

2.4.1.2. CRUZAMENTOS PRIORITÁRIOS 

A facilidade de implantação e os princípios básicos de circulação levam a que a aplicabilidade deste 

tipo de intersecção se encontre generalizada em Portugal quer ao nível do ambiente urbano quer na 

estrutura de acessibilidades rurais. Através da implementação de dispositivos de sinalização vertical, 

complementada por sinalização horizontal, as vias secundárias são obrigadas a ceder a passagem ao 

tráfego da via principal facilitando assim o atravessamento do fluxo prioritário sem qualquer 

imposição de restrições que implique a execução de desvios, abrandamentos ou demoras [Silva, A., 

Seco, A., Macedo, J., 2008 (15)]. 

O dimensionamento das infra-estruturas deve assegurar boas condições de segurança e, apesar dos 

movimentos prioritários se encontrarem protegidos, as condições de circulação impostas no local 

deverão promover a maximização do escoamento do tráfego não prioritário assegurando a correcta 
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avaliação dos intervalos de tempo disponibilizados pela corrente prioritária e prevendo as condições 

de processamento das filas de espera. 

De acordo com a ordem de avanço dos vários movimentos direccionais são estabelecidos níveis de 

prioridade cujo índice, do menor valor para o maior, reflecte o grau de penalização do tráfego que 

circula em cada um dos ramos afluentes. Neste sentido, o nível de prioridade “1” corresponde aos 

fluxos provenientes do eixo principal que não sofrem impedimentos na selecção e execução das 

manobras, o nível subsequente corresponde aos movimentos não prioritários realizados livremente 

após cedência de prioridade aos movimentos do nível “1” e assim sucessivamente até ser permitido 

efectuar as manobras de viragem mais gravosas a partir das vias secundárias, viragens à esquerda 

(Figura 10). 

 
Figura 10: Níveis de prioridade em cruzamentos prioritários de 3 ramos [Silva, A., Seco, A., Macedo, J., 2008 (15)] 

 

Os cruzamentos prioritários podem apresentar diferentes características físicas dependendo do modo 

como as estradas se intersectam, do número de estradas concorrentes e da configuração do cruzamento 

ao nível do ângulo de inserção das vias. 

Do ponto de vista do número de ramos afluentes os cruzamentos prioritários podem ter três ramos 

(vulgarmente designados por entroncamentos) com intersecção5 em “T” ou em “Y”, quatro ramos com 

intersecção em “+” (também referenciada com intersecção em cruz), em “X” (enviesada) ou 

desalinhada e mais de quatro ramos, correspondendo a soluções mais complexas e de menor 

legibilidade por parte dos condutores [Macedo, J., 2005 (17)]. 

A canalização dos movimentos direccionais permite reduzir a área de conflito das intersecções, 

separando no espaço os vários fluxos de tráfego e definindo trajectórias [JAE P5/90 (18)]. A 

canalização pode ser demarcada por sinalização horizontal ou fisicamente materializada6 de acordo 

com o nível de procura das vias principal e secundária e a necessidade de protecção das correntes com 

maiores restrições de prioridade ou maior interacção de veículos [TD 42/95 (19)]. 

                                                           
5 A inserção dos vários ramos pode ser ortogonal, com ângulo relativo de intersecção das estradas próximo de 90º (assegura 
melhores condições de visibilidade), ou oblíqua, formando ângulos agudos ou de grande amplitude [Costa, A., Macedo, J., 
2008 (8)]. 
6 A demarcação horizontal mais comum corresponde à implementação de ilhéus pintados e raias oblíquas enquanto as 
soluções materializadas implicam a presença de um obstáculo sobrelevado em relação à via (ilhéus e separadores delimitados 
por lancis de betão). 
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Os objectivos e as vantagens operacionais associadas à canalização das correntes de tráfego que se 

intersectam são assegurados pela correcta inserção das entradas na intersecção, pela criação de vias 

individualizadas para os vários movimentos direccionais (vias partilhadas), pela implementação de 

vias de aceleração e desaceleração para facilitar a inserção dos veículos na corrente de tráfego 

pretendida, pela execução de ilhas separadoras e direccionais demarcadas ou formalmente 

materializadas e pela implementação de esquemas de sinalização facilmente interpretáveis pelos 

condutores [Macedo, J., 2005 (17)]. 

Com base nas condições de circulação rodoviária inglesas foi definido, em função dos volumes de 

tráfego da estrada principal e secundária, o domínio de aplicabilidade de cada uma das soluções, sem 

canalização do tráfego, com canalização demarcada e com ilhéus materializados (figura 11). 

 
Figura 11: Condições de aplicabilidade das intersecções prioritárias [TD 42/95 (19)] 

Relacionando o volume de tráfego com os pontos de conflito originados neste tipo de cruzamento 

verifica-se que as soluções materializadas apresentam maior capacidade e fluidez e oferecem melhores 

condições de segurança face às soluções sem canalização do tráfego [Silva, A., Seco, A., Macedo, J., 

2008 (15)]. 

A capacidade de escoamento destas intersecções é fortemente condicionada pela interacção dos 

veículos junto da linha de paragem aquando da formalização da cedência de prioridade instituída pela 

sinalização de paragem obrigatória (STOP) pois, para condições normais de circulação, chegados a 

esse ponto todos os condutores terão de analisar as condições de processamento do tráfego prioritário 

em relação à sua posição e avaliar os intervalos de tempo disponibilizados por essas correntes para que 

possam proceder à inserção no eixo rodoviário pretendido [Macedo, J., 2005 (17)]. 
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2.4.1.3. ROTUNDAS 

As intersecções do tipo rotunda, também designadas por intersecções giratórias, caracterizam-se pela 

convergência dos vários ramos afluentes numa região central de forma circular ou aproximadamente 

circular em torno da qual é definido um sentido único de circulação, prioritário relativamente aos 

fluxos de chegada [Silva, A., Seco, A., 2002 (20)]. 

A facilidade de implantação e a simplicidade geométrica e de circulação destas soluções permitem 

resolver um grande número de conflitos ligados à intersecção de estradas que implique a criação de 

estruturas de cruzamento complexas e irregulares colocando em causa as condições de legibilidade e 

segurança dos utilizadores. Desta forma, as rotundas adaptam-se facilmente à intersecção de três e 

quatros ramos afluentes e permitem ainda, caso haja um espaço suficientemente amplo, a reunião de 

mais de quatro ramos sem comprometer a simplicidade da solução e as condições de percepção das 

características do tráfego. Apesar desta flexibilidade de concepção, não são aconselhadas soluções que 

levem à articulação de mais de seis entradas na infra-estrutura de intersecção [SETRA, 1998 (21)]. 

 
Figura 12: Pontos de conflito Cruzamentos Prioritários Vs Rotundas [Silva, A., Seco, A., 2002 (20)] 

O reduzido número de pontos de conflito e as baixas velocidades impostas à circulação do tráfego 

neste tipo de intersecção enaltecem a sua aplicação no cruzamento de vias com funções de 

acessibilidade mas, as boas condições de fluidez reflectidas em elevados níveis de capacidade revelam 

grandes vantagens na aplicação destas soluções também no cruzamento de estradas colectoras ou 

distribuidoras onde prevalecem funções de circulação [Macedo, J., 2005 (17)]. 

A eficiência das intersecções giratórias depende da capacidade de percepção dos condutores que 

chegam à infra-estrutura e que, pretendendo integrar o fluxo circundante, terão de avaliar os intervalos 

de tempo disponibilizados entre os veículos prioritários que contornam a ilha central e seleccionar um 

momento que lhes permita essa inserção em segurança [HMSO, 1987 (16)]. 

Em termos funcionais, visto que todas as entradas são abrangidas pela mesma regra de cedência de 

passagem, as rotundas apresentam um modelo igualitário de processamento do tráfego que visa gerar 

dificuldades nas entradas e facilitar a saída dos veículos reduzindo, desta forma, a velocidade de 
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circulação nas chegadas e, consequentemente, promovendo a melhoria das condições de segurança do 

tráfego motorizado e de eventuais fluxos de peões e ciclistas. 

Dependendo do ambiente onde se inserem, do espaço disponível e das características específicas do 

tráfego e das vias de comunicação que se intersectam, as rotundas podem apresentar inúmeras 

dimensões e configurações [FHWA, 2000 (22)]. 

As mini-rotundas (figura 13) representam as soluções giratórias mais compactas com aplicação 

generalizada junto de zonas residenciais em países como a Austrália e os Estados Unidos da América 

[Macedo, J., 2005 (17)] onde são implementadas sobretudo como medidas de acalmia de tráfego. 

Dadas as reduzidas dimensões, com diâmetros do círculo inscrito7 entre os 14m e os 18m, este tipo de 

solução pode apresentar ilha central pintada ou materializada com diâmetro inferior a 4m, 

possibilitando em qualquer dos casos o seu galgamento [Silva, A., Seco, A., 2002 (20)]. 

De acordo com a publicação inglesa referente à concepção geométrica de intersecções giratórias 

[DEPARTMENT OF TRANSPORT, 1993 (23)] e atendendo à realidade portuguesa, as rotundas 

normais (figura 14) com um DCI superior a 28m e diâmetro da ilha central superior a 4m 

correspondem à maioria das soluções existentes. 

        
(13)                                                                             (14) 

Figura 13 e 14: Mini-rotunda e rotunda normal [FHWA, 2000 (22)] 

O número e a dimensão das vias do anel de circulação são estabelecidos em função das necessidades 

operacionais de qualquer tipo de veículo considerando-se a região central como intransponível 

[Macedo, J., 2005 (17)]. Em rotundas com DCI definido entre 28m e 36/40m a adopção de ilhas 

centrais semi-galgáveis é uma solução que poderá contribuir para a melhoria das condições de 

circulação dos veículos ligeiros sem, contudo, penalizar a manobrabilidade dos veículos pesados de 

maiores dimensões [Silva, A., Seco, A., 2002 (20)]. Neste tipo de rotundas a ilha central é definida em 

dois planos distintos, por um corpo central intransponível e por uma faixa de contorno galgável e 

revestida com materiais de textura dissuasora da circulação dos veículos ligeiros [FHWA, 2000 (22)]. 

                                                           
7 O diâmetro do círculo inscrito de uma entrada (DCI) corresponde ao maior diâmetro que se consegue inscrever no interior 
de uma rotunda (incluindo bermas) e que passe tangencialmente no limite da entrada em estudo. 
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Em alguns casos particulares, onde a implementação de uma solução do tipo rotunda favorece o nível 

de conforto e as condições de circulação do trânsito mas são registados períodos de afluência anormal 

nos vários ramos ou verificadas condições inseguras fomentadas pela prática de velocidade elevadas 

ou pela exposição de fluxos de peões ou ciclistas, podem adoptar-se soluções semaforizadas para 

controlar o acesso ao anel de circulação e garantir assim bons níveis de segurança rodoviária. 

Nas rotundas semaforizadas, mesmo que a sua geometria seja semelhante à de uma rotunda normal, os 

princípios de concepção e de ordenamento do tráfego são diferentes pelo que não devem ser 

consideradas rotundas [DEPARTMENT OF TRANSPORT, 1993 (23)]. Todavia, nos casos em que a 

activação dos dispositivos luminosos não é permanente os princípios de funcionamento deste tipo de 

intersecção sobrepõem-se aos de uma rotunda, conjugando assim as potencialidades da geometria das 

intersecções giratórias e da organização viária imposta pela semaforização [Macedo, J., 2005 (17)]. 

Existem ainda outras soluções menos vulgares cuja aplicação deve ser restrita e condicionada pela 

análise das características das estradas e dos fluxos intersectados na medida em que, dada a sua maior 

complexidade e menor legibilidade, poderão surgir problemas de cariz operacional. 

As rotundas duplas (figura 15) e as rotundas em anel (figura 16) são soluções que congregam 

múltiplas infra-estruturas de intersecção giratória e que permitem a afluência de vários ramos 

desfasados num mesmo espaço [Macedo, J., 2005 (17)]. Nas rotundas duplas, as vantagens da 

implementação advêm sobretudo da sua menor dimensão relativamente às rotundas normais e da 

minimização do constrangimento das entradas face à realização de manobras de viragem à esquerda e 

de inversão de marcha [DEPARTMENT OF TRANSPORT, 1993 (23)]. No caso das rotundas em anel 

existem inúmeros movimentos em contra-corrente que penalizam a percepção dos condutores e 

promovem a ocorrência de situações inesperadas, sendo a sua aplicação condicionada a zonas onde 

seja possível assegurar o afastamento das várias entradas sem que haja o reconhecimento geral da 

solução [Silva, A., Seco, A., 2002 (20)]. 

         
(15)                                                                             (16) 

Figura 15 e 16: Rotunda dupla (http://safety.fhwa.dot.gov) e rotunda em anel (Swindon's Magic Roundabout) 
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2.4.1.4. INTERSECÇÕES SEMAFORIZADAS 

O recurso a dispositivos de sinalização luminosa (figura 17) pretende melhorar as condições de 

segurança e de capacidade dos cruzamentos através da separação no tempo do atravessamento das 

correntes de tráfego que se intersectam [Sousa, A., 2010 (24)]. 

Esta solução activa, programada em função dos níveis de procura de cada um dos ramos, possibilita a 

definição e a flexibilização dos níveis de prioridade relativa entre movimentos, minimiza as condições 

inseguras no atravessamento de fluxos pedestres e permitem o controlo e a coordenação do tráfego 

rodoviário sem necessidades especiais de implantação ou custos elevados [Macedo, J., 2005 (17)].  

 
Figura 17: Cruzamento com regulação semafórica (EN10/IC2, Santa Iria da Azóia) 

 
Nos cruzamentos isolados a regulação semafórica pode apresentar tempos fixos ou actuação pelo 

tráfego. Na regulação com tempos fixos, a duração do ciclo8, o esquema de cada uma das fases9 e as 

ordens de avanço, aviso de fecho e paragem correspondentes a tempos de verde, amarelo e vermelho, 

encontram-se pré-estabelecidos. As soluções actuadas ou semi-actuadas pelo tráfego admitem a 

adequação dos anteriores parâmetros de acordo com a necessidade de fluidez do tráfego em tempo 

real, solucionando assim problemas de congestionamento localizados em ramos com desequilíbrios ou 

flutuações ao nível da procura.  

O aumento do número de cruzamentos semaforizados e a crescente procura da rede rodoviária levou à 

adopção de soluções de coordenação semafórica que permitem melhorar as condições de fluidez em 

períodos de maior intensidade de tráfego, facilitam a circulação dos veículos de emergência e de 

transporte público, aumentam o nível de segurança rodoviária e promovem o descongestionamento de 

artérias e zonas compactas. Este tipo de soluções representa uma grande evolução na mobilidade dos 

circuitos rodoviários em ambiente urbano e interurbano, criando condições de circulação fluida ao 

longo de um determinado eixo através de “ondas verdes” ou optimizando as condições de circulação 

                                                           
8 O ciclo semafórico representa a sequência de fases até retomar a ordem de circulação inicial.  
9 As fases indicam o estado do sinal durante o qual um ou vários fluxos têm ordem de avanço enquanto outros estão 
impossibilitados de o fazer [Macedo, J., 2005 (17)]. 
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numa dada zona através da adequação dos planos de regulação a partir dos dados de tráfego recolhidos 

e tratados numa central de comando [Sousa, A., 2010 (24)]. 

A sinalização luminosa pode ser aplicada tanto em cruzamentos novos como em intersecções 

existentes mas essa implementação acarreta o aumento dos custos operacionais e do atraso do tráfego 

em períodos de baixa procura, agrava o risco de ocorrência de colisões do tipo frente-traseira, eleva os 

custos de exploração e manutenção do sistema e impede a execução os condutores de efectuarem 

manobras de inversão de marcha [Macedo, J., 2005 (17)]. 

 

2.4.2. INTERSECÇÕES DESNIVELADAS 

Os cruzamentos desnivelados, também designados por nós de ligação, asseguram a intersecção de 

estradas em níveis diferentes eliminando muitos dos conflitos rodoviários relacionados com a partilha 

do mesmo espaço físico por parte de correntes de tráfego que executam diferentes movimentos de 

atravessamento ou viragem. 

Este tipo de solução é normalmente aplicado na intersecção de vias com elevada importância ou no 

cruzamento de uma estrada de menor importância com uma auto-estrada ou via similar impedindo que 

os fluxos ou fluxo prevalecente sofra interferência na trajectória e/ou na velocidade de circulação, 

mantendo elevados níveis de capacidade, fluidez, rapidez e segurança. 

Face aos elevados custos de implementação e ocupação espacial significativa torna-se importante, do 

ponto de vista da sustentabilidade económica e funcional, limitar as condições de aplicação dos 

cruzamentos desnivelados em eixos rodoviários onde se verificam volumes de tráfego muito elevados, 

grande necessidade de fluidez e uma adequada conformação do relevo envolvente, optimizando o 

nível exploração das infra-estruturas e facilitando a construção de obras de arte. 

A tipologia das intersecções desniveladas depende do número de ramos e da configuração dos acessos 

às plataformas de circulação. Segundo a Norma de Intersecções da antiga JAE [JAE P6/90 (25)] os 

cruzamentos desnivelados podem ter três ramos com ligação em trompete ou giratória ou quatro ramos 

com ligações directas, giratórias, em diamante, em trevo ou meio trevo. 

Nas soluções com ligações do tipo trompete ou trevo completo não se verificam conflitos em infra-

estruturas de cruzamento secundárias uma vez que as saídas e entradas nos diferentes ramos são 

processadas através de vias de desaceleração e aceleração, respectivamente. 
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O desempenho dos nós de ligação que impliquem a existência de intersecções de nível nas vias 

secundárias, nomeadamente nas soluções de ligação do tipo rotunda, em diamante e meio trevo, 

depende significativamente do funcionamento global dessas soluções de cruzamento tornando-se 

importante avaliar correctamente a interacção entre os fluxos dos ramos de acesso e a capacidade de 

escoamento da própria infra-estrutura, evitando assim o constrangimento do tráfego de passagem da 

corrente prioritária e a eventual formação de filas de espera nas entradas dos cruzamentos prioritários 

ou rotundas de ligação às estradas secundárias [Macedo, J., 2005 (17)]. 

A configuração destes cruzamentos deve assegurar a continuidade dos percursos rodoviários e 

responder adequadamente às condições específicas de implantação e ao nível de procura das estradas 

principal e secundária. 

             
(18)                                                                            (19) 

            
(20)                                                                            (21)         

               

(22)                                                                            (23) 

Figura 18, 19, 20, 21, 22 e 23: Configuração dos nós de ligação [Macedo, J., 2005 (17)] [JAE P6/90 (25)] 

 Directo (18); Rotunda desnivelada (19); em Diamante (20); em Trevo Completo (21); em Trevo Incompleto ou Meio-
Trevo (22); em Trompete (23) 
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2.5. OS PROBLEMAS DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 

Seco, A. et al. (2008) apresenta um conjunto de situações que resume e tipifica os problemas de 

concepção e operação mais comuns nas redes de infra-estruturas rodoviárias, nomeadamente soluções 

tecnicamente adequadas mas incapazes de escoar os volumes de tráfego de chegada, soluções 

tecnicamente correctas mas dimensionadas abaixo dos níveis mínimos regulamentares ou “sub-

standard”, soluções tecnicamente correctas mas com deficiências ao nível da manutenção, infra-

estruturas que desempenham funções para as quais não são desenvolvidas e soluções com aplicação 

técnica desadequada. 

As soluções tecnicamente correctas representam escolhas acertadas do ponto de vista da aplicabilidade 

e da adequação dos princípios base de dimensionamento às situações específicas do meio envolvente e 

das características do tráfego motorizado ou outro que partilhe o mesmo espaço enquanto efectua 

deslocações ou atravessamentos da via pública. Por vezes, apesar de correctamente implantado e 

mantido para o nível de tráfego inicial, o desenvolvimento dos trajectos regista um aumento da 

procura que pressiona a infra-estrutura no sentido do congestionamento das correntes de tráfego. 

Nestes casos, a degradação das condições de fluidez e a inadaptação dos condutores às novas 

condições de circulação traduzem também uma diminuição do nível de segurança rodoviária sendo 

imprescindível que os procedimentos de monitorização da rede rodoviária identifiquem, 

atempadamente, as alterações nos fluxos e permitam intervenções que assegurem a correcção das 

deficiências funcionais junto dos pontos problemáticos. 

Este tipo de problemas aparece comummente associado ao congestionamento de intersecções de 

relativa importância e com boas condições de acesso e é despoletado pela fixação de pessoas ou pelo 

crescimento sócio-económico numa dada área geográfica. Noutras situações, a existência de 

limitações de natureza diversa, sejam limitações espaciais, económicas ou outras, levam à 

implementação de soluções com características geométricas quantitativamente inferiores àquelas que 

são normalmente impostas para escoar os níveis de tráfego existentes. Desta forma, a concepção de 

infra-estruturas “sub-standard” implica um agravamento das condições de circulação e segurança face 

às soluções ideias. 

Mesmo com soluções adequadas do ponto de vista da funcionalidade as repercussões do 

subdimensionamento apresentam reflexo no aumento do risco de acidente devendo estabelecer-se 

mecanismos de avaliação e correcção nas zonas onde se verificam disfunções mais significativas, 

principalmente junto de pontos onde os condicionalismos físicos levam à deterioração das condições 

de visibilidade e à criação de pontos de conflito inesperados, como por exemplo em acessos de vias 
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colectoras com supressão ou redução expressiva do comprimento das vias de aceleração ou 

desaceleração. 

Supondo ainda a concepção e implementação de estradas e intersecções tecnicamente adequadas 

verifica-se inúmeras vezes o descuramento das acções de manutenção das infra-estruturas que ao 

longo dos anos vão apresentando danos e desgastes intrínsecos à circulação rodoviária. A degradação 

das plataformas traduz-se na perda de aderência dos pneumáticos dos veículos, conduz à fissuração 

dos pavimentos e à infiltração de água e substâncias poluentes nas camadas inferiores e resulta na 

diminuição do desempenho geral das soluções com implicações directas sobre os níveis de serviço e 

segurança rodoviária. 

Numa abordagem económica, a adopção de planos rigorosos de manutenção continuada aplicáveis a 

toda a rede de estradas evitaria os fortes investimentos nas operações de recuperação e reabilitação das 

infra-estruturas e reduziria fortemente, em alguns casos mais graves, o risco e o impacto da 

sinistralidade rodoviária. 

 Num campo intermédio, entre as soluções tecnicamente correctas e inadequadas, encontram-se as 

soluções funcionalmente desadequadas que, não sendo tecnicamente incorrectas, apresentam 

características funcionais para as quais não foram dimensionadas numa perspectiva de continuidade da 

rede rodoviária. Como exemplo deste tipo de deficiência são inúmeras as vias principais que 

atravessam aglomerados populacionais e zonas centrais onde a vivência humana e a circulação urbana 

se opõem totalmente às condições de circulação e à tipologia das deslocações vulgarmente realizadas 

nestas estradas. 

Os problemas de trânsito mais graves verificam-se perante soluções tecnicamente erradas onde a 

incoerência geométrica da infra-estrutura, a deficiente organização viária e as incorrecções no âmbito 

da sinalização promovem a leitura errada das características do tráfego e levam à criação de situações 

de impasse por falha de regulação ou devido à execução de manobras perigosas. Estas situações que 

de um modo geral vão contra a expectativa natural dos condutores encontram-se frequentemente 

associadas aos pontos de confluência formalizados pelos acessos a estradas ou intersecções com 

visibilidade insuficiente para execução de manobras de aproximação ou com a supressão de vias de 

circulação (por exemplo em rotundas onde o anel de circulação dispõe de menos vias que as entradas).  

No contexto nacional são ainda comuns os erros de sinalização em troços ou cruzamentos com 

características invulgares, a montagem de dispositivos de regulação de forma errónea e em locais sem 

necessidades específicas de regulação de prioridades e a implantação de travessias para utilizadores 

vulneráveis de tipologia errada e em locais de fraca visibilidade. 
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2.6. SOLUÇÕES E MEDIDAS CORRECTIVAS  

Após análise dos principais problemas que afectam a qualidade da circulação e implicam a redução 

dos níveis de serviço e segurança rodoviária é importante referir as metodologias de correcção 

normalmente adoptadas no tratamento desses casos que, não sendo um objectivo claro deste trabalho, 

podem dar indicações quanto à possível resolução dos conflitos verificados no troço seleccionado 

como caso de estudo para aplicação do modelo de avaliação de riscos de sinistralidade a desenvolver 

no capítulo 5. 

Estas soluções pretendem melhorar as condições de processamento do tráfego quer através da 

implementação de medidas de baixo custo, como é exemplo a colocação dispositivos de sinalização ou 

o tratamento superficial dos pavimentos, quer através de medidas isoladas ou integradas que 

compreendem a substituição ou reconversão das infra-estruturas existentes tornadas obsoletas pela 

inadequação às condições de fluidez e manobrabilidade do trânsito real. As medidas mitigadoras, 

dissuasoras de comportamentos de risco por parte dos condutores e protectoras dos fluxos de 

utilizadores vulneráveis, são também soluções de correcção que impõem alterações físicas e 

obstáculos no ambiente rodoviário em prol do equilíbrio das condições de circulação e da diminuição 

do risco de acidentes. 

As medidas que se expõem de seguida têm por base o resumo efectuado no volume “Segurança 

Rodoviária” do Manual do Planeamento de Acessibilidades e Transportes [Seco, A. et al., 2008 (2)] e 

alguns elementos normativos como o Regulamento de Sinalização do Trânsito - RST10 [RST (26)] ou 

de prescrição técnica como a publicação do InIR – Princípios da Sinalização do Trânsito e Regimes de 

Circulação [Roque, C. (27)]. 

Das medidas de baixo custo (também referenciadas como “Medidas de Engenharia de Baixo Custo”) 

mais comuns destacam-se aquelas que não implicam alterações profundas nos esquemas de circulação 

e no meio externo envolvente às vias de comunicação. Deste modo, a melhoria das condições de 

visibilidade através da limitação da velocidade de circulação, da limpeza dos terrenos adjacentes às 

vias e de ilhéus ou separadores com tratamento vegetal e da eliminação de acessos locais ou serventias 

privadas permite obter uma redução entre 10% e 67% nas ocorrências acidentais [Gomes, V., 2004 

(28)], consistindo apenas na salvaguarda da percepção das condições reais de tráfego e na eliminação 

de pequenos conflitos pontuais. 

A implementação de elementos de sinalização adequados ou o seu ajustamento e coordenação em 

função da necessidade de informação e da expectativa dos condutores trazem também bons resultados 

                                                           
10 RST – Decreto Regulamentar n.º 22-A/98 de 1 de Outubro, alterado pelos Decretos Regulamentares n.º 41/2002 de 20 de 
Agosto e n.º 13/2003 de 26 de Junho.  
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no apoio à tomada de decisões e na canalização das correntes de tráfego, diminuindo também o risco 

de sinistralidade. Neste contexto, quando aplicada de forma integrada com os dispositivos verticais, a 

sinalização horizontal mostra-se bastante eficaz na melhoria da segurança em locais problemáticos 

com forte densidade de tráfego e inúmeras possibilidades de trajectória. 

As marcas rodoviárias aplicadas em ambiente interurbano bem como os equipamentos de guiamento e 

balizagem devem promover o reforço da visibilidade em condições de fraca luminosidade e no período 

nocturno, reproduzindo o efeito retrorreflector através de elementos plásticos ou metálicos fixados ao 

longo das linhas pintadas ou lancis delimitadores [Seco, A. et al., 2008 (2)] [Roque, C. (27)]. 

O estado de conservação dos pavimentos betuminosos ou outros de aplicação mais restrita revela-se 

um factor importante para o nível de segurança em troços de estrada corrente e em zonas de 

cruzamento. A melhoria das características de aderência das camadas superficiais da plataforma 

rodoviária, principalmente em locais com velocidade de circulação elevada, em curvas apertadas e nas 

zonas de aproximação de intersecções ou passagens de peões onde são habitualmente registados 

polimentos que levam à existência de condições de atrito abaixo dos valores críticos [Seco, A. et al., 

2008 (2)], pode reduzir em 35% os danos corporais em acidentes ocorridos em estradas interurbanas e 

em 15% a frequência dos acidentes junto de intersecções [Gomes, V., 2004 (28)]. 

A segurança na circulação rodoviária depende largamente das condições de visibilidade e percepção 

dos condutores face aos restantes intervenientes do ambiente rodoviário. Em situações de fraca 

visibilidade, nomeadamente durante a noite, essa segurança é posta em causa mesmo que existam 

elementos de iluminação pública ao longo do traçado das vias contudo, a implementação de focos de 

iluminação junto de pontos críticos como sejam zonas de atravessamento de peões, cruzamento de 

correntes de tráfego rodoviário, implantação de obras de arte e zonas urbanas possibilita a diminuição 

drástica do número de acidentes (cerca de 75% junto de intersecções) [Gomes, V., 2004 (28)]. 

As soluções atrás mencionadas são facilmente adaptáveis às circunstâncias de implantação de infra-

estruturas existentes apresentando custos de implementação e manutenção francamente baixos face às 

soluções estruturantes que se enunciam de seguida. 

Para troços de estrada corrente são indicadas duas soluções, a melhoria das condições de 

ultrapassagem e o tratamento da área confinante da faixa de rodagem [Seco, A. et al., 2008 (2)]. No 

primeiro caso, a possibilidade de ultrapassagem encontra-se ligada à capacidade das vias e não tanto às 

condições de segurança impostas à infra-estrutura todavia, o crescimento da procura traduz o aumento 

do tráfego conflituante e trás por consequência o aumento dos sinistros. Já no segundo caso a questão 

principal prende-se com a gravidade dos acidentes rodoviários aquando da ocorrência de impactos 
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veículo-obstáculo devidos à saída de estrada por despiste ou descontrolo e posterior embate em 

obstáculos físicos de elevada rigidez na área adjacente à plataforma. 

 As condições de ultrapassagem podem ser melhoradas através da criação de vias específicas de 

ultrapassagem em troços com elevada inclinação, fraca visibilidade ou em trechos correntes com 

elevado volume de tráfego [Seco, A. et al., 2008 (2)]. Esta solução, além de favorecer a fluidez do 

trânsito, pode diminuir em 25% o número de acidentes e em cerca de 30% as ocorrências com feridos 

[Gomes, V., 2004 (28)]. 

A implementação de vias de lentos, dedicadas à circulação de veículos pesados cuja velocidade de 

circulação é drasticamente reduzida em pontos críticos como os trainéis com grande extensão e forte 

inclinação ascendente, assegura também, em termos globais, uma redução do número de acidentes na 

ordem dos 20% [Gomes, V., 2004 (28)]. 

 
Figura 24: Via de lentos (EN1/IC2 - Meirinhas) 

A melhoria das condições de ultrapassagem pode ainda passar pela circulação nas bermas das estradas, 

servindo como via de lentos (tal solução não poderá ser implementada em Portugal à luz da actual 

legislação), ou pela alteração da faixa de rodagem através da implementação de um maior número de 

vias de circulação, tornando-se onerosa a sua construção [Seco, A. et al., 2008 (2)]. 

Historicamente, os danos materiais e humanos devidos à colisão de veículos contra obstáculos 

implantados na proximidade imediata das estradas são elevados tornando-se importante a desobstrução 

do espaço físico junto das vias de circulação. Dados estatísticos relativos aos EUA revelam que uma 

zona livre de três metros pode reduzir em 25% o número de colisões contra obstáculos adjacentes à 

faixa de rodagem podendo atingir, para uma largura próxima dos seis metros, valores acima dos 40% 

[Gomes, V., 2004 (28)]. 

Relativamente às soluções de melhoria das condições de circulação aplicáveis às intersecções 

rodoviárias importa apenas referir que as alterações de ordem física, de regulação ou a adopção de 

outras soluções de cruzamento que levem à melhoria das condições de visibilidade na aproximação 
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dos locais onde se encontram as várias correntes de tráfego ou fluxos de peões, que obriguem à 

redução efectiva da velocidade de circulação e imponham condições de alerta capazes de despertar 

uma maior atenção por parte dos condutores levarão também a uma melhoria das condições de 

segurança nesses pontos críticos, reduzindo assim o número de ocorrências e de vítimas. 

De entre as medidas mais relevantes a aplicar nos cruzamentos evidencia-se a canalização do tráfego, 

que implica a redução dos pontos de conflito pela imposição de trajectórias mais correctas e 

confinadas (regista uma diminuição de 25% no número de acidentes), e a substituição de cruzamentos 

prioritários com elevados volumes de tráfego afluente por soluções giratórias (a redução da 

sinistralidade fixa-se nos 40% e a diminuição dos acidentes com vitimas mortais supera os 90%) ou 

soluções semaforizadas (mais eficazes em casos de elevada interacção entre os fluxos rodoviário e 

pedonal e de segregação de vias destinadas a diferentes modos de transporte). 

Em situações particulares, especialmente em zonas urbanas, residenciais ou atravessamentos de 

povoações onde se registam volumes de tráfego e velocidades elevadas, a redução do número de 

pontos de conflito entre veículos e utilizadores mais vulneráveis pode ser alcançada através da 

alteração dos alinhamentos das vias. Estas medidas mitigadoras pretendem forçar os condutores a 

reduzir a velocidade de circulação, consciencializando-os para as actividades sociais inerentes ao 

espaço onde transitam [Seco, A. et al., 2008 (2)]. 

As bandas sonoras e cromáticas, as lombas e as plataformas (são exemplo as passadeiras elevadas) são 

soluções que implicam modificações na cota dos pavimentos constituindo obstáculos à normal 

circulação dos veículos e melhorando as condições de segurança na aproximação de intersecções, 

curvas ou passagens para peões. O desempenho destas soluções está directamente ligado às condições 

de implantação, à integração no meio envolvente e à repetição dos elementos podendo dizer-se que, 

qualitativamente, a sua eficácia é tanto maior quanto maior for o nível de desconforto provocado sobre 

os condutores. 

Outras soluções de dissuasão como as gincanas, os estrangulamentos e as rotundas mitigadoras 

apresentam elevada eficácia na redução das velocidades e aumentam o estado de vigilância dos 

condutores. Estas alterações no alinhamento horizontal das vias levam à imposição de trajectórias 

irregulares (gincanas), estreitamentos da fixa de rodagem (estrangulamentos) e à deflexão de 

movimentos (rotundas) necessariamente realizados a baixas velocidades. 

A implementação de semáforos de controlo de velocidade e a construção de portões de entrada são 

duas soluções que, a par das rotundas de acalmia de tráfego, apresentam uma grande eficiência na 

marcação da mudança de ambiente rodoviário, designadamente na entrada das localidades, porém, 
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Gráfico 2: Impactos de algumas medidas de acalmia de tráfego

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Ao desenvolvimento longitudinal altimétrico da plataforma de circulação dá
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baseando-se em dados americanos, que as medidas que impõem maiores 

são também as que conferem maiores atenuações na

genericamente, tal como demonstra o gráfico 2, todas as medidas de acalmia de tráfego atrás indicadas 

promovem uma forte redução dos níveis de sinistralidade. 

: Impactos de algumas medidas de acalmia de tráfego na velocidade e na sinistralidade
Adaptado de [Seco, A. et al., 2008 (2)] 

                   
Ao desenvolvimento longitudinal altimétrico da plataforma de circulação dá-se o nome de rasante da estrada.
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CAPÍTULO 3 - A SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA 

3.1.  A CONDIÇÃO NACIONAL E O CONTEXTO EUROPEU 

A consciencialização dos decisores políticos dos estados que integram a União Europeia acerca da 

problemática da sinistralidade rodoviária é ainda bastante recente. Até ao início da década (2001) eram 

anualmente registadas mais de 50.000 vítimas mortais em toda a rede de estradas europeias e, ainda 

assim, eram poucos os países que dispunham de planos para aplicação de medidas de combate a este 

flagelo [Fão, J., 2008 (29)]. 

Em 2001, denotando uma clara preocupação acerca da gravidade dos acidentes rodoviários e 

percebendo o peso sócio-económico das suas consequências, a Comissão Europeia propôs, através do 

Livro Branco sobre os Transportes, o compromisso comunitário de redução em 50% do número de 

vítimas mortais nas estradas até ao ano de 2010. Após aprovação deste objectivo pelo Parlamento 

Europeu e pelo conjunto dos Estados-Membros foi adoptado, em 2003, o Programa de Acção Europeu 

para a Segurança Rodoviária que aponta as orientações comuns e descreve as medidas para atingir o 

referido objectivo [APS (30)]. 

Os actos de elaboração e implementação do Livro Branco sobre os Transportes, do Programa de 

Acção para a Segurança Rodoviária e o compromisso da Carta Europeia de Segurança Rodoviária 

(2005) promoveram a alteração de atitudes na administração central dos estados e convergiram no 

sentido do envolvimento da sociedade civil e da partilha de responsabilidades por parte dos cidadãos e 

das empresas, exortando, assim, à adopção de uma postura interventiva de cada indivíduo em prol da 

melhoria das condições de segurança nas estradas. 

Em Portugal, as medidas adoptadas na redução efectiva da sinistralidade rodoviária foram 

formalmente convencionadas através da implementação do Plano Nacional de Prevenção Rodoviária 

em 2003. Tendo por base o compromisso assumido ao nível europeu, este documento aponta a 

estratégia de controlo e prevenção que ambicionava uma redução do número de mortos e feridos 

graves não inferior a 50% até ao ano de 2010, isto relativamente à média registada entre os anos de 

1998 a 2000 quer para a RRN quer para Todas as Redes de estradas nacionais12 [EP (31)]. 

Os planos apresentados pelos Estados-Membros para alcançar os objectivos a que se propuseram 

perante a Comissão Europeia têm surtido resultados bastante positivos e, no caso específico de 

Portugal, os propósitos foram alcançados na sua generalidade até ao ano de 2006, registando-se para 

os principais indicadores uma redução do número de vítimas superior a 50%. 

                                                           
12 A rede de estradas portuguesas definida como “Todas as Redes” é composta pelas vias que integram a RRN (vias operadas 
pela EP e auto-estradas concessionadas) e pelas Redes Municipais. 
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No gráfico seguinte pode verificar-se, no período decorrente do ano 2000 a 2006, uma diminuição do 

número de mortos de 51% e 54% para Todas a Redes e para a RRN, respectivamente. Também o 

número de feridos graves exibiu uma redução da mesma ordem. 

Gráfico 3: Evolução do número de vitimas mortais entre 1990 e 2006 [Relatório de Sinistralidade, EP (31)] 

 

Os dados divulgados pela EP revelam ainda que as metas estabelecidas para a redução do índice de 

sinistralidade em ambiente urbano estariam praticamente atingidas no decurso do ano de 2006 e que o 

número de pontos negros diminuiu cerca de 80% face ao ano de 1998, assistindo-se em igual período a 

uma redução do número de mortos acima dos 90%. A evolução destes indicadores no intervalo de 

1998 a 2006 encontra-se esquematizada nos gráficos abaixo. 

Gráfico 4 e 5: Evolução do número de locais e vítimas de pontos negros nas estradas portuguesas [EP (31)] 

De acordo com dados estatísticos reunidos na base de dados de acidentes rodoviários da U.E. (CARE) 

Portugal foi o país que deteve o melhor desempenho ao nível da estratégia de redução da sinistralidade 

entre 2001 e 2008. A taxa de redução do índice geral de sinistralidade desceu aproximadamente 50%, 

valor apenas acompanhado pela França. 
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Gráfico 6: Comparação da taxa de redução de fatalidades nos países da U.E. (CARE - EU road accidents database) 

 

Apesar dos bons resultados alcançados Portugal apresenta ainda uma razão de mortes por milhão de 

habitantes superior à média da União Europeia a 27 (91 para 86) repercutindo-se os efeitos e as 

consequências da sinistralidade rodoviária na frágil estrutura económica do país [ENSR, 2008 (32)]. 

Deste modo, o PNPR 2003 foi revisto e deu origem a um novo documento que pretende reforçar as 

medidas de prevenção seguidas no passado. 

A Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, cujo desenvolvimento se aplica ao período de 2008 a 

2015 (ENSR 2008-2015), define novas metas e procedimentos que visam, entre outros, incorporar os 

10 países da U.E. com a mais baixa taxa de sinistralidade rodoviária13, impondo a redução do número 

anual de mortos nas estradas para 62 por milhão de habitantes. 

As novas orientações qualitativas e quantitativas preconizadas pela ENSR 2008-2015 pretendem 

assegurar a continuidade das políticas de sensibilização, educação e formação dos futuros condutores, 

aumentar as exigências ao nível dos equipamentos de segurança instalados nos veículos, melhorar as 

condições de concepção e construção de novas estradas e aplicar critérios e parâmetros de auditoria de 

seguranças mais rigorosos na garantia da qualidade das infra-estruturas rodoviárias. 

Mais recentemente, a Comissão Europeia anunciou a adopção de novo um plano de redução do 

número das vítimas mortais nas estradas da U.E. que ambiciona cortar em mais 50% os números 

actuais. Este programa institui a criação de um novo pacote de medidas e orientações políticas para o 

desenvolvimento de acções entre 2011 e 2020 e introduz novos requisitos de âmbito tecnológico e de 

controlo da aplicação do código da estrada. De entre as medidas mais relevantes inscritas no 

documento há que destacar a crescente importância atribuída aos sistemas inteligentes e de segurança 

dos veículos, a maior exigência ao nível da formação dos condutores e da atribuição da carta de 

condução e ainda as melhorias nas condições de assistência às vítimas e de protecção dos utilizadores 

mais frágeis como sejam os motociclistas [Segurança Rodoviária, 2010 (33)]. 
                                                           
13  Os dados estatísticos da base de dados CARE utilizam como padrão a contabilização dos mortos a 30 dias. Em Portugal 
esta informação não é conhecida, pelo que se utiliza um factor de conversão (mortos a 24 horas x 1,14). 
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As entidades legislativas e de acompanhamento ao nível europeu, compreenda-se o Parlamento 

Europeu, a Comissão e o Conselho de Transportes, têm manifestado, através da aprovação de 

Directivas de regulamentação, uma maior exigência na actuação sobre o ambiente rodoviário e na 

promoção da partilha da responsabilidade dos Estados-Membros [COM (2008) 151 Final (34)]. Assim, 

torna-se necessária e premente a contínua designação de objectivos comuns que permitam a criação de 

uma “Política Europeia para a Segurança Rodoviária” que estabeleça conceitos e códigos 

regulamentares de aplicação generalizada e concilie as actividades de fiscalização e de sancionamento 

[Fão, J., 2008 (29)]. 

 

3.2.  FACTORES POTENCIADORES DA SINISTRALIDADE 

A sinistralidade rodoviária deve ser encarada como um fenómeno civilizacional onde a 

responsabilidade é repartida pelos intervenientes humanos, veículos, infra-estrutura e pelo ambiente 

externo. De outro modo, podemos considerar apenas três factores responsáveis pelas causas de um 

qualquer sinistro se adoptarmos a designação de ambiente rodoviário como sendo a conjugação dos 

componentes estrada e ambiente exterior em representação do estado da infra-estrutura e do nível de 

consolidação urbana afecto a uma via de comunicação.  

Os factores anteriormente referidos são compostos por diferentes tipos de elementos, isto é, o 

subsistema da infra-estrutura é constituído por vias, o subsistema veículo é composto por automóveis, 

o subsistema humano é composto por pessoas, sejam condutores, passageiros ou peões, e o factor 

ambiental é composto pelas condições atmosféricas. 

Para que ocorra um acidente basta que exista um veiculo em movimento sendo que praticamente todas 

as teorias de deslocação de massas são aplicáveis à definição das condições em que ocorrem as 

colisões ou os despistes. A ideologia da conservação da energia adquire uma importância extrema no 

estudo da sinistralidade rodoviária pois, através da sua formulação é possível perceber que a libertação 

de energia será tanto maior quanto maior for a massa e a velocidade dos veículos em circulação 

[Oliveira, P., 2007 (35)]. 

Este princípio revela que num sistema isolado em que os corpos ou massas interagem apenas com 

forças conservativas, a energia mecânica total permanece constante. Contudo, as condições de 

circulação automóvel não poderão ser estudas num ambiente isolado uma vez que existem inúmeras 

trocas de energia com os elementos físicos envolventes. Neste contexto, um corpo impulsionado irá 

permanecer em movimento mesmo após a perda do elemento de tracção até que as forças de atrito 

provoquem a sua imobilização. 



 

SEGURANÇA RODOVIÁRIA EM VIAS COM ELEVADO FLUXO DE TRÁFEGO 
 

Estudo da Sinistralidade e Necessidade de Intervenção da Infra-estrutura Rodoviária 

 

 
A SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA | 45 

 

A Energia Cinética, E, relaciona a massa (m) e a velocidade (v) de um corpo e representa 

quantitativamente a tendência do seu movimento num dado instante. A variação quadrática do 

parâmetro velocidade implica uma evolução exponencial da energia contida, por exemplo, num 

veículo que circula numa via a grande velocidade. 

    
  

(2) 

 

Aquando a colisão de dois veículos a energia cinética é drasticamente reduzida devido à perda de 

velocidade dos corpos verificando-se, durante a sua deformação, uma reacção de libertação de energia 

na forma de calor. Assim, os danos observados num sinistro são amplamente influenciados pela 

velocidade de circulação dos automóveis. 

O factor humano é o principal responsável pelo nível de sinistralidade nas estradas e encontra-se 

associado quer ao comportamento dos condutores e seus acompanhantes quer ao comportamento dos 

peões que atravessam ou circulam junto da via pública. A organização norte-americana “National 

Highway Traffic Safety Administration” (NHTSA) avalia em cerca de 90% a percentagem de 

acidentes com origem em factores humanos [Oliveira, P., 2007 (35)].  

  O comportamento humano encontra-se estreitamente ligado à condição cultural da sociedade e 

encerra em si uma série de subfactores potenciadores do risco de acidente que se traduzem na 

incapacidade de dominar as reacções dinâmicas dos veículos, na distracção na prática da condução, no 

comportamento agressivo dos utilizadores da via, no desrespeito pelo Código da Estrada, na 

experiência de condução e na inaptidão psico-motora dos condutores e dos peões que partilham o 

mesmo espaço rodoviário. 

Os automóveis são meros equipamentos mecânicos produzidos pelo homem mas, na estrada, deve ser 

considerado como uma “arma” perigosa mesmo quando as condições de circulam possam ser 

consideradas óptimas e o condutor tenha práticas defensivas. De facto, a existência de um qualquer 

constrangimento inesperado na via, um obstáculo imóvel ou um animal, poderá provocar o 

descontrolo de um veículo e causar uma colisão com consequências materiais e humanas graves. 

Relativamente aos veículos importa referir que o risco de ocorrência do acidente depende, sobretudo, 

do estado de conservação e manutenção dos sistemas mecânicos e electrónicos, da sua capacidade de 

aceleração e do seu nível de conforto ergonómico. Note-se que, actualmente, todos os modelos 

comercializados na U.E. estão sujeitos ao cumprimento de fortes exigências e requisitos de segurança 

que pretendem assegurar a protecção dos ocupantes e dos peões e permitem melhorar os sistemas de 

segurança incorporados nos veículos. 

2

2

1
vmE ×=
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(25)                                                                                     (26) 

Figura 25 e 26: Testes de segurança em automóveis: posição de condução e colisão frontal (EuroNCAP) 

Segundo Leal [Leal, A., 2008 (36)] a via é um produto do progresso e da tecnologia humana e consiste 

num corredor de comunicação terrestre destinada ao trânsito rodoviário e pedonal. A influência da 

infra-estrutura rodoviária no índice de sinistralidade deve ser abordada do ponto de vista da 

concepção, dos procedimentos de manutenção, da fiscalização e da evolução do volume das correntes 

de tráfego. 

O mau dimensionamento das vias e a falta de rigor nos métodos de monitorização da qualidade geral 

da infra-estrutura a longo prazo são factores complacentes o aumento da taxa de sinistralidade 

rodoviária. Assim, a projecção e/ou construção deficiente pode conduzir à implantação de troços com 

configurações desfavoráveis, visibilidade insuficiente e pavimentos inadequados e de intersecções sem 

condições de segurança para a execução de manobras de cruzamento de veículos onde para além dos 

erros atrás descritos se observam, vulgarmente, falhas graves de sinalização [Oliveira, P., 2007 (35)]. 

O estado de conservação da plataforma de circulação e dos equipamentos rodoviários é também um 

parâmetro relevante para o estudo da sinistralidade na medida em que a degradação da base dos 

pavimentos ou mesmo a transformação da sua textura representam irregularidades que afectam o 

conforto da circulação e a as condições de aderência. 

           
(27)                                                                                       (28) 

Figura 27 e 28: Curva com visibilidade reduzida e sinalização errónea e pavimento betuminoso em ruína [Pereira, P. 
et al., 2007 (37)] 
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O último factor que integra e condiciona o sistema rodoviário é o factor ambiental e caracteriza-se 

pelo conjunto das condições atmosféricas que afectam directamente a circulação [Oliveira, P., 2007 

(35)]. De uma outra forma, este parâmetro pode compreender também as condições de luminosidade e 

de visibilidade, as características do tráfego, da sinalização e outras implícitas ao cumprimento das 

regras do Código da Estrada [Leal, A., 2008 (36)]. Segundo esta visão, no que respeita ao sistema de 

tráfego, o factor ambiental resulta das forças da natureza e da acção humana imposta às condições do 

tráfego e ao contexto normativo da circulação rodoviária. 

As diferentes posições assumidas por Oliveira [Oliveira, P., 2007 (35)], referindo que o factor via 

congrega as características da plataforma rodoviária e o subsistema dos equipamentos de apoio à 

organização viária, iluminação, sinalização, etc., e Leal [Leal, A., 2008 (36)], que afirma ser 

importante a dissociação e integração desse subsistema no factor ambiental na medida em que não 

influencia apenas as condições da infra-estrutura mas também a actividade e o desempenho do factor 

humano, acabam por ser extremamente válidas caso se considere que a via e as condições ambientais 

representam um só ambiente rodoviário. 

Os agentes atmosféricos potenciadores do risco de acidente são inúmeros. De salientar, a existência de 

água ou gelo na via, a redução da visibilidade devido ao nevoeiro, o vento, a presença de animais e 

objectos, a interacção com outros veículos e a existência de resíduos e óleo na estrada são factores que 

diminuem o coeficiente de atrito entre os pneumáticos e a via e podem originam derrapagens, 

despistes e capotamentos caso as características de circulação não sejam rápida e habilmente 

adaptadas por parte dos condutores. 

          
(29)                                                                                               (30) 

Figura 29 e 30: Despiste de veículo em condições de piso molhado (Estrada M-607, Espanha) 
 

Segundo Roque [Roque, C. (27)], através da realização de diversos estudos foi possível ponderar o 

peso que cada um dos elementos tem na análise global da sinistralidade rodoviária. O factor humano, 

identificado pelo condutor, detém 93% da responsabilidade sobre os acidentes enquanto os factores 

veículo e ambiente rodoviário representam 12% e 34%, respectivamente. Da interacção entre os vários 
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: Influência dos elementos do sistema rodoviário nos acidentes [Roque, C. (27)]

Segundo dados estatísticos da ANSR [ANSR, 2009 (1)] a origem dos acidentes nas estradas 

se, sobretudo, à negligência e delinquência humanas. O comportamento na via 

pública demonstra um baixo nível de cultura e de civismo que exorta à impulsividade e à 

reacções que tornam o ambiente rodoviário num campo de batalha onde

velocidade excessiva, a condução provocadora, as ultrapassagens perigosas e o 

desrespeito pelos dispositivos de sinalização e pelas regras do Código da Estrada. 

ado que a maioria das ocorrências se deve à falha humana, a falta de preparação teórico

condutores é também apontada como uma das causas para o elevado índice de sinistralidade. A 

concessão dos títulos de condução é efectuada com base na banalização das condições de circulação 

com base em exemplos teóricos pouco desenvolvidos e itinerários práticos com condições 

de manobra exclusivas. A preparação dos condutores, numa abordagem mais interactiva e exigente do 

de de domínio do veículo e de percepção global das condições de segurança 

em diferentes ambientes rodoviários, deveria colmatar os eventuais erros provocados pelo str

pelos impulsos agressivos e irresponsáveis que estão na génese de muitos 

conflitos de trânsito com consequências graves. 

de facilitismo na atribuição das licenças de condução junta-se ainda um profundo 

desconhecimento das características mecânicas dos veículos, dos seus sistemas de seg

limitações de utilização e necessidades de manutenção e revisão. O parque automóvel nacional 

qualidade e fiabilidade na medida em que a própria estratégia de redução de 

istralidade preconizada no PNPR assumiu uma clara intenção de renovação e 

mas, ainda assim, são comuns os erros de utilização que promovem a falência 
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Segundo o PNPR (MAI14, 2003), as causas da sinistralidade rodoviária em Portugal são: 

� Comportamentos inadequados por parte dos utilizadores da infra-estrutura rodoviária, com reiteradas 

infracções ao Código da Estrada; 

� Falta de educação cívica de uma parte significativa dos condutores agravada pelo sentimento de 

impunidade, resultante da pouca eficácia das acções dos procedimentos de fiscalização, notificação, 

decisão e punição dos infractores; 

� Deficiente coordenação nas actividades das várias entidades responsáveis pela intervenção no sistema 

rodoviário e respectiva segurança; 

� Deficiente preparação técnica dos intervenientes do sistema rodoviário; 

� Desconhecimento das causas da sinistralidade e insuficiente empenho do sistema educativo na 

instrução de futuros condutores (crianças e jovens); 

� Infra-estrutura rodoviária com deficiências ao nível do projecto, falta de qualidade construtiva, 

tratamento inadequado das áreas adjacentes às vias e carência de processos de manutenção e 

conservação de pisos e equipamentos de sinalização e segurança; 

� Mecanismo de formação e avaliação de condutores demasiado permissivo; 

� Insuficiências de coordenação na promoção de campanhas de informação, sensibilização e prevenção 

junto dos intervenientes do sistema rodoviário; 

� Falhas no processamento das contra-ordenações por parte das autoridades de segurança e 

benevolência no sancionamento dos infractores pelas entidades judiciais.  

Os dados estatísticos divulgados nos relatórios de sinistralidade da DGV [DGV, 2005 (38)], da ANSR 

[ANSR, 2009 (1)] e da UE [DGET, 2004 (39)] revelam que as causas que despoletam a maioria dos 

acidentes e que nascem do comportamento impulsivo ou da incapacidade de compreensão das 

condições e dos limites de segurança na via pública são contínuas e reincidentes. De entre estas causas 

destaca-se a circulação em velocidade excessiva, o desrespeito pelas regras e pela sinalização do 

trânsito, a condução sob o efeito do álcool e estupefacientes e a realização de manobras irregulares. 

Em ambientes interurbanos e extra-urbanos são também comuns os sinistros com origem em 

distracções e na sonolência provocadas pela fraca expectativa do desenvolvimento contínuo dos eixos 

viários e na inadequação da circulação em condições atmosféricas adversas, nomeadamente no que 

concerne à velocidade e à distancia de segurança entre veículos. 

 

 

                                                           
14 O Ministério da Administração Interna (MAI) é o organismo governamental que tutela a gestão das infra-estruturas 
rodoviárias e os respectivos mecanismos de administração e segurança. 
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3.3.  TIPIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA SINISTRALIDADE EM PORTUGAL 

3.3.1. VITIMOLOGIA E NATUREZA DOS ACIDENTES 

Segundo os dados divulgados no Relatório Anual de Sinistralidade Rodoviária [ANSR, 2009 (1)] 

conclui-se que os objectivos traçados pelo PNPR 2003 até 2010 foram alcançados na sua generalidade 

mas, em termos homólogos, o ano de 2009 foi pautado por um aumento do número de acidentes com 

vítimas (33613 em 2008 e 35484 em 2009) e do número total de feridos (43933 em 2008 e 46414 em 

2009). Desta análise, é possível verificar que a tendência de descida do número de feridos, verificada 

desde anos 90, foi subvertida, tendo-se verificado um acréscimo do número de feridos graves e feridos 

ligeiros em 0.7% e 6.0%, respectivamente, em relação ao ano de 2008. 

Uma vez que a actividade rodoviária é mais intensa durante o período diurno, a maioria dos acidentes 

ocorre também durante o dia e especialmente entre as 15 e as 18 horas. Cerca de 70% dos acidentes 

com vítimas ocorrem durante o dia mas, do número total de vítimas mortais registado 37% 

correspondem ao período nocturno. Já a gravidade dos sinistros é superior durante o crepúsculo e no 

período nocturno, registando-se um índice de sinistralidade de 3.8 e 2.9 respectivamente enquanto no 

período diurno esse mesmo parâmetro se fixou em 1.7. 

Observando os agentes atmosféricos que afectam o ambiente rodoviário verifica-se que 77% dos 

acidentes com vítimas ocorreram em boas condições climatéricas e de visibilidade e o número de 

vítimas para as mesmas condições representa 76.2% do número total de vítimas. De destacar será 

ainda o facto de perante boas condições atmosféricas resultarem aproximadamente 80% das vítimas 

mortais e 81% dos feridos graves e o índice de gravidade ser superior ao dos acidentes ocorridos nos 

períodos de precipitação (2.2 para 1.8). A divisão das vítimas segundo os factores atmosféricos pode 

ser visualizada através dos gráficos abaixo. 

Gráfico 7 e 8: Distribuição de vítimas mortais (7) e feridos graves (8) segundo os factores atmosféricos [ANSR, 2009 (1)] 

(7)                                                                                              (8) 
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A ocorrência de acidentes em condições atmosféricas favoráveis, bem como o número de vítimas total, 

tem vindo a diminuir ao longo dos últimos anos, tendo-se apurado em 2007 valores na ordem dos 83% 

e 82% para o número de acidentes e vítimas. Desta forma, tem-se assistido ao crescimento da 

sinistralidade em tempo chuvoso e outras condições climatéricas mais gravosas ou adversas para as 

quais, apesar de pouco expressivas no contexto do volume de acidentes e vítimas (apenas 1%), se 

substancia um índice de gravidade de 3.2.     

Tendo por base o mesmo elemento bibliográfico, publicado pela ANSR, a natureza dos acidentes 

revela-se, sobretudo, em colisões, despistes e atropelamentos. Em resultado destas ocorrências foram 

registados, em 2009, 737 mortos, 2624 feridos graves e 43790 feridos ligeiros, distribuídos segundo o 

quadro abaixo. 

Quadro 7: Número de vítimas por natureza dos acidentes, 2009. Adaptado de [ANSR, 2009 (1)] 

Natureza dos Acidentes Nº Mortos Nº Feridos Graves Nº Feridos Ligeiros Índice de Gravidade 

Colisão 330 1226 24587 1.8 

Despiste 281 911 13673 2.4 

Atropelamento 126 487 5530 2.2 

 

Os acidentes resultantes da colisão de veículos são responsáveis por cerca de 45% do número mortos, 

47% dos feridos graves e 56% dos feridos leves, sendo o tipo de acidente com maiores repercussões 

históricas ao nível da sinistralidade nas estradas portuguesas (55.4% das vítimas) contudo, o índice de 

gravidade associado aos acidentes por despiste e atropelamento é superior. Em termos específicos 

constata-se que a colisão frontal de veículos representa o tipo de acidente mais lesivo com um índice 

de gravidade de 4.0 apesar do número de ocorrências ter baixado em 5% relativamente ao ano de 

2008. 

A distribuição dos acidentes e vítimas de acordo com a tipologia das vias e a sua localização mostra 

que o número de acidentes e vítimas aumentou quer dentro das localidades quer fora das localidades. 

A subida do número de acidentes com vítimas é alarmante, sobretudo quando se analisam os dados 

referentes aos Itinerários Principais e Complementares, IP e IC. Neste tipo de vias ocorreu um 

incremento do número de vítimas mortais em 41.3%, devendo-se esta subida em exclusivo à evolução 

das ocorrências ao nível dos troços fora das localidades. 

Apesar do índice de sinistralidade ter baixado globalmente de 2.3 para 2.1 em variação homóloga, 

verificou-se o aumento do número de acidentes com vítimas em todos os tipos de via à excepção das 

estradas regionais, florestais, pontes e restantes vias classificadas pelo Observatório de Sinistralidade 

da ANSR como “Outras”. Atendendo ainda à sinistralidade grave, durante o ano de 2009 registou-se 

um aumento dos feridos graves nas Estradas Nacionais (EN), IP/IC e Estradas Municipais (EM) em 
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8.1%, 43.8% e 2.3%, respectivamente, e a redução desses mesmos indicadores em cerca de 3.6% e 

7.9% no caso das Auto-Estradas (AE) e Arruamentos. 

Nos arruamentos, onde o ambiente e as restrições regulamentares do trânsito impõem uma condução 

mais atenta e a velocidade reduzida verificou-se um aumento da mortalidade (181 vítimas mortais em 

2008 e 185 em 2009) no entanto, a redução do número de feridos graves (menos 87 sinistrados) levou 

à fixação do índice de gravidade registado em 2008 (1.0). 

O número de acidentes ocorridos dentro das localidades expressa 70.6% do número total de acidentes 

com vítimas mas, como demonstrado graficamente, a gravidade dos sinistros ocorridos fora das 

localidades foi muito superior (índices de gravidade de 3.8). 

Gráfico 9: Sinistralidade segundo a localização das via. Adaptado de [ANSR, 2009 (1)] 

 

 

O número de peões vítimas de acidentes subiu cerca de 5.5% mas, ao nível da sinistralidade grave, 
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não apresenta um cariz tão interventivo ao nível da segurança mas representa o corpo de administração 

e gestão da ordem pública que acaba por ser mais recorrente no ambiente urbano e principalmente no 

ambiente urbano consolidado. 

A maior mobilidade territorial da GNR leva a que a sua intervenção seja efectuada nos eixos 

rodoviários e caminhos onde se regista, como referido anteriormente, a sinistralidade mais relevante 

(fora das localidades) com um índice de gravidade de 2.8 (os acidentes participados pela PSP 

apresentam um valor de 0.8). De salientar será a influência que os acidentes em ambiente 

florestal/agrícola apresenta sob o índice de gravidade dos acidentes a que acorrem os elementos 

operacionais da GNR pois, nestes casos, apesar de quantitativamente diminutos, a severidade lesiva é 

elevada e o contexto das ocorrências é muitas vezes dissimulado pelas vítimas ou testemunhas (neste 

ambiente há uma sensação de impunidade que se manifesta face ao desconhecimento legal e à 

inexistente de fiscalização). 

Quando analisado o número de vítimas por categoria de veículo ou tipologia do utilizador constata-se 

que são os acidentes que envolvem automóveis ligeiros que apresentam os valores mais desfavoráveis. 

O número de vítimas associado a estas ocorrências representa aproximadamente 65.4% das vítimas 

totais dos acidentes rodoviários todavia, este facto não identifica a categoria B (veículos ligeiros) 

como a classe de veículos mais problemática, indiciando apenas o estrato massivo desta classe no 

âmbito do parque automóvel nacional. 

No caso dos veículos pesados (categorias C e D, pesados de mercadorias e passageiros, 

respectivamente) foram registadas 858 vítimas (condutores ou passageiros) das quais resultaram 27 

mortos e 64 feridos graves, mais 10 mortos e 23 feridos graves que em 2008. Estes dados revelam que 

a relação entre o número de vítimas mortais e o número de vítimas totais da classe do veículo é de 

3.1% ao passo que nos ligeiros essa taxa atinge apenas o valor de 1.2%. 

Atendendo a todas as categorias de veículos e utilizadores do espaço rodoviário verificou-se que, no 

ano anterior, a sinistralidade mortal (mortos da categoria (Mi) / 100 vítimas da categoria (Vi)) foi mais 

elevada nos pesados (M/V=3), seguida dos motociclos (categoria A) (M/V=3), dos peões e 

velocípedes (M/V=2) e dos ciclomotores e veículos ligeiros (M/V=1). Numa abordagem idêntica 

efectuada para o número de feridos graves observa-se que, de acordo com os resultados gráficos 

abaixo ilustrados, a categoria dos motociclos é a mais fustigada. 
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Gráfico 10: Ponderação do número de feridos graves por ocorr
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As faixas etárias da população activa entre os 30 e os 49 anos tende a equilibrar e atenuar o número de 

vítimas à medida que se avança na idade pois, ao longo da vida vão-se adquirindo capacidades 

interpretativas e reflexivas que possibilitam a prevenção e a antevisão de situações de risco. A partir 

dos 50 anos verifica-se um aumento dos sinistrados devido à perda progressiva dessas capacidades e 

reflexos. 

O risco de mortalidade dos indivíduos com mais de 65 anos foi, em 2009, de 96 mortos por milhão de 

habitantes tendo-se registado 64 mortos entre os peões deste grupo etário, o maior valor entre a 

globalidade dos utentes com uma subida homóloga anual de 10.3%. 

Numa abordagem retrospectiva aos comportamentos de risco dos utilizadores do sistema rodoviário 

conclui-se que a sinistralidade grave registada no grupo dos condutores depende da conformidade das 

suas habilitações legais. Deste modo, observa-se que a condução sem carta representa 6% das vítimas 

mortais e 8% dos feridos graves entre a totalidade dos condutores sinistrados. A taxa de mortalidade 

destes utilizadores sobe quando se interpretam os dados da utilização dos sistemas de retenção e 

segurança mais comuns e de uso obrigatório assistindo-se, em 2009, à vitimização de 48 condutores 

sem uso de capacete ou cinto de segurança (11% dos condutores vítimas mortais). 

A maioria das vítimas de acidentes rodoviários resulta de ocorrências fortuitas ao nível da marcha 

normal integrada nas correntes de tráfego mas são muitas as manobras que estão na origem dos 

números da sinistralidade. As acções de saída das filas de trânsito, numa atitude impulsiva e por vezes 

irreflectida, são responsáveis por 10.7% das vítimas mortais entre os condutores enquanto as manobras 

de ultrapassagem e de mudança de direcção para a esquerda alcançam taxas de 5.1% e 3.3%, 

respectivamente.  

Atendendo a todas as condições da via e do trânsito e às acções legalmente interditadas, foi registada a 

morte de 14 condutores em acidentes com origem no desrespeito dos dispositivos de sinalização 

vertical (3.1% do número de condutores vítimas mortais) e de 22 em manobras perigosas e irregulares 

(4.9%). De entre as causas apuradas, foram registados 86 condutores vítimas mortais da circulação em 

velocidade excessiva (19.1%), repercutindo-se este valor numa redução das vítimas do período 

homólogo em 4.9%. Apesar do abrandamento verificado ao nível da mortalidade dos condutores este 

factor é historicamente responsável pela elevada factura da sinistralidade grave em Portugal, 

denotando-se o aumento dos condutores feridos graves em 0.2% (17.6% em 2009 e 17.4% em 2008). 
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3.3.2. DISTRIBUIÇÃO DA SINISTRALIDADE NO TERRITÓRIO NACIONAL 

Na Região de Lisboa e Vale do Tejo, constituída pelos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal, 

ocorreram, em 2009, 11947 acidentes que geraram 15598 vítimas. Estes dados revelam um aumento 

do número de acidentes em 8.3% e uma subida dos indicadores da sinistralidade grave no território, 

nomeadamente o acréscimo da mortalidade rodoviária em cerca de 4.1% (em Santarém os dados 

traduzem a maior subida do número de vítimas mortais, 47%) e dos sinistrados graves em 0.5%. A 

centralização da indústria, dos serviços e dos principais órgãos de gestão pública e privada geradores 

do mercado de trabalho em torno da capital do país tem levado ao crescimento contínuo do número de 

viagens diárias na região o que poderá explicar os agravamentos descritos. 

Na Região Norte, apesar dos aumentos verificados ao nível dos acidentes com vítimas e vítimas totais, 

assistiu-se ao retrocesso da sinistralidade grave em 8.6% das mortes e 8% dos feridos graves 

relativamente ao ano de 2008. A maior concentração de acidentes e vítimas observa-se nos distritos do 

Porto e de Braga denotando-se, também neste caso, um maior número de deslocações para os centros 

mais industrializados. Por si só esta condição exprime um maior número de conflitos rodoviários 

comparativamente às zonas mais interiores e menos desenvolvidas economicamente mas, em 

contraposição, surge o caso de Vila Real onde a taxa de mortalidade na estrada subiu 50% devido, 

entre outras causas, às rigorosas condições atmosféricas registadas no ano transacto.  

O distrito de Aveiro é aquele que na Região Centro apresenta o maior número de ocorrências e 

também o maior número de vítimas, no entanto o risco de mortalidade e o número de feridos graves 

tem vindo a baixar sucessivamente ao longo dos anos. De outro modo, no distrito de Leiria o controlo 

da sinistralidade grave tem sido um objectivo difícil de alcançar e em 2009, face à estagnação dos 

sinistros e à redução do número de vítimas em 1.5%, verificou-se um incremento das vítimas mortais e 

dos feridos graves em 5.3% e 10.1%, respectivamente. 

Apesar da imensa área territorial abrangida pelas regiões do Alentejo e Algarve (sensivelmente 42% 

do território continental15) estas províncias revelam um menor peso no tecido da sinistralidade 

rodoviária, arrogando para si cerca de 9.7% dos acidentes com sinistrados e 10% das vítimas totais. 

Analisando individualmente os dados estatísticos referentes à Região do Alentejo conclui-se a redução 

efectiva do número de vítimas mortais relativamente a 2008, -16%, e o aumento dos lesados com 

gravidade em 27.8%. A região algarvia segue tendências idênticas ao caso anterior mas, havendo uma 

maior aversão ao fenómeno de desertificação e assistindo-se à convergência de fluxos rodoviários 

junto das principais cidades, observa-se o agravamento dos valores atrás relatados para uma redução 

do número de vítimas mortais de 8.9% e um acréscimo dos sinistrados graves de 28.9%. 

                                                           
15 Segundo dados do INE relativos à divisão administrativa do território português as regiões do Alentejo e Algarve 
compreendem uma área de 36963.2 km2 num total de 89015.0 km2 do continente. 
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O gráfico 11 resume a os dados mais relevantes da vitimologia grave em função da região do país e dá 

uma perspectiva global acerca do equilíbrio conferido à dicotomia “potencial de desenvolvimento 

regional e representatividade da sinistralidade rodoviária”.

Gráfico 11: Vítimas mortais e feridos graves segundo a região. Adaptado
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resume a os dados mais relevantes da vitimologia grave em função da região do país e dá 

uma perspectiva global acerca do equilíbrio conferido à dicotomia “potencial de desenvolvimento 

regional e representatividade da sinistralidade rodoviária”. 

Vítimas mortais e feridos graves segundo a região. Adaptado de [ANSR, 2009 (1)]
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afluente, apresentam melhor desempenho ao nível da capacidade de escoamento e da segurança dos 

utilizadores. 

Em casos onde existe uma forte procura e não são claramente perceptíveis as condições para o 

cruzamento de veículos, seja por limitações físicas ou de visibilidade da infra-estrutura ou por 

insuficiências de sinalização, verifica-se que a canalização das correntes de tráfego é uma estratégia 

indelével e bastante eficaz no controlo da expectativa e do comportamento dos condutores e na 

regulação dos movimentos do trânsito. A implementação destas soluções ao nível da concepção e no 

âmbito da reestruturação de zonas de conflito existentes conduz a uma melhoria significativa do nível 

de serviço das intersecções e à redução dos índices de sinistralidade em manobras de cruzamento. 

Dependendo do número de vias convergentes, do número de vias de cada um dos ramos, do tipo de 

solução geométrica e dos sentidos de trânsito de possível integração conclui-se que o número de 

conflitos na infra-estrutura de cruzamento aumenta na proporção do número de manobras que 

impliquem a sobreposição das trajectórias dos veículos. Deste modo, num entroncamento (cruzamento 

em “T”) de estradas com 2 vias e 2 sentidos de trânsito e sem elementos de canalização são gerados 9 

pontos de conflito. Para casos de intersecções mais complexas o número de pontos de conflito 

aumenta drasticamente verificando-se para o caso de um cruzamento prioritário de 4 ramos com a 

mesma tipologia de vias e possibilidade de integração de qualquer sentido de tráfego uma subida do 

número de pontos conflituantes para 32, aumentando também o potencial de sinistralidade da 

intersecção [Silva, A., Seco, A., Macedo, J., 2008 (15)]. 

Os conflitos atrás referidos apresentam natureza diversa no que respeita ao constrangimento das várias 

manobras e à interacção dos veículos dentro da infra-estrutura de intersecção, sendo definidos em 

função destes parâmetros quatro tipos de conflito, nomeadamente, divergência, convergência, 

atravessamento e entrecruzamento. 

As manobras de divergência de veículos (figura 32) estão associadas à separação do tráfego que 

circula numa mesma via e caracteriza-se pela intenção de mudança do sentido de circulação por parte 

dos condutores. Este tipo de movimento apresenta um risco reduzido e os embates ocorridos são, 

normalmente, do tipo frente-traseira envolvendo veículos em desaceleração e outros que, seguindo na 

mesma corrente de tráfego, promovem a colisão a velocidades pouco diferenciadas. Nas viragens à 

direita e principalmente nas viragens à esquerda a partir da via prioritária são numerosos os 

constrangimentos causados pelas manobras de divergência observando-se, na ausência de vias 

segregadas de desaceleração, paragem e stockagem, que promovam a separação dos fluxos de viragem 

e de passagem, um aumento do risco de sinistralidade. 
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Os movimentos de convergência (figura 33) são também manobras simples mas, relativamente à 

divergência de veículos, apresenta uma maior perigosidade face às características das correntes de 

tráfego envolvidas. Estas manobras são caracterizadas pela intenção de inserção na corrente de tráfego 

principal e os acidentes são do tipo frente-lateral ou lateral-lateral, cuja gravidade é fortemente 

condicionada pela velocidade de circulação dos veículos prioritários e pelo ângulo de convergência 

entre os veículos envolvidos [Silva, A., Seco, A., Macedo, J., 2008 (15)]. 

A correcta percepção das condições de cruzamento, designadamente das distâncias e intervalos de 

tempo decorrentes da passagem de veículos, é um factor muito importante para a contenção ou 

mitigação das consequências deste tipo de perturbação. Ao nível do dimensionamento da infra-

estrutura é possível reduzir ao mínimo a possibilidade das ocorrências acidentais através da 

canalização dos movimentos e da criação de vias de aceleração, diminuindo assim o ângulo de 

convergência e o diferencial de velocidade entre os veículos que circulam e os que pretendem integrar 

as vias prioritárias. Segundo Silva, A. et al. [Silva, A., Seco, A., Macedo, J., 2008 (15)] a redução do 

índice de sinistralidade em intersecções com canalização dos movimentos através de ilhéus 

direccionais e de separação das correntes de tráfego pode chegar aos 50%. 

                
(32)                                                                                   (33) 

Figura 32 e 33: Manobras de divergência e convergência [Silva, A., Seco, A., Macedo, J., 2008 (15)] 

Nas intersecções prioritárias em “X”, as manobras de atravessamento (figura 34) efectuadas pelos 

condutores que circulam nas vias secundárias representam o tipo de movimento com maior 

perigosidade pois, a posição relativa das vias principal e secundária e a elevada velocidade dos 

veículos prioritários implicam a ocorrência de colisões do tipo frente-lateral segundo eixos 

praticamente perpendiculares. 

Neste tipo de manobras a avaliação dos intervalos de tempo entre veículos adquire uma importância 

fulcral na segurança rodoviária. O atravessamento é o movimento que interpela maior 

responsabilidade por parte dos condutores e conflitua com um maior número de vias e veículos 

havendo uma evidente necessidade de compatibilização entre os dados sensoriais que ditam a decisão 

de avançar e as condições do tráfego que acompanham a realização da manobra. 
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A segurança dos atravessamentos está estreitamente ligada às circunstâncias de visibilidade do local 

de intersecção sendo muitas vezes adoptadas medidas de correcção desse factor para melhorar o 

campo visual dos utilizadores e reduzir o nível de incerteza associado ao arranque dos veículos. Nos 

casos em que os volumes de tráfego conflituante são significativos, o aumento do nível de segurança e 

de capacidade do movimento pode ser efectivado através da separação física das correntes prioritárias, 

proporcionando o atravessamento faseado de toda a extensão da intersecção, ou, em casos mais 

gravosos, através da aplicação de outras soluções de gestão e controlo do tráfego capazes de proteger a 

execução desta manobra (ex. semaforização). 

O entrecruzamento de veículo (figura 35) é uma manobra que agrega movimentos divergentes e 

convergentes e está normalmente associada aos nós de ligação em trevo e terminal onde as correntes 

de tráfego apresentam o mesmo sentido de circulação e pretendem comutar a o seu destino através da 

mudança de via. 

Da realização deste tipo de manobras resultam embates do tipo lateral-lateral que são normalmente 

causados pela indefinição de prioridades e pela criação de “ângulos mortos” na aproximação dos 

veículos. Um outro factor que influencia em larga escala a segurança e o desempenho da circulação 

viária nos locais de entrecruzamento é o comprimento de via disponível para realizar as manobras, 

sendo tanto mais segura a reunião e separação do tráfego quanto mais extenso o desenvolvimento da 

ligação (aumento da distância entre conflitos) [Silva, A., Seco, A., Macedo, J., 2008 (15)]. 

 

(34)                                                                          (35) 

Figura 34 e 35: Manobras de atravessamento e de entrecruzamento [Silva, A., Seco, A., Macedo, J., 2008 (15)] 
 

Como fora já referido, as intersecções prioritárias podem ser aplicadas quer em zonas urbanas quer em 

vias interurbanas, sendo facilmente adequadas e integradas na rede rodoviária envolvente contudo, a 

sua aplicação deve ser associada às vias distribuidoras e de acesso locais onde a lógica de 

funcionamento e o nível de procura permitem usufruir das vantagens destas soluções. Quando 
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aplicadas a vias de hierarquia superior não devem servir a infra-estrutura de cruzamento de forma 

isolada mas sim como intersecções com entradas e saídas na mão onde se verifica uma reduzida 

conflituosidade [Silva, A., Seco, A., Macedo, J., 2008 (15)]. 

Do ponto de vista da segurança rodoviária, os cruzamentos são responsáveis por cerca de dois terços 

dos acidentes envolvendo vítimas mortais e/ou feridos graves que ocorrem em áreas urbanas [HMSO, 

1987 (16)]. Dados estatísticos referentes a França e Dinamarca e reportados a 1998 apontam para um 

número de acidentes ocorridos em intersecções rodoviárias na ordem dos 40% do total das ocorrências 

registadas [Danish Road Directorate, 1998 (41)]. Outros estudos, efectuados em Inglaterra, revelam 

que cerca de 51% dos acidentes rodoviários ocorrem em pontos de cruzamento da rede urbana e destes 

mais de metade acontecem em intersecções prioritárias [Silva, A., Seco, A., Macedo, J., 2008 (15)]. 

Em Portugal, durante o ano de 2003, do total de acidentes com vítimas dentro das localidades, cerca de 

31% ocorreram em cruzamentos [Danish Road Directorate, 1998 (41)]. Atendendo à execução de 

manobras de cruzamento verificou-se, no biénio 2008-2009, uma redução do número de condutores 

vítimas mortais em 18,2% em atravessamentos de via mas, relativamente às manobras de mudança de 

direcção para a direita e para a esquerda assistiu-se ao aumento desse valor em 2 vítimas mortais. Das 

informações apuradas e divulgadas pela ANSR destaca-se ainda o acréscimo do número de feridos 

graves resultantes dos movimentos de atravessamento e de viragem à esquerda, sendo comprovado 

neste último caso um agravamento de 15,8% em relação aos registos de 2008 [ANSR, 2009 (1)]. 

 

3.5.  A ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

A estratégia de redução da sinistralidade rodoviária nas estradas portuguesas compreende a acção de 

várias entidades responsáveis e três níveis de actuação fundamental, nomeadamente, as campanhas de 

sensibilização, a dissuasão, fiscalização e repressão de condições inseguras e o socorro às vítimas dos 

acidentes [Balanço de Sinistralidade Rodoviária, 2008 (42)]. 

De acordo com o balanço de sinistralidade rodoviária referente ao ano de 2008, a GNR dispôs de um 

número de efectivos na ordem dos 171.000 militares e executou cerca de 355.000 patrulhas de 

fiscalização com a intervenção de 700 viaturas, 1.200 alcoolímetros e 40 radares de velocidade. Este 

conjunto de meios, humanos e equipamentos, permitiu a fiscalização de 2.606.959 condutores de entre 

os quais resultaram 649.439 emissões de auto de contra-ordenação e 23.337 detidos por infrações 

várias, a destacar 13.067 detidos por excesso de álcool no sangue e 8.835 por falta de habilitação legal 

de condução [Balanço de Sinistralidade Rodoviária, 2008 (42)].  
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Atendendo à gravidade das ocorrências que levaram à autuação dos condutores veirificou-se o 

levantamento de 300.409 contra-ordenações leves, 225.191 graves e 45.629 contra-ordenações muito 

graves. As causas que estiveram na origem das autuações foram muito diversas mas os dados 

disponibilizados apontam uma maior incidência sobre consumo de álcool (30.387 excessos em 

497.602 indivíduos testados), o consumo de drogas ou outras substâncias psicotrópicas (93 testes 

positivos em 766 indivíduos testados) e a velocidade de circulação (174.109 excessos em 9.900.486 

veículos controlados). Refira-se ainda que, entre as infracções identificadas, foram contabilizadas 

38.451 falhas de uso do cinto de segurança ou outros sistemas de retenção obrigatórios, 26.080 

infracções por uso indevido do telemóvel, 28.590 transgressões por falta de inspecção periódica 

obrigatória, 16.318 faltas de seguro automóvel e 9.914 excessos de carga [Balanço de Sinistralidade 

Rodoviária, 2008 (42)]. 

A acção das entidades de regulação e fiscalização do sistema rodoviário adquire uma maior 

importância nos períodos em que decorre um elevado número de viagens sazonais, entendam-se 

períodos festivos como a Páscoa, o Natal e o Ano Novo. O lançamento de campanhas de prevenção e 

o reforço do contingente policial pretendem sensibilizar todos os utilizadores da rede rodoviária 

nacional para o cumprimento das regras de trânsito e promover a cultura de responsabilização e o 

civismo nas estradas. 

Na operação “Polícia Sempre Presente”, levada a cabo no Natal de 2008 entre os dias 15 de Dezembro 

e 4 de Janeiro, a PSP destacou um total de 2443 homens apetrechados com 785 viaturas, 55 radares 

(fixos e em viaturas), 900 alcoolímetros e outros instrumentos de medição de carga, ruído, etc. Nesta 

acção de controlo e e repressão, foram efectuadas 1.046 patrulhas e fiscalizados 33.776 veículos, 

resultando 503 detenções efectivas e 14.351 autos de contra-ordenação. Uma vez mais o destaque do 

volume de detenções recai sobre o estado de embriaguez (325 condutores apresentavam uma taxa 

crime de alcoolemia, acima de 1,2g/l sangue) e  a condução sem título ou habilitação de condução 

(136 indivíduos) enquanto que ao nível das contra-ordenações se observam dados preocupantes 

relativamente às infracções de excesso de velocidade (236 infracções muito graves), uso de telemóvel 

(400 ocorrências), uso de cintos de segurança e sistemas de retenção (315 trangressões), IPO (260 

veículos sem inspecção periódica obrigatória válida) e seguro automóvel (103 veículos em falta) 

[Balanço de Sinistralidade Rodoviária, 2008 (42)]. 

A ANPC, enquanto orgão de gestão operacional, pretende aumentar a capacidade e rapidez dos meios 

de intervenção e socorro e assegurar a sua presença em determinados locais e períodos em que a 

sinistralidade rodoviária se apresenta tendencialmente mais grave. No âmbito da formalização destes 

propósitos surge a homologação de Directivas Operacionais Nacionais onde são apresentados os 
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principais objectivos da estratégia de divulgação, sensibilização e socorro, distinguindo as linhas de 

orientação para actuação dos meios disponíveis. 

A finalidade destas campanhas ou Directivas, instituidas ao nível da criação de condições e da 

mobilização de meios operacionais, visa [Balanço de Sinistralidade Rodoviária, 2008 (42)]:  

� Montar Dispositivos Especiais de Resposta Operacional (DERO); 

� Promover uma cadeia de protecção e socorro integrada em relação aos meios envolvidos; 

� Melhorar o nível de prontidão na resposta em fase pré-hospitalar; 

� Reduzir o tempo decorrente entre a ocorrência acidental e o tratamento hospitalar; 

� Promover a coordenação e cooperação entre os meios de socorro e as instituições de saúde; 

� Melhorar o nível de gestão da assistência e emergência médica. 

 

Tendo por base os dados apurados, referentes ao ano de 2008, os meios da Protecção Civil 

(Bombeiros) estiveram envolvidos em 36.652 intervenções de socorro em acidentes rodoviários 

congugando a acção de um total de 167.638 operacionais e 62.931 veículos. Das operações de socorro 

atrás mencionadas cerca de 18,6% decorreram no período de férias de Verão e 3.8% correspondem à 

intervenção do dispositivo na época natalícia e Ano Novo, de 20 de Dezembro de 2008 a 4 de Janeiro 

de 2009 [Balanço de Sinistralidade Rodoviária, 2008 (42)]. 

Um estudo elaborado em 2009 pelo Grupo AXA [Barómetro de Prevenção Rodoviária, 2009 (43)] em 

nove países da Europa (Alemanha, Bélgica, Espanha, Grã-Bretanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, 

Portugal e  Suiça) revela que, de uma amostra representativa com 800 inquiridos em Portugal, cerca de 

60% dos condutores considera que as condições de segurança das estradas nacionais melhoraram 

significativamente desde 2007 mas, na generalidade, admitem apresentar ainda comportamentos de 

risco que podem comprometer a sua segurança e a saúde dos restantes utilizadores da via pública (68% 

dizem não ter alterado o seu comportamento na estrada). 

Entre os condutores nacionais a percepção do risco associado à sinistralidade rodoviária é bastante 

elevada e é reconhecida por 40% dos inquiridos. A condução a alta velocidade e o não cumprimento 

da distância de segurança entre veículos são condições assumidas como comportamentos negligentes 

de alto risco por 86% dos condutores. Relativamente ao uso do telemóvel sem ligação do kit mão 

livres esse valor desce muito ligeiramente para os 85%, a condução sem cinto de segurança é apontada 

por  82% dos inquiridos e as manobras de ultrapassagem ou mudança de direcção sem sinalização 

prévia reúnem o consenso de cerca de 640 intervenientes no estudo (80%). 
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Para 42% dos condutores exceder a velocidade legalmente permitida dentro das localidades é 

arriscado mas, no entanto,  60% dos inquiridos admitem essa transgressão ao Código da Estrada. 

Ainda à luz do quadro legal em vigor, 75% dos inquiridos revelam não saber qual o limite imposto 

para a taxa de alcoolemia, cerca de 50% consideram brandas as punições actualmente consignadas aos 

abusos e infracções e aproximadamente 30% consideram ser justas e suficentes as condições de 

repressão impostas às contra-ordenações do trânsito. 

Sensivelmente metade dos inquiridos no ambito do estudo consideram que os condutores portugueses 

são responsáveis no acto de condução mas 45% concluem que os condutores estrangeiros praticam 

melhores hábitos de circulação rodoviária. No contexto das infracções com emissão de multa, 42% dos 

condutores dizem ter sido autuados por estacionar ou parar em local proibido, 26% admitem tê-lo sido 

por incumprimento dos limites de velocidade legalmente impostos e aproximadamente 10% afirmam 

ter sido multado por uso indevido do telemóvel. Ainda assim, apesar de alguns indicadores 

presumirem um elevado nível de negligência, durante o ano de 2009, 25% dos inquiridos acha que a 

sua conduta ao volante foi alterada para melhor. 

O estudo realizado pelo Grupo AXA e disponibilizado pelo IMTT [Barómetro de Prevenção 

Rodoviária, 2009 (43)] apresenta ainda resultados interessantes no que respeita à aquisição de 

veículos. Num momento em que a questão ecológica adquire ao nível global uma importância cada 

vez maior verifica-se que a eficácia energética é o factor mais relevante quando se trata de escolher 

um veículo automóvel, atingindo a concordância de 77% dos inquiridos. Após este factor, 

intrinsecamente ligado às características da motorização, ao consumo de combustível e à emissão de 

poluentes e com repercussões económicas ao nível tributário, surge o equipamento de segurança e o 

custo de aquisição com 65% e 42%, respectivamente. 

De entre os países alvo do estudo Portugal assume-se como lider na importância atribuída à prevenção 

rodoviária com 98% dos inquiridos a afirmarem essa posição. A postura dos condutores portugueses 

tem vindo a sofrer alterações drásticas e evidentes ao longo dos últimos anos revelando o peso de 

alguns parâmetros sobre o seu comportamento na estrada. Segundo os dados divulgados, 68% dos 

inquiridos alegam que a escala do preço dos combustíveis está na origem dessa mudança 

comportamental, 60% afirmam estar mais conscientes dos perigos que envolvem a condução e o 

própio ambiente rodoviário, cerca de 34% assumem que a instalação de dispositivos de controlo de 

velocidade é um factor mitigador dos excessos e igual ponderação de inquiridos diz que as recentes 

alterações conjunturais na vivência e no ambiente familiar influenciam também oseu comportamento 

enquanto condutores. 
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A apresentação e divulgação de campanhas de prevenção foram também tomadas, por 32% dos 

inquiridos, como elementos preponderantes no âmbito da responsabilização dos  condutores 

influenciando em larga medida o seu comportamento face aos utilizadores da infra-estrutura viária 

mais penalizados ou desprotegidos. As campanhas de prevenção (figura 36 e 37), principalmente as 

mais abrangentes ao nível do território nacional e de maior divulgação nos meios de comunicação 

social, têm promovido a sensibilização dos condutores para a problemática dos acidentes rodoviários 

através dos sentimentos de perda e impotência associados à sinistralidade grave ocorrida sobretudo em 

épocas festivas que culminam num maior volume de tráfego. 

             

           (36)                                                                                                (37) 

Figura 36 e 37: Campanhas de prevenção rodoviária promovidas pela ANSR e MAI, subordinadas ao tema Mortes na 
Estrada – Estamos a Travar este Drama [Balanço de Sinistralidade Rodoviária, 2008 (42)] 

 

Citando ainda dados relativos ao barómetro de sinistralidade rodoviária [Barómetro de Prevenção 

Rodoviária, 2009 (43)] são apontadas como medidas de melhoria do nível de segurança nas estradas 

portuguesas o ensino e as acções de sensibilização promovidas junto das crianças (55% dos 

inquiridos), a prevenção da condução sob o efeito do álcool (47%), a instalação de dispositivos de 

sinalização em locais perigosos (45%) e a melhoria dos equipamentos e da plataforma de circulação 

viária. 

De entre os inquiridos, 78% afirmaram ter conhecimento ou ter ouvido falar do PNPR e cerca de 40% 

manifestaram que as medidas e princípios de actuação operacional nele descritos acabaram por influir 

impacto na redução do número de acidentes ao nível local. 
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CAPÍTULO 4 - IMPLANTAÇÃO E SEGURANÇA DA EN1/IC2 

4.1.  CARACTERÍSTICAS DO TRAÇADO NO DISTRITO DE LEIRIA 

4.1.1. IMPLANTAÇÃO DA VIA 

O levantamento das características geométricas da EN1/IC2 efectuada pelo Laboratório de 

Planeamento, Transportes e Sistemas de Informação Geográfica do Instituto Politécnico de Leiria 

[Guerra, C., Jacinto, R., 2008 (3)] ao longo do traçado no distrito de Leiria, numa extensão total de 

84.321kms de estrada sob jurisdição da EP através da delegação regional - Direcção de Estradas de 

Leiria, apresenta-se como o documento técnico mais abrangente ao nível do estudo das suas 

características de implantação e de conformidade regulamentar. O mapa temático apresentado abaixo, 

retirado desse estudo, mostra o desenvolvimento do traçado ao longo dos concelhos de Alcobaça, 

Porto de Mós, Batalha, Leiria e Pombal, todos atravessados pela EN1/IC2. 

 

Figura 38: Implantação e verificações da directriz (Norma JAE) da EN1/IC2 no distrito de Leiria [Guerra, C., 
Jacinto, R., 2008 (3)] 

Legenda: 

 

km 79+889 

km 164+210 
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Segundo o estudo e em traços gerais, foram identificadas 61 rectas e 60 curvas ao longo de uma 

directriz16 com 83.497kms onde predomina a plataforma de circulação com secção transversal 1x2 

(uma faixa de rodagem com 2 vias) de tipologia 1+1 (uma via em cada sentido de tráfego), 

representando cerca de 70.5% do desenvolvimento da infra-estrutura no distrito, enquanto que do 

somatório dos troços com 2 faixas de rodagem resulta uma extensão inferior a 4.2%. 

Assumindo os dispostos regulamentares constantes na norma de traçado da JAE (P3/94) os autores do 

trabalho concluíram que, face à velocidade base de projecto (VB), 30% dos troços rectos com 

inclinação longitudinal constante apresentam uma extensão superior à prevista e cerca de 20% não 

atinge o valor mínimo exigido apontando esses pontos como áreas de análise ou revisão prioritária. No 

caso das curvas, atendendo ao valor do raio mínimo normal estabelecido em função da VB para 

garantia das condições de segurança e comodidade, conclui-se que a taxa de cumprimento dos 

requisitos regulamentares ascende aos 92% e que a relação de concordância dos alinhamentos 

circulares a evitar atinge os 10%.  

A directriz da EN1/IC2 no distrito não apresenta falhas ou incongruências de grande relevância mas 

em alguns pontos singulares carece de uma avaliação cuidada dos factores de ocupação marginal e dos 

instrumentos de sinalização que de algum modo intervêm directa e negativamente no desempenho da 

via comprometendo a segurança da circulação rodoviária. 

A caracterização da rasante17 da estrada foi realizada com base na coerência e adequação do traçado 

em planta às características de relevo do terreno de implantação sendo observadas com particular 

atenção as inclinações dos trainéis e os raios das curvas convexas e concavas que impliquem possíveis 

limitações na garantia das condições de visibilidade. Apesar de o estudo não incidir de forma 

exaustiva sobre as características da rasante conclui, expeditamente, que não existem situações de 

risco associadas às condições de implantação da EN1/IC2. 

A identificação e a medição do perfil transversal da estrada ao longo do seu traçado permitiram a 

avaliação das assimetrias entre as vias com diferentes sentidos de circulação, entendam-se as 

orientações Sul-Norte - SN (Lisboa-Porto) e Norte-Sul - NS (Porto-Lisboa). Neste contexto, o 

levantamento e a caracterização das bermas são considerados, na medida em que asseguram a 

protecção de veículos avariados e permitem o desvio de veículos ou a circulação de meios de socorro, 

pontos importantes da análise das condições de segurança da via. 

                                                           
16 Definição geométrica da estrada segundo o plano de referência horizontal (coincidente com o eixo da estrada ou linha de 
separação/separador de sentidos de tráfego). 
17 Definição geométrica da estrada segundo o plano de referência vertical (representa o desenvolvimento altimétrico ou perfil 
do eixo da estrada ou do separador). 
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Face aos dados divulgados constata-se a predominância de bermas com largura de 1.5m, 33% da 

extensão da via no sentido SN e 37% no sentido NS. De salientar será o facto de o padrão de largura 

de bermas estabelecido pela norma de traçado (JAE P3/94), para o caso comum de bermas 

pavimentadas verificado ao longo de vias de natureza idêntica à EN1/IC2 no distrito de Leiria, ser de 

2.5m e este ser apenas respeitado em cerca de 3% da extensão da via no sentido SN (2% com 2.5m e 

1% com 3.0m) e 8% no sentido NS (8% com 2.5m). 

 

4.1.2. SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 

A sinalização horizontal e vertical colocada na EN1/IC2 adquire uma importância fulcral para a 

garantia das condições de circulação, fluidez e segurança dado o elevado tráfego processado ao nível 

do ambiente interurbano. 

No âmbito da marcação rodoviária horizontal o tipo de sinalização de guias laterais mais aplicado ao 

longo do traçado da estrada no distrito de Leiria é o traço contínuo, representando 88% da sua 

extensão no caso da guia no sentido SN e 85% no sentido NS. Na restante extensão verifica-se a 

existência de traço interrompido (12% no SN e 14% no NS) e duplo contínuo numa distância de 457m 

no sentido SN e 397m no sentido NS. Note-se que a elevada quantidade de acessos directos à via, 

públicos ou de propriedade privada, impõe também a elevada taxa de aplicação do traço interrompido 

de forma a enquadrar legalmente aquele tipo de manobras. 

Quanto à marcação do eixo da via regista-se a aplicação do duplo traço contínuo em 45.351kms (cerca 

de 54%), seguido do traço interrompido em 15.435kms (18%) e do traço contínuo em 1.157kms (1%). 

Assumindo a continuidade dos elementos de sinalização horizontal no eixo da via verifica-se ainda 

que cerca de 17% da extensão da via no distrito de Leiria apresenta ilhas pintadas e 9% corresponde a 

ilhas materializadas o que, por si só, dá indicação do elevado número de pontos de intersecção que 

permitem o movimento de viragem à esquerda. 

Do relatório de caracterização da EN1/IC2 [Guerra, C., Jacinto, R., 2008 (3)] retêm-se informações 

precisas quanto ao estado de conservação dos elementos de sinalização. De acordo com esta fonte 

bibliográfica cerca de 20% das guias rodoviárias do sentido SN apresentam um nível de degradação 

acentuado enquanto no sentido NS esse valor atinge os 31%, tornando-se dificilmente perceptíveis ao 

longo de 25.692kms. Quanto aos elementos de sinalização horizontal do eixo da via verifica-se uma 

menor incidência do mau estado de conservação, todavia verificam-se deficiências ao longo de 

4.717kms de estrada. 
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A aplicação de sinais verticais deve ajustar

específico de modo a tornar coerentes e homogéneas as características da via e reduzir o risco de

acidente contudo, na realidade observada ao nível distrital, assiste

velocidade máxima, com maior ocorrência nos concelhos de Alcobaça e Pombal com 15 

situações de alternância, respectivamente.

Gráfico 12: Limites de velocidade obrigatórios segundo a extensão da EN1/IC2 no distrito de Leiria. Adaptado de 
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de segurança acrescida, seja como forma de evitar a invasão da via de sentido contrário ou as saídas de 

via que resultariam em embates com obstáculos marginais, regista
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separadores centrais. Predominantemente, estes dispositivos de segurança apresentam um estado de 

conservação classificado como razoável mas ao nível do eixo da estrada este factor 

84% do comprimento total do equipamento.

Quanto à tipologia as guardas utilizadas são do tipo flexível ou flexível dupla (guias metálicas 

interligadas que formam estruturas contínuas de protecção também designadas por rails) e New Jersey 

(blocos de betão prefabricados). A esmaga
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utilizada é o New Jersey, em 73% das protecções colocadas no eixo.
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de sinais verticais deve ajustar-se aos regimes de circulação impostos em cada troço 

nar coerentes e homogéneas as características da via e reduzir o risco de

contudo, na realidade observada ao nível distrital, assiste-se a 55 variações do limite de 

máxima, com maior ocorrência nos concelhos de Alcobaça e Pombal com 15 

situações de alternância, respectivamente. 

: Limites de velocidade obrigatórios segundo a extensão da EN1/IC2 no distrito de Leiria. Adaptado de 
[Guerra, C., Jacinto, R., 2008 (3)] 

No troço em estudo foram contabilizados 5296 elementos de sinalização vertical dos quais 4377 se 

encontram em bom estado de conservação e 220 apresentam problemas graves de legibilidade.

A implementação de guardas de segurança em algumas zonas específicas onde existe uma necessidade 

egurança acrescida, seja como forma de evitar a invasão da via de sentido contrário ou as saídas de 

via que resultariam em embates com obstáculos marginais, regista-se numa proporção de 21% 

no sentido SN e 22% no sentido NS para caso de guardas laterais e de 4% no caso de 

Predominantemente, estes dispositivos de segurança apresentam um estado de 

conservação classificado como razoável mas ao nível do eixo da estrada este factor 

l do equipamento. 

Quanto à tipologia as guardas utilizadas são do tipo flexível ou flexível dupla (guias metálicas 

interligadas que formam estruturas contínuas de protecção também designadas por rails) e New Jersey 

(blocos de betão prefabricados). A esmagadora maioria das guardas laterais são do tipo flexível, em 

97% dos resguardos no sentido SN e 98% no NS, e no caso dos separadores centrais a solução mais 

utilizada é o New Jersey, em 73% das protecções colocadas no eixo. 
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se aos regimes de circulação impostos em cada troço 

nar coerentes e homogéneas as características da via e reduzir o risco de 

se a 55 variações do limite de 

máxima, com maior ocorrência nos concelhos de Alcobaça e Pombal com 15 e 14 

: Limites de velocidade obrigatórios segundo a extensão da EN1/IC2 no distrito de Leiria. Adaptado de 
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4.1.3. PAVIMENTO E ELEMENTOS DE DRENAGEM 

O estado de conservação do pavimento betuminoso da EN1/IC2 no troço em análise foi caracterizado 

com base na determinação do Índice de Fricção Internacional (IFI), relacionando, em função da 

velocidade de circulação, a sua macrotextura, medida através do ensaio da mancha de areia, com a 

aderência da superfície, definida pelo ensaio do pêndulo britânico. Os dados revelados no estudo 

indicam que 61% da extensão da via apresenta uma macrotextura média, 35% grosseira e 5% 

apresenta mesmo uma fraca capacidade de escoamento associada à baixa porosidade do pavimento.  

Da análise das condições de atrito ou microtextura do pavimento resultam informações relevantes 

quanto aos danos ou deficiências da plataforma compagináveis com uma diminuição dos níveis de 

segurança em vários pontos da infra-estrutura viária. Após os ensaios de fricção (pêndulo britânico) a 

caracterização do pavimento recai, em 52% do traçado, numa microtextura medianamente rugosa mas, 

em aproximadamente 46% do traçado mostra uma rugosidade insuficiente que a curto prazo poderá 

consubstanciar graves problemas de perda de aderência e, consequentemente, aumentar o risco de 

acidente. 

A determinação do IFI permite o reconhecimento das características da macro e microtextura do 

pavimento face às condições de circulação real. Deste modo, as informações disponibilizadas 

assentaram no cálculo do índice para as velocidades de circulação mais frequentes de 60km/h e 

80km/h. No primeiro caso verifica-se que o pavimento apresenta uma boa qualidade em 78% da 

extensão da via atingindo mesmo a classificação de óptimo em 11.783kms (14%). Com a subida da 

velocidade base para os 80km/h o nível de qualidade do pavimento evolui inversamente e fixam-se 

taxas de traçado de 2%, 51% e 39% para os estados óptimo, bom e regular, respectivamente. 

 Apesar de, genericamente, o pavimento apresentar uma boa qualidade é possível verificar no troço em 

estudo inúmeras situações patológicas que implicam a redução desse patamar de qualidade. Referindo-

se aos trabalhos recentes de conservação da via, o estudo de caracterização da EN1/IC2 refere a 

pertinência do tratamento de alguns casos onde a qualidade da mistura betuminosa aplicada determina 

a existência de áreas com baixa rugosidade, promovendo assim uma baixa capacidade de escoamento 

de água e um fraco nível de aderência entre o pavimento e os pneumáticos dos veículos.   

 

4.1.4. TRÁFEGO RODOVIÁRIO 

Segundo os dados disponibilizados pela EP, na ligação entre as áreas metropolitanas de Lisboa e 

Porto, a EN1/IC2 encontra-se dividida em sublanços com características de implantação distintas e 

com permanente controlo/contagem de tráfego. 
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Entre os sublanços de Alverca -Carregado (km 15+000 a 31+750) e Argoncilhe - Carvalhos (km 

290+000 a 296+380), inclusivamente, existem dezoito equipamentos activos de monitorização 

automática do volume de tráfego sendo que, no distrito de Leiria, ao longo do atravessamento dos 

concelhos de Alcobaça, Porto de Mós, Batalha, Leiria e Pombal (entre os kms 79+889 e 164+210), 

existem apenas dois aparelhos instalados em posto de contagem duplo no sublanço Rio Maior – 

Batalha ao km 109+400, integrando o sistema nacional de controlo automático de tráfego. Para além 

do posto automático instalado no concelho de Porto de Mós existem ainda quatro postos de contagem 

manual, um principal localizado em Pombal (km 144+000) e três de cobertura em Alcobaça (km 

80+000), Leiria (km 116+900) e Pombal (km 155+000). 

Os últimos dados apurados e disponibilizados para o conjunto dos cinco postos de contagem referem-

se ao ano de 2005. No quadro 8 apresentam-se os valores do TMDA e TMD dos dias úteis com 

segregação do volume de veículos pesados. 

Quadro 8: Contagens de tráfego na EN1/IC2 no distrito de Leiria em 2005. Adaptado de [Jordão, S., 2008 (46)] 

Concelho Posto 

Volume de tráfego (veículos) 

TMDA 
TMD dia útil 

Total Pesados 

Alcobaça 494B/CD 13481 14515 5019 

Porto de Mós A034/A 19508 19935 3058 

Leiria 481U/CD 30273 31677 7616 

Pombal 
474O/PD 20676 21737 5492 

474A/CD 16783 17812 5049 

De acordo com o exposto verifica-se que o concelho de Leiria detém os maiores luxos de tráfego de 

circulação do distrito mantendo a tendência crescente dos volumes por dia útil face aos valores gerais 

que incluem o tráfego registado em dias de descanso. Relativamente aos veículos pesados verifica-se 

uma taxa de circulação da ordem dos 35% no concelho de Alcobaça, seguido pelos postos de 

contagem de cobertura (474A/CD) e principal (474A/PD) de Pombal com 28% e 25% do tráfego 

médio diário dos dias úteis [Jordão, S., 2008 (46)]. 

Como foi referido anteriormente, o fluxo de tráfego na EN1/IC2 apresenta uma tendência decrescente 

e prova disso mesmo será o cruzamento dos dados respeitantes ao volume de veículos contabilizado 

no posto automático do sublanço Rio Maior – Batalha. Em 2007, de acordo com a EP, o TMDA 

apurado foi de 16963 veículos o que, contrastando com os valores de 2005, confere uma diminuição 

do tráfego em cerca de 13%. Com base nos resultados de contagens anteriores, alusivas a 2002, é 

possível aferir quedas de tráfego na ordem dos 10%, 3% e 2% no posto de Alcobaça, posto principal e 

de cobertura de Pombal, respectivamente. 
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4.2.  DADOS DEMOGRÁFICOS E SOCIOECONÓMICOS 

4.2.1. POPULAÇÃO E ACTIVIDADE ECONÓMICA 

No distrito de Leiria o concelho mais populoso é o da sede distrital com 125949 habitantes, seguido do 

concelho de Pombal com 59074 habitantes. Segundo os dados do INE, também referidos em Jordão, 

S. (2008) [Jordão, S., 2008 (46)], os cinco concelhos atravessados pela EN1/IC2 detêm cerca de 70% 

da população total do distrito. 
 

A economia do distrito é, maioritariamente, do tipo urbano-industrial mas, em alguns concelhos 

periféricos, a falta de infra-estruturas e mecanismos de produção tem atenuado o desenvolvimento da 

actividade industrial, mantendo uma economia agrícola e rural. No sector secundário, o distrito de 

Leiria apresenta-se como líder na indústria dos moldes metálicos e tem uma forte tradição nas 

indústrias extractiva, transformadora e construção civil, principalmente nos concelhos de Leiria, 

Alcobaça, Marinha Grande, Pombal e Caldas da Rainha que asseguram, por si só, cerca de 70% das 

unidades industriais e cerca de 75% do emprego do sector. O sector terciário é aquele que mais tem 

evoluído a par do crescimento dos principais centros urbanos e representa, actualmente, mais de 50% 

do tecido empresarial do distrito. 
 

O desenvolvimento económico do concelho de Pombal encontra-se estreitamente ligado às infra-

estruturas de comunicação ferroviária e, sobretudo, rodoviária. A facilidade e qualidade dos acessos e 

a proximidade às principais vias colectoras, como sejam as Auto-Estradas n.º1 e n.º17, e distribuidoras 

principais, como por exemplo a EN1/IC2 e o IC8, são condições suficientemente válidas para a 

escolha do local de fixação das empresas, existindo uma ligação abrangente entre os pólos urbanos e 

industriais e os concelhos vizinhos. Neste contexto, tendo por base os dados dos recenseamentos 

gerais da população nacional dos anos 1981 e 2001, divulgados pelo INE, verifica-se uma drástica 

redução da população empregada no sector primário em 41.1% e um aumento nos sectores secundário 

e terciário em 16% e 25.2%, respectivamente, transitando a economia local para uma base produtiva 

industrializada com forte tendência de crescimento. 
 

Quadro 9: Resumo dos dados demográficos do concelho de Pombal. (Fonte: Governo Civil de Leiria) 

Área (km2) 626,00 

Número de freguesias 17 

População Residente 59.074 

Densidade populacional (habitantes/km2) 94,41 

Número de empresas (INE 2004) 8.259 

Peso do sector primário, % (2001) 6,71 

Peso do sector secundário, % (2001) 46,23 

Peso do sector terciário, % (2001) 47,06 
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4.2.2. NÍVEL DE APROXIMAÇÃO E PRESSÃO DA VIA 

Tendencialmente o crescimento dos aglomerados urbanos é influenciado pelas infra-estruturas de 

transporte e acessibilidades. A proximidade aos sistemas ou interfaces modais e aos eixos rodoviários 

com grande capacidade de tráfego assume uma importância vital para o desenvolvimento da malha 

urbana e para a garantia das condições de conforto dos residentes e utilizadores da rede. 

A EN1/IC2 apresenta um elevado número de aglomerados implantados de forma contínua nas áreas 

marginais conduzindo à existência de várias zonas urbanas concentradas ou consolidadas que afrontam 

as características do ambiente interurbano no qual o traçado da via distribuidora principal deveria 

permanecer. 

No distrito de Leiria contabilizam-se 30 aglomerados urbanos com elevada densidade onde, para além 

das edificações, existe um ambiente social, comercial e industrial bastante complexo e consistente que 

impõe alterações profundas nas condições de circulação, fluidez e segurança quer devido à maior 

ocupação marginal quer devido ao maior número de cruzamentos e de acessos directos à via. 

O itinerário da EN1/IC2 no concelho de Pombal e no seu limite com o concelho de Leiria apresenta-se 

altamente pressionado por agregados urbanos cujo núcleo de expansão se desenvolve a partir das 

potencialidades do transporte e da mobilidade preconizados pela proximidade a esta estrada. Os 

principais agregados a considerar compreendem as zonas urbanas de Meirinhas, Outeiro da Ranha e 

Matos da Ranha (entre os kms 138+088 e 142+625), Esporão, Aduguete, Fontinha, Casal da Sobreira 

e Venda da Cruz (entre os kms 147+900 e 154+750) e Galiana e Arroteia (do km 161+750 ao 

162+600) [Jordão, S., 2008 (46)]. 

Os principais focos de acidente, com maiores índices de sinistralidade, encontram-se em ambiente 

interurbano e correspondem, quase exclusivamente, a situações de acumulação de tráfego em pontos 

de cruzamento com deficientes condições de visibilidade, fraca capacidade de escoamento e forte 

pressão das áreas urbanas adjacentes. O elevado número de acessos públicos e particulares, a 

construção ilegal em propriedade privada confinante e o uso abusivo da infra-estrutura são apontados 

como factores impulsionadores do estado de insegurança e de desconforto dos utilizadores da via em 

estudo. A harmonização das características físicas e da envolvente da EN1/IC2 é uma actividade 

prioritária na estratégia de reestruturação e uniformização das condições de circulação e de combate à 

sinistralidade grave. 
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4.3.  SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA 

4.3.1. DADOS ESTATÍSTICOS DO DISTRITO DE LEIRIA 

De acordo com os últimos dados anuais disponibilizados pelo Governo Civil de Leiria, referentes ao 

ano de 2008 [Sinistralidade Rodoviária no Distrito de Leiria, 2008 (47)], foram registadas 656 

ocorrências mensais participadas em 72% pela GNR e 28% pela PSP. Analisando o número total de 

sinistros verifica-se que a colisão é a tipologia de acidentes mais recorrente, representando um 

universo de 71%, enquanto que os despistes e os atropelamentos apresentam taxas de 24% e 5%, 

respectivamente. 

As causas dos acidentes são diversificadas mas os números disponibilizados apontam o 

comportamento humano como o principal factor de origem. Neste contexto, o excesso de velocidade é 

responsável por cerca de 23% dos acidentes ocorridos mensalmente e o desrespeito pelo regime de 

circulação ou prioridade e pelos dispositivos de sinalização representam  8% e 6%. As manobras de 

ultrapassagem irregulares, a marcha atrás e as mudanças de direcção são no seu conjunto responsáveis 

por 5% dos casos sendo ainda atribuídos ao consumo excessivo de álcool, para o mesmo período de 

obserservação, 4 acidentes (aproximadamente 1% do total de acidentes). 

Durante o ano de 2008 foram registadas 55 vítimas mortais, 188 feridos graves e 2782 feridos ligeiros. 

Relativamente aos anos transactos estes números correspondem a uma diminuição geral da 

sinistralidade nas estradas do Distrito de Leiria, conforme demostrado no gráfico 13. 

Gráfico 13: Evolução da sinistralidade grave no Distrito de Leiria. Adaptado de [ANSR, 2009 (48)] 

 

 Entre 2007 e 2008 os dados disponibilizados remetem para uma redução do número de mortos em 
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Segundo o relatório de sinistralidade do Distrito de Leiria [ANSR, 2009 (48)], elaborado pela ANSR, 

entre 2008 e 2009 o número de acidentes com mortos e/ou feridos graves aumentou 8.2%, elevando o 

índice de gravidade de 2.5 para 2.6. Apesar da redução do número total de vítimas, de 3060 para 3014, 

os dados da sinistralidade grave foram agravados por um acréscimo de 5.3% no número de mortos e 

10.1% no número de feridos graves, valores directamente afectados pela severidade dos 

atropelamentos de peões, das colisões frontais e dos despistes com colisão entre veículos ou 

obstáculos imobilizados com índices de gravidade de 6.3, 6.0 e 5.0. As ocorrências mais graves 

verificaram-se no período nocturno e perante boas condições atmosféricas. 

Atendendo à localização dos acidentes verifica-se que o maior número de casos ocorre dentro das 

localidades mas é no ambiente extra-urbano que as suas consequências são mais graves, registando-se 

um índice de gravidade de 2.0 dentro das localidade e de 4.2 para as ocorrências fora das localidades. 

Neste ponto interessa reconhecer a severidade dos acidentes registados nas estradas com função 

estruturante ou de distribuição principal destacando os dados dos Itinerários Complementares e 

Principais, IC/IP, onde por cada 100 acidentes com vítimas são contabilizadas 10.3 vítimas mortais. 

O Estudo das Condições de Sinalização e Segurança da EN1/IC2 no Distrito de Leiria (2008) [Guerra, 

C., Jacinto, R., 2008 (3)] aponta 11 zonas críticas para a ocorrência de sinistros graves, 2 em Alcobaça 

(Venda das Raparigas com 1200m de extensão e Benedita/Candeeiros com 3000m), 1 em Porto de 

Mós (Zona Industrial, desenvolvida em 4000m), 1 na Batalha (Zona Industrial, com 2000m), 4 no 

concelho de Leiria (Zona Industrial da Azoia com 1500m, Zona Industrial da Cova das Faias com 

3000m, Meirinhas com 1100m e Vermoil com 1400m) e 3 em Pombal (Pombal com 1200m, 

Pombal/Pelariga e Pelariga, ambos com uma extensão de 2000m). Analisando a origem destes casos, o 

estudo revela que todos os troços onde ocorreram acidentes graves apresentam focos de sinistralidade 

coincidentes com pontos de intersecção rodoviária processados ao nível da plataforma de circulação, 

nomeadamente cruzamentos prioritários. 

 

4.3.2. ACIDENTES E VITIMOLOGIA NO CONCELHO DE POMBAL 

No âmbito da realização deste trabalho torna-se importante analisar as características da sinistralidade 

rodoviária no concelho de Pombal de modo a conhecer o historial de alguns pontos críticos da 

EN1/IC2, nomeadamente no que concerne à incidência da sinistralidade grave junto de acessos locais 

que, mais adiante, servirão de base ao desenvolvimento do modelo de avaliação da necessidade de 

intervenção das infra-estruturas rodoviárias. 
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Dados da ANSR [ANSR, 2009 (48)], referentes ao ano de 2009, apontam um índice de gravidade de 

3.8 para as ocorrências no concelho, sendo apenas ultrapassado por Ansião (índice de gravidade de 

8.5). Dos 2296 acidentes com vítimas registados no distrito de Leiria 341 ocorreram em Pombal e 

tiveram como consequência 501 vítimas das quais foram contabilizadas 13 vítimas mortais e 45 

feridos com gravidade. 

Jordão, S. (2008) quantifica e identifica, com base no estudo de Guerra, C. e Jacinto, R. (2008), os 

acessos e os pontos de viragem à esquerda existentes em cada um dos concelhos atravessados por esta 

estrada. A extensão da via que se sobrepõe ao concelho de Pombal representa 32% do seu 

desenvolvimento ao longo de todo o distrito de Leiria e apresenta 333 acessos locais, o maior número 

de entre os concelhos atravessados (a densidade de acessos atinge os 12.4 acessos/km). 

Os acessos locais do concelho de Pombal são distribuídos segundo a tipologia ou finalidade a que se 

destinam, conforme apresentado no quadro abaixo. 

Quadro 10: Tipologia de acessos locais. Adaptado de [Guerra, C., Jacinto, R., 2008 (3)] 

Habitação Restauração Indústria e Serviços Propriedades Outros Total 

149 28 57 5 94 333 
 

No distrito de Leiria e ao longo da EN1/IC2 existem 288 pontos de viragem à esquerda sendo que só 

no concelho de Pombal esse valor ascende a 118, representando cerca de 52% do número total de 

viragens (4.3 viragens/km). O quadro 11 mostra a subdivisão das viragens à esquerda segundo a 

tipologia das infra-estruturas que suportam este tipo de movimento. 

Quadro 11: Tipologia das infra-estruturas de intersecção – Viragens à esquerda. Adaptado de [Guerra, C., Jacinto, 
R., 2008 (3)] 

Sem Stockagem Com Ilhéus Materializados Com Marcação Total 
67 6 45 118 

 

O elevado número de acessos e pontos de manobra ou viragem na via indiciam condições físicas 

potenciadoras da ocorrência de acidentes, nomeadamente colisões com outros veículos que circulam 

na via prioritária, e tornam problemática a actuação das autoridades de segurança e da entidade gestora 

da rede. O mapa temático apresentado abaixo diz respeito á distribuição da sinistralidade ao longo do 

traçado da EN1/IC2 no concelho de Pombal entre 2006 e 2007 e manifesta uma clara incidência da 

sinistralidade grave junto de cruzamentos prioritários de nível que formalizam a intersecção de 

estradas da rede confinante com a via principal, especialmente próximos dos aglomerados urbanos de 

maior densidade. 
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Figura 39: Número de acidentes na EN1/IC2 no concelho de Pomba

 

O quadro 12 expõe os dados da sinistralidade mais recentes, listando 

feridos graves ocorridos em 2009 

Quadro 12: Sinistralidade grave da EN1/IC2 em Pombal

Data (d - m) Hora Mortos 

23 - 02 13:55 0 

16 - 03 08:45 1 

21 - 03 01:40 1 

19 - 04 03:00 1 

05 - 07 14:23 0 

06 - 07 16:10 0 

14 - 08 14:53 2 
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: Número de acidentes na EN1/IC2 no concelho de Pombal por km nos anos 2006 e 2007 (até Outubro) 
[Guerra, C., Jacinto, R., 2008 (3)]  

dados da sinistralidade mais recentes, listando os acidentes com mortos e/ou 

em 2009 ao longo do traçado da EN1/IC2 no concelho de Pombal.

: Sinistralidade grave da EN1/IC2 em Pombal, 2009. Adaptado de [ANSR, 2009 (48)]

Feridos Graves Via km Natureza do acidente

1 EN1 156+500 Colisão traseira com outro veículo em movimento

0 EN1 140+300 Colisão traseira com outro veículo em movimento

0 EN1 154+300 Colisão traseira com outro veículo em movimento

0 EN1 142+700 Despiste c/ colisão c/ veículo imobilizado ou obst

1 IC2 145+600 Colisão lateral com outro veículo em movimento

3 IC2 150+000 Colisão frontal 

0 EN1 143+400 Colisão frontal 

VIAS COM ELEVADO FLUXO DE TRÁFEGO 

odoviária 
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l por km nos anos 2006 e 2007 (até Outubro) 

os acidentes com mortos e/ou 

de Pombal. 

[ANSR, 2009 (48)] 

Natureza do acidente 

ulo em movimento 

Colisão traseira com outro veículo em movimento 

Colisão traseira com outro veículo em movimento 

Despiste c/ colisão c/ veículo imobilizado ou obstáculo 

Colisão lateral com outro veículo em movimento 

 

 



 

SEGURANÇA RODOVIÁRIA EM VIAS COM ELEVADO FLUXO DE TRÁFEGO 
 

Estudo da Sinistralidade e Necessidade de Intervenção da Infra-estrutura Rodoviária 

 

 
IMPLANTAÇÃO E SEGURANÇA DA EN1/IC2 | 79 

 

Data (d - m) Hora Mortos Feridos Graves Via km Natureza do acidente 

16 - 09 16:15 0 1 EN1 151+600 Colisão lateral com outro veículo em movimento 

05 - 10 10:35 0 1 EN1 147+250 Colisão traseira com outro veículo em movimento 

21 - 10 06:30 1 0 IC2 158+400 Colisão lateral com outro veículo em movimento 

27 - 11 07:40 0 2 EN1 146+500 Colisão lateral com outro veículo em movimento 

23 - 12 19:15 0 1 IC2 141+500 Colisão lateral com outro veículo em movimento 
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CAPÍTULO 5 - MODELAÇÃO DA SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA 

5.1.  GENERALIDADES 

A análise dos factores de origem dos acidentes rodoviários e a avaliação das suas consequências ao 

nível social e económico revêem-se num processo passivo de levantamento e tratamento de dados de 

sinistralidade ocorrida no passado em determinado local. Referindo outras áreas da Engenharia, a 

avaliação do potencial de risco associado a uma dada actividade ou empreendimento, aludindo 

exemplarmente ao Estudo das Condições de Segurança no Trabalho ou à Avaliação de Impactes 

Ambientais, é um procedimento perfeitamente banalizado no contexto das obrigatoriedades legais das 

empreitadas de construção e surge numa fase preliminar das fases de execução ou exploração 

reflectindo, assim, a quantificação desse risco no âmbito social, económico e ambiental. 

Retomando os objectivos do trabalho e admitindo que à partida a construção de estradas, intersecções 

ou obras de arte rodoviárias assentam sobre projectos de execução amplamente discutidos e 

correctamente dimensionados propõe-se a criação de um modelo de avaliação expedito que permita 

abordar qualquer ponto da rede rodoviária e estabelecer para as condições de implantação e utilização 

o grau de adequação da infra-estrutura, quantificar os riscos ou o potencial de sinistralidade dos 

elementos do sistema rodoviário e estabelecer o nível de urgência de eventuais obras ou operações de 

requalificação. 

 

5.2.  A DETERMINAÇÃO DO RISCO DE SINISTRALIDADE 

O estudo da sinistralidade rodoviária pode ser encarado como uma problemática que depende e atinge 

directamente o ser humano enquanto utilizador da infra-estrutura rodoviária mas, acima de tudo, 

enquanto vítima do acidente. O número de vítimas envolvido num sinistro considera-se proporcional à 

exposição dos utilizadores, ao risco inerente à circulação ou à execução de manobras e à gravidade do 

acidente, enunciando-se deste modo a seguinte formulação [Seco, A. et al., 2008 (2)]: 

    
  

(3) 

 

Assumindo que o risco de determinada ocorrência depende invariavelmente da relação entre o número 

de acidentes e a exposição dos utilizadores e que a gravidade do sinistro pode ser determinada pelo 

quociente entre o número de vítimas e o número de ocorrências, a expressão anterior pode traduzir-se 

através do modelo de cálculo abaixo: 

GravidadeRiscoExposiçãoVítimas ××=
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(4) 

 

Atendendo às reais condições de circulação do trânsito importa referir que o risco assoaciado a uma 

ocorrência acidental depende de múltiplos factores que o tornam tão volátil quanto maior o número de 

factores abrangidos e a sua distinção em relação às normais condições de processamento do tráfego. 

Assim, supõe-se que cada sinistro ocorre num determinado local específico e perante situações e 

características do ambiente rodoviário muito peculiares, envolvendo diferentes utentes e meios de 

transporte distintos e promovendo desta forma um nível de risco também diferente, designado por 

“Risco Real”.  

Seco, A. et al (2008) refere que a melhor forma de integrar no modelo de segurança todas as condições 

particulares associadas a uma situação exclusiva “i”,  passa por definir o “Risco Real” (RREAL) do 

acidente em função de todos os factores de sinistralidade intervenientes, obtendo-se a seguinte 

notação:
  

  

 
(5) 

 

Segundo esta expressão, o “Risco Real” da situação “i”, RREAL, depende do risco inerente à situação 

normalizada do tipo “i” (RISi) e dos parâmetros potenciadores do risco de sinistralidade determinantes 

para a análise das condições de segurança dessa mesma situação. Desta forma, os factores de 

ponderação da influência dos utentes envolvidos, dos veículos, das características da infra-estrutura e 

do ambiente rodoviário são definidos pelas parcelas CON, VEÍ, INF e AMB, respectivamente. 

O nível de sinistralidade rodoviária está ainda ligado a um outro factor de ponderação estatística já 

referido anteriormente como “Exposição”. Este parâmetro pretende medir ou quantificar a frequência 

da ocorrência de uma dada situação de tráfego específica sendo possível definir o nível de 

sinistralidade dessa mesma situação (SINISi) em função da sua frequência de ocorrência (EXPi): 

 
(6) 

 

De acordo com a formulação anterior será facilmente determinado o “Nível Global de Sinistralidade” 

associado a um dado sistema rodoviário uma vez que este será o resultado do somatório dos níveis de 

sinistralidade determinados para cada situação específica do tráfego verificadas nesse conjunto 

integral. 

(7) 

 

Acidentes

Vítimas

Exposição

Acidentes
ExposiçãoVítimas ××=

);;;;( AMBINFVEÍCONRISfRREAL ii =

);( iii EXPRREALgSINIS =

∑
=

=

n

i
iSNISdadeSinistralideGlobalNível

1

)(
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Partindo de registos policiais e dos resultados obtidos num inquérito de segurança e educação 

rodoviária,  realizado na provincia de Jeonbuk (Coreia), Tae Jang analisou o comportamento dos 

condutores e desenvolveu uma metodologia de avaliação dos padrões de agressividade com base no 

relacionamento entre as suas características demográficas e sociais e o nível de acesso à formação e 

edução rodoviária [Jang, T., 2006 (44)]. 

O procedimento empírico tomado neste estudo permitiu estabelecer uma relação causal entre as 

características individuais dos condutores e a tendência de hábitos para a realização de manobras 

perigosas, mostrando e quantificando os principais indicadores humanos que promovem a aversão ou 

o aumento do risco de sinistralidade. Segundo a metodologia adoptada, a frequência de um dado 

comportamento é determinada sobre uma escala logarítmica que admite a hierarquização das relações 

entre quatro variáveis distintas, o comportamento ao volante (R), a idade (A), o estado civil (M) e o 

nível de educação ou formação académica (E), e pode ser descrita pela seguinte equação: 

 
(8) 

  

A participação dos efeitos, λ , surge primeiramente como uma ponderação global dos efeitos das 

variáveis associadas às situações particulares, i, j, k e l, mas, supondo o relacionamento entre todos os 

parâmetros de cálculo, a frequência do comportamento agressivo, log (mijkl), deve ainda considerar os 

efeitos da interacção entre o comportamento ao volante e a idade, ���
��, o comportamento e o estado 

civil, ���
��, o comportamento e o nível de escolaridade, ���

�	, a idade e o estado civil, ���
��, a idade e a 

escolaridade, ���
�	, e entre o estado civil e a escolaridade dos inquiridos, ���

�	. 

Do trabalho elaborado por Tae Jang [Jang, T., 2006 (44)] ressaltam conclusões que apesar de serem 

afectadas pelas contingências locais (ex. regulamentação e características populacionais) dão 

indicações claras acerca da atitude dos condutores face aos factores sociais anteriormente definidos. 

Da amostragem do estudo, constituída por 464 indivíduos, aproximadamente 52.6% são classificados 

como condutores habitualmente agressivos, denotando-se uma relação directa entre a experiência de 

condução e o comportamento na estrada (64,7% dos indivíduos com menos de 40 anos de idade 

apresentam uma postura impulsiva enquanto que na faixa etária acima dos 51 anos esse valor é de 

apenas 35,2%). Atendendo ao estado civil verifica-se que os indivíduos casados apresentam uma taxa 

de incidência de agressividade inferior aos solteiros (45,3% contra 64,3%) e quanto ao nível da 

educação conclui-se que quanto maior é o grau académico dos inquiridos menor é a sua propensão 

para os comportamentos de risco (53,1% dos indivíduos com formação de nível superior não apresenta 

hábitos agressivos). 
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Os modelos de sinistralidade usados para medir os níveis de segurança das estradas apresentam-se 

como procedimentos de avaliação credíveis mas a sua aplicação e resultados são normalmente 

afectados por observações pessoais e pela viabilidade da informação recolhida. O grau de ambiguidade 

aqui patente é corroborado pela forma consequente como são identificados os pontos problemáticos da 

rede viária, isto é, a identificação de pontos negros não passa de uma constatação advinda dos registos 

da sinistralidade grave mais recente sem que haja, contudo, um qualquer elemento de previdência que 

antecipe ou possibilite a dedução da perigosidade desses locais quer ao nível do risco de utilização 

individual quer ao nível do impacto económico na sociedade civil. 

Nesta perspectiva, a formulação teórica das metodologias de análise deveria permitir a determinação 

do risco de ocorrência de um acidente em qualquer local da infra-estrutura onde se processa o tráfego, 

em corrente de circulação ou em qualquer ponto singular de cruzamento, e em quaisquer situações 

específicas de utilização e circunstâncias do ambiente exterior sem contabilizar os efeitos negativos 

das ocorrências acidentais anteriores. 

Alargando-se o âmbito deste estudo à interacção com outros modos de transporte, dada a inexistência 

de procedimentos de análise mais específicos e detalhados, elenca-se uma outra metodologia de 

análise divulgada através do relatório do projecto SELCAT (Safer European Level Crossing Appraisal 

and Technology) [M. D. Woods, et al., 2008 (45)], desenvolvido no âmbito da modelação das 

condições de segurança no atravessamento de passagens de nível em linhas ferroviárias e cujos 

princípios poderão ser analogicamente aplicáveis à intersecção de fluxos rodoviários. Segundo este 

estudo, o risco de atravessamento por parte dos utilizadores, RLCRoadUser, expressa a probabilidade de 

ocorrência de um sinistro mortal num dado período de tempo durante o qual  se observam 

características específicas dos tráfegos ferroviário e rodoviário , NTrainsLC e NRoadVLC, e da frequência 

dos atravessamentos, FRoadU: 

 
(9) 

 

Ao contrário das formulações anteriormente definidas, para além da inclusão das condições 

operacionais verificadas no local, KLC (velocidade de circulação, visibilidade, etc.), a fórmula agora 

apresentada admite ainda a coacção de diferentes correntes de trânsito. Considerando a aplicação do 

modelo ao caso do cruzamento de veículos em ambiente exclusivamente rodoviário a expressão 

matemática poderá variar em função das características do tráfego das várias correntes, NRoadVLC, n, 

onde “n” representa o número de ramos afluentes: 

 
(10) 

 

),,,( RoadURoadVLCTrainsLCLCLCLCRoadUser FNNKfR =

),,( , RoadUnRoadVLCLCLCLCRoadUser FNKfR =
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Para além do cálculo do nível de segurança detido pelos utentes, o trabalho elaborado pela Rail Safety 

and Standards Board (RSSB) e restantes membros do consórcio SELCAT preconiza um modelo de 

previsão dos encargos sociais, RSocLC, expresso em função do número de acidentes, NLCAcc, fatalidades, 

NLCFat, feridos graves e ligeiros, NLCSerInj e NLCLighInj, e dos custos dos acidentes imputáveis às infra-

estruturas ferroviária e rodoviária, CRail e CRoad: 

 
(11) 

 

Se, de modo semelhante, for considerada a aplicação do modelo de risco social ao sistema rodoviário a 

fórmula poderá escrever-se de modo simplificado, relacionando os sinistros com a vitimologia e os 

custos dos acidentes ocorridos: 

 
(12) 

 

 

5.3.  PROPOSTA DE MODELO DE AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO 

Dada a necessidade de simplificação dos dados recolhidos, quer de características físicas quer dos 

dados de tráfego observados em cada situação particular, o método de análise aqui exposto pauta-se 

pela criação de matrizes de avaliação capazes de aferir, ainda que com alguma subjectividade, os 

propósitos atrás mencionados de adequabilidade e potencial de risco que sugerem uma necessidade de 

intervenção. 

O modelo desenvolvido pode ser aplicado em qualquer ambiente rodoviário mas foi especialmente 

tratado para os corredores de distribuição principal em ambiente interurbano cujas características 

acabam por ser específicas do sistema rodoviário nacional. Deste modo, a integração de parcelas 

relativas à densidade de tráfego, ao tipo de ocupação marginal e à consistência do mobiliário urbano, à 

caracterização do comportamento dos utilizadores, à possibilidade de execução de manobras de 

cruzamento em locais desajustados (acessos públicos e entradas particulares) e às condições de 

sinalização, visibilidade e iluminação, possibilitam a identificação empírica, condicionada pela 

experiência dos observadores (pesa o nível de conhecimento técnico e a qualidade das informações de 

tráfego recolhidas) de um parâmetro numérico que correlaciona escalas graduadas de conformidade e 

do risco de sinistralidade associadas à solução existente conduzindo, posteriormente, ao grau de 

necessidade de intervenção para melhoria das condições funcionais e de operação da infra-estrutura. 

Apesar de não ser um modelo matemático com variáveis de cálculo objectivamente apuradas a matriz 

de avaliação integra valores, já referidos ao longo da exposição teórica, que ponderam 

RoadRailLCLighInjLCSerInjLCFatLCAccSocLC CCNNNNR ,,,,,=

RoadLCLighInjLCSerInjLCFatLCAccSocLC CNNNNR ,,,,=
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MATRIZ 

ADEQUABILIDADE

"Caracterização da Infra-estrutura"

quantitativamente o peso de cada interveniente do sistema rodoviári

nomeadamente as taxas de influência dos factores “Condutor”, “Veículo” e “Ambiente Rodoviário” 

nos acidentes rodoviários apresentada

Neste âmbito, a aplicação prática da metodologia 

indicativa da premência de um estudo mais aprofundado sobre os parâmetros nel

identificando apenas os pontos problemáticos com necessidades de intervenção urgente

a melhoria das condições de circulaçã

O processo de análise desenvolvido sobre matrizes de avaliação é vulgarmente utilizado para medir os 

efeitos de determinada acção sobre um dado componente ambiental não quantificável tornando

assim viável a sua aplicação no contexto da identificação das deficiências do traçado ou 

intersecções rodoviárias bem como no apuramento do potencial de risco 

ocorrência acidental e à gravidade 

determinação dos parâmetros de cálculo baseia

de circulação o que, dada a infinidade de soluções geométricas e as diferentes formas de evolução do 

tráfego, impõe a definição de intervalo

De uma forma simples o processo de avaliação desenvolvido 

quantificados em duas análises distintas, uma afecta às características da infra

às condições e à caracterização dos meios mobilizados, através de um ábaco balizador do índice da 

necessidade de intervenção tal como representado no esquema abaixo.

 

 

 

 

De acordo com os métodos apresentados em “5.2

avaliação do risco de acidente numa situação específica depende sempre da recolha de dados 

estatísticos referentes à evolução do número de acidentes, das causas de origem e da gravidade dos 

sinistros observados num período anterior. Estes dados, quando r

permitem estabelecer índices probabilísticos associados ao desempenho da infra

condições de circulação do tráfego

pontos da rede rodoviária levam ao desconhecimento das reais circunstâncias de segurança a que estão 

sujeitos muitos condutores e utilizadores da via pública.
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estrutura"

MATRIZ 

POTENCIAL DE RISCO

"Condicionantes do Tráfego"

ÁBACO

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO

quantitativamente o peso de cada interveniente do sistema rodoviário nos resultados finais obtidos, 

de influência dos factores “Condutor”, “Veículo” e “Ambiente Rodoviário” 

cidentes rodoviários apresentadas no capítulo “3.2 – Factores Potenciadores da Sinistralidade”. 

aplicação prática da metodologia proposta deve ser encarada como exploratória e 

da premência de um estudo mais aprofundado sobre os parâmetros nel

os pontos problemáticos com necessidades de intervenção urgente

a melhoria das condições de circulação e segurança nas estradas ou caminhos públicos

O processo de análise desenvolvido sobre matrizes de avaliação é vulgarmente utilizado para medir os 

efeitos de determinada acção sobre um dado componente ambiental não quantificável tornando

a sua aplicação no contexto da identificação das deficiências do traçado ou 

intersecções rodoviárias bem como no apuramento do potencial de risco ligado à probabilidade de uma 

ocorrência acidental e à gravidade desse mesmo sinistro. A metodologia conve

determinação dos parâmetros de cálculo baseia-se na observação das condições reais de implantação e 

e circulação o que, dada a infinidade de soluções geométricas e as diferentes formas de evolução do 

tráfego, impõe a definição de intervalos e limites na apreciação prática dos casos de estudo

e uma forma simples o processo de avaliação desenvolvido pretende relacio

quantificados em duas análises distintas, uma afecta às características da infra-estrutura e outra afecta 

e à caracterização dos meios mobilizados, através de um ábaco balizador do índice da 

necessidade de intervenção tal como representado no esquema abaixo. 

os métodos apresentados em “5.2 – A Determinação do Risco de Sinistralidade”

avaliação do risco de acidente numa situação específica depende sempre da recolha de dados 

estatísticos referentes à evolução do número de acidentes, das causas de origem e da gravidade dos 

sinistros observados num período anterior. Estes dados, quando recolhidos e tratados correctamente, 

permitem estabelecer índices probabilísticos associados ao desempenho da infra

condições de circulação do tráfego mas a inexistência dessas informações relativamente a muitos 

m ao desconhecimento das reais circunstâncias de segurança a que estão 

sujeitos muitos condutores e utilizadores da via pública. 

VIAS COM ELEVADO FLUXO DE TRÁFEGO 

odoviária 
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ÁBACO

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO

o nos resultados finais obtidos, 

de influência dos factores “Condutor”, “Veículo” e “Ambiente Rodoviário” 

Factores Potenciadores da Sinistralidade”. 

encarada como exploratória e 

da premência de um estudo mais aprofundado sobre os parâmetros nela definidos, 

os pontos problemáticos com necessidades de intervenção urgente tendo em vista 

ou caminhos públicos. 

O processo de análise desenvolvido sobre matrizes de avaliação é vulgarmente utilizado para medir os 

efeitos de determinada acção sobre um dado componente ambiental não quantificável tornando-se 

a sua aplicação no contexto da identificação das deficiências do traçado ou de 

ligado à probabilidade de uma 

. A metodologia convencionada para a 

se na observação das condições reais de implantação e 

e circulação o que, dada a infinidade de soluções geométricas e as diferentes formas de evolução do 

s e limites na apreciação prática dos casos de estudo. 

pretende relacionar os valores 

estrutura e outra afecta 

e à caracterização dos meios mobilizados, através de um ábaco balizador do índice da 

A Determinação do Risco de Sinistralidade” a 

avaliação do risco de acidente numa situação específica depende sempre da recolha de dados 

estatísticos referentes à evolução do número de acidentes, das causas de origem e da gravidade dos 

ecolhidos e tratados correctamente, 

permitem estabelecer índices probabilísticos associados ao desempenho da infra-estrutura e às 

mas a inexistência dessas informações relativamente a muitos 

m ao desconhecimento das reais circunstâncias de segurança a que estão 
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Neste contexto, o método de avaliação proposto pretende desenvolver-se sobre os dados gerais de 

sinistralidade de âmbito nacional mas pretende também alhear-se do cariz probabilístico das situações 

específicas, extrapolando a sua aplicabilidade a qualquer situação, mesmo sem a existência de dados 

de tráfego ou da sinistralidade ocorrida no passado, e fazendo depender os seus resultados das 

considerações tecidas pelos observadores/avaliadores. Esta formulação, pouco incisiva do ponto de 

vista técnico, apenas será válida quando o ensaio das situações é realizado pelo mesmo operador ou 

grupo de estudo partindo do princípio que os conhecimentos adquiridos afectam qualquer um dos 

procedimentos de avaliação. 

Genericamente, a metodologia deve ser aplicada ao estudo das condições de segurança de uma via ou 

de um troço rodoviário de modo a identificar as situações problemáticas que possam estar na raiz de 

eventuais focos de sinistralidade ou simples pontos de constrangimento que possam traduzir um 

decréscimo do nível de conforto dos utilizadores. 

O facto de o produto estatístico intrínseco à proposta de análise não ser efectivamente global e por esta 

não depender de um logaritmo matemático vinculativo toda a abordagem de avaliação deve ser sujeita 

a um procedimento de aplicação prática em condições que permitam aferir a extensão dos 

pressupostos e nivelar as escalas de apreciação nela contidas. No âmbito deste trabalho, uma vez que 

não se pretendem definir factores de investigação probabilísticos do tipo causa-efeito mas sim apontar 

o grau de urgência de eventuais intervenções para melhorias das condições de segurança num dado 

local sujeito a um determinado nível de procura, o modelo de avaliação será empregue na análise de 

um troço rodoviário onde, ao longo dos últimos anos, as condições de fluidez do tráfego se têm 

degradado devido ao aumento do número de viagens diárias, principalmente em dias úteis, sem 

contudo existirem referências estatísticas que possibilitem interligar o historial de sinistralidade com 

as reais condições de circulação, de cruzamento de veículos, de atravessamento de peões, de 

coexistência de meios de transporte agrícolas, industriais e não motorizados e do estado de 

conservação dos equipamentos de sinalização, iluminação, drenagem e pavimentação. 

O esquema seguinte apresenta os parâmetros de análise considerados em cada uma das matrizes de 

avaliação. Note-se que através da matriz “Adequabilidade” pretende reconhecer-se a conformidade da 

solução geométrica e a coerência das infra-estruturas rodoviárias que suportam a regulação do tráfego 

não sendo, portanto, avaliada a sua qualidade ou estado de conservação. 
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Os parâmetros avaliados em cada uma das matrizes são classificados se

0 a 5 valores mediante a percepção crescente dos factores de aplicabilidade da infra

rodoviária ou do nível de qualidade

que integram a matriz “Potencial de Risco”.

Do procedimento de avaliação executado em cada matriz resulta um factor numérico coincidente com 

o somatório das parcelas de avaliação e a partir do qual é estabelecida a necessidade de int

sobre a solução existente. Por sua vez, do

definir os intervalos e os limites da aplicação do modelo de avaliação, levando à classificação de 

“Intervenção Desnecessária” até 

podem ser aplicadas medidas simples de 

circulação para melhoria das condições de segurança ou, nos casos mais gravosos, a alteração das 

soluções de traçado e de intersecção. 

MATRIZ 

ADEQUABILIDADE

"Caracterização da Infra-estrutura"

•Definição do traçado

•Tipo de pavimento

•Visibilidade

•Sinalização

•Iluminação

•Ocupação marginal

•Equipamentos de segurança

•Geometria das intersecções

•Outros acessos
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avaliados em cada uma das matrizes são classificados segundo uma escala numérica de 

a 5 valores mediante a percepção crescente dos factores de aplicabilidade da infra

qualidade imputado a cada um dos factores potenciadores da sinistralidade 

que integram a matriz “Potencial de Risco”. 

Do procedimento de avaliação executado em cada matriz resulta um factor numérico coincidente com 

o somatório das parcelas de avaliação e a partir do qual é estabelecida a necessidade de int

sobre a solução existente. Por sua vez, do cruzamento destes dados segundo eixos normais é possível 

definir os intervalos e os limites da aplicação do modelo de avaliação, levando à classificação de 

“Intervenção Desnecessária” até “Intervenção Urgente” para uma dada situação específica 

podem ser aplicadas medidas simples de monitorização do trânsito, medidas de mitigação da 

circulação para melhoria das condições de segurança ou, nos casos mais gravosos, a alteração das 

ado e de intersecção.  

 

 

 

estrutura"

Definição do traçado

Tipo de pavimento

Ocupação marginal

Equipamentos de segurança

Geometria das intersecções

MATRIZ 

POTENCIAL DE RISCO

"Condicionantes do Tráfego"

•Tipo de utilizadores

•Tráfego condicionante

•Motivo das viagens

•Tipologia dos veículos

•Tipo de movimentos 

•Presença de acessos marginais 

•Estado de conservação do 
pavimento e bermas

•Condições de visibilidade

•Qualidade da sinalização

•Qualidade da iluminação

•Qualidade da drenagem

•Proximidade de equipamentos 
urbanos e publicidade

•Perpectivas de expansão 
económica e urbana

•Perspectiva de evolução do 
tráfego

ÁBACO

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO

•MATRIZ ADEQUABILIDADE

•MATRIZ POTENCIAL DE RISCO
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gundo uma escala numérica de 

a 5 valores mediante a percepção crescente dos factores de aplicabilidade da infra-estrutura 

ores da sinistralidade 

Do procedimento de avaliação executado em cada matriz resulta um factor numérico coincidente com 

o somatório das parcelas de avaliação e a partir do qual é estabelecida a necessidade de intervenção 

cruzamento destes dados segundo eixos normais é possível 

definir os intervalos e os limites da aplicação do modelo de avaliação, levando à classificação de 

situação específica sobre a qual 

monitorização do trânsito, medidas de mitigação da 

circulação para melhoria das condições de segurança ou, nos casos mais gravosos, a alteração das 

"Condicionantes do Tráfego"

Tipo de utilizadores

Tráfego condicionante

Motivo das viagens

Tipologia dos veículos

Tipo de movimentos 

Presença de acessos marginais 

Estado de conservação do 
pavimento e bermas

Condições de visibilidade

Qualidade da sinalização

Qualidade da iluminação

Qualidade da drenagem

Proximidade de equipamentos 
urbanos e publicidade

Perpectivas de expansão 
económica e urbana

Perspectiva de evolução do 
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a. Matriz “Adequabilidade” 

O estudo da conformidade das soluções geométricas ou dos dispositivos de regulação do trânsito deve 

ser efectuado relativamente aos princípios de implantação da infra-estrutura e de fluidez do tráfego. 

Para analisar as características das vias e das intersecções propõe-se uma matriz não exaustiva cujas 

linhas correspondem aos parâmetros em avaliação e as colunas ao âmbito de afectação, sendo que nas 

células de intersecção surgirá a qualificação dos efeitos promovidos por cada factor em resposta ao 

nível de adaptação e integração das soluções existentes face às necessidades reconhecidas para o tipo 

de via e para a densidade do tráfego registados. 

Quadro 13: Matriz “ADEQUABILIDADE DA INFRA-ESTRUTURA” 

A classificação deve ser executada para todos os 
campos intersectados e variar entre 0 e 5, 
correspondendo desde a perfeita adequação da infra-
estrutura (valor 0) até à observação de condições 
obsoletas da solução existente (valor 5). 

Nesta tabela ou matriz de avaliação não são 
quantificados quaisquer níveis de deficiência da 
infra-estrutura mas sim a adequação dos factores de 
avaliação face às condições de implantação e às 
características do tráfego no âmbito das exigências 
teóricas aplicadas aos conceitos de hierarquização 
viária e nível de serviço que, no contexto real, 
poderão traduzir por si só a inadequação das soluções 
de traçado ou de cruzamento de veículos.  

Ao contrário da matriz “Potencial de Risco”, 
seguidamente apresentada, a “Adequabilidade da 
Infra-estrutura” não depende das condições de 
tráfego reais observadas in-situ, daí que seja 
qualificado e não quantificado o grau de 
conformidade das soluções existentes. 

Não existindo outros dados mais rigorosos referentes 
ao peso das intersecções sobre o estudo das 
condições de circulação e segurança de um 
determinado troço rodoviário considera-se que o peso 
da avaliação tomada no âmbito da adaptabilidade das 
soluções de cruzamento é idêntico ao peso que estas 
infra-estruturas detêm sobre taxa de sinistralidade de 
âmbito nacional (cerca de 30% segundo dados 

relativos a 2003 e apresentados no artigo “3.4 – Sinistralidade em Intersecções Rodoviárias”), correspondendo o 
valor ponderado a 0.7 x Total “Traçado das Vias” + 0.3 x Total “Intersecções Rodoviárias”. 

 

Parâmetros de análise 
Condições de implantação e 

fluidez do tráfego 

Traçado das Vias  

Geometria  

Pavimento  

 Bermas e Passeios  

Visibilidade  

Sinalização  

Iluminação  

Ocupação Marginal  

Dispositivos de Segurança  

Total (Σn/n)  
 

Intersecções Rodoviárias e Acessos  

Geometria  

Pavimento  

Bermas e Passeios  

Visibilidade  

Sinalização  

Iluminação  

Ocupação Marginal  

Dispositivos de Segurança  

Total (Σn/n)  
 

Valor ponderado (Vponderado)  
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b. Matriz “Potencial de Risco” 

Quadro 14: Matriz de avaliação “POTENCIAL DE RISCO DA INFRA-ESTRUTURA”  

A avaliação das condições reais de 
circulação com implicações ao nível da 
segurança rodoviária deve realizar-se de 
acordo com a ponderação dos efeitos dos 
factores análise sobre os elementos do 
sistema rodoviário. Esta análise é 
desenvolvida com base na observação do 
comportamento humano e na evolução do 
tráfego de veículos numa determinada via, 
intersecção ou troço rodoviário no momento 
de ponta diário e na avaliação do estado 
actual da infra-estrutura. 

Tal como no caso anterior, a classificação da 
matriz deve ser efectuada para todas as 
células num intervalo de valores entre 0 e 5, 
inclusive, impondo a degradação ascendente 
das condições de circulação/segurança. 
Deste modo, o valor 0 corresponde à 
atribuição de óptimas condições de 
segurança e o valor 5 a uma condição de 
insegurança extrema. 

Um dos objectivos do trabalho aqui exposto 
é a simplicidade da abordagem de avaliação, 
tomada como um exemplo de aplicação que 
permite desenvolvimentos futuros de 
ampliação e optimização do processo de 
análise. Desta forma, a matriz apresentada 
poderia discretizar outros parâmetros 
contudo considera-se que o aumento do 
número de entradas na matriz não preconiza 
um aumento significativo do rigor da 
avaliação à luz desta abordagem específica. 

Segundo Roque [Roque, C. (27)], referido 
no artigo 3.2 e assumindo a concertação da 
taxa de influência dos elementos do sistema 

rodoviário para 100% (considera-se que a interacção entre os factores “Condutor” e “Veículo” é de 28% ao invés 
de 27%), o valor para integração no ábaco “Necessidade de Intervenção” pode ser dado pela ponderação dos 
valores totais apurados, sendo definido por 0.57 x “Factor Humano” + 0.02 x “Tráfego de Veículos” + 0.03 x 
“Ambiente Rodoviário” + 0.28 x Σ “Factor Humano + Ambiente Rodoviário”/2 + 0.06 x Σ “Factor Humano + 
Tráfego de Veículos”/2 + 0.01 x Σ “Tráfego de Veículos + Ambiente Rodoviário”/2 + 0.03 x Σ “Factor 
Humano + Tráfego de Veículos + Ambiente Rodoviário”/3. 

 

Parâmetros de análise 
Condições de segurança 

do trânsito 

Factor Humano 

Nível de observação das condições de circulação  

Grau de exposição dos utilizadores  

Grau de desconforto (atraso médio do tráfego)  

Nível de agressividade dos utilizadores  

Negligência na selecção das manobras  

Total (Σn/n)  
 

Tráfego de Veículos 

Estado geral do parque automóvel    

Quantidade de veículos pesados  

Total (Σn/n)  
 

Ambiente Rodoviário 

Estado de conservação do pavimento  

Estado de conservação das bermas e passeios  

Estado de conservação de valetas  

Qualidade do tratamento vegetal  

Estado de conservação da sinalização  

Qualidade da iluminação  

Presença de equipamentos urbanos  

Conservação dos dispositivos de segurança  

Presença de ciclista e/ou peões  

Nível de pressão urbana e/ou industrial  

Número e qualidade de acessos públicos e privados  

Potencial de desenvolvimento regional  

Total (Σn/n)  
 

Valor ponderado (Vponderado)  
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c. Ábaco “Necessidade de Intervenção”

Após a avaliação das condições de aplicabilidade das soluções 

(matriz “Adequabilidade”) e quantificação dos factores potenciadores da sinistralidade (matriz 

“Potencial de Risco”) podem cruzar

apresentar uma proposta de interacção de escalas segundo eix

dos quais se torna fundamental designar

determinada abordagem para o local ou situação 

Uma vez que não são definidas diferentes taxas de participação para os factores analisados em cada 

uma das matrizes de avaliação, na determinação dos totais parciais considera

parâmetros é similar correspondendo assim à média dos valores apurados.

totais e ponderados variam entre 0 e 5

adequabilidade (avaliação da fluidez do tráfego)

da segurança da infra-estrutura). 

Como se demonstra nos gráficos 14 e 15, a cada valor unitário da escala de avaliação corresponderá 

um diferente patamar de decisão o que, no conjunto das matrizes de avaliação, levará à

um ábaco com igual número de níveis de intervenção (5 níveis).

Gráfico 14 e 15: Classificação genérica da "Adequabilidade" e "Potencial de Risco" da infra

As considerações tomadas como válidas na presente metodologia impõem que os estudos de 

“Adequabilidade” e “Potencial de Risco” assumam um igual peso na avaliação do procedimento de 

intervenção remetendo, assim, para 

rodoviárias e as condições reais de segurança dos utilizadores. Através desta definição, perante 

péssimas condições de aplicabilidade das soluções geométricas ou extremo potencial de risco da infra

estrutura existirá sempre uma necessidade de alteração das

reconversão das soluções ou dos regimes de trânsito existentes.
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e de Intervenção” 

Após a avaliação das condições de aplicabilidade das soluções geométricas e de regulação do tráfego 

(matriz “Adequabilidade”) e quantificação dos factores potenciadores da sinistralidade (matriz 

“Potencial de Risco”) podem cruzar-se os dados obtidos e, através da limitação do universo de valores, 

apresentar uma proposta de interacção de escalas segundo eixos normais, definindo

designar patamares de necessidade de intervenção que confiram u

determinada abordagem para o local ou situação observados. 

Uma vez que não são definidas diferentes taxas de participação para os factores analisados em cada 

uma das matrizes de avaliação, na determinação dos totais parciais considera-se que o peso dess

parâmetros é similar correspondendo assim à média dos valores apurados. Desta forma, os valores 

e ponderados variam entre 0 e 5 correspondendo a “óptimas ou péssimas

(avaliação da fluidez do tráfego) e “diminuto ou extremo” potenci

 

Como se demonstra nos gráficos 14 e 15, a cada valor unitário da escala de avaliação corresponderá 

um diferente patamar de decisão o que, no conjunto das matrizes de avaliação, levará à

um ábaco com igual número de níveis de intervenção (5 níveis). 

: Classificação genérica da "Adequabilidade" e "Potencial de Risco" da infra

as como válidas na presente metodologia impõem que os estudos de 

“Adequabilidade” e “Potencial de Risco” assumam um igual peso na avaliação do procedimento de 

intervenção remetendo, assim, para o equilíbrio entre o nível de serviço das vias e intersecções 

reais de segurança dos utilizadores. Através desta definição, perante 

péssimas condições de aplicabilidade das soluções geométricas ou extremo potencial de risco da infra

sempre uma necessidade de alteração das condições de circulação através da 

reconversão das soluções ou dos regimes de trânsito existentes.   

VIAS COM ELEVADO FLUXO DE TRÁFEGO 

odoviária 
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geométricas e de regulação do tráfego 

(matriz “Adequabilidade”) e quantificação dos factores potenciadores da sinistralidade (matriz 

dos obtidos e, através da limitação do universo de valores, 

os normais, definindo intervalos a partir 

patamares de necessidade de intervenção que confiram uma 

Uma vez que não são definidas diferentes taxas de participação para os factores analisados em cada 

se que o peso desses 

Desta forma, os valores 

ou péssimas” condições de 

potencial de risco (avaliação 

Como se demonstra nos gráficos 14 e 15, a cada valor unitário da escala de avaliação corresponderá 

um diferente patamar de decisão o que, no conjunto das matrizes de avaliação, levará à definição de 

: Classificação genérica da "Adequabilidade" e "Potencial de Risco" da infra-estrutura. 

 

as como válidas na presente metodologia impõem que os estudos de 

“Adequabilidade” e “Potencial de Risco” assumam um igual peso na avaliação do procedimento de 

o equilíbrio entre o nível de serviço das vias e intersecções 

reais de segurança dos utilizadores. Através desta definição, perante 

péssimas condições de aplicabilidade das soluções geométricas ou extremo potencial de risco da infra-

de circulação através da 
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Da intersecção dos pressupostos anteriormente referidos surge a proposta de 

“Necessidade de Intervenção” que, 

matrizes de avaliação, dá origem à

faz variar a acção decisória entre as situações “Sem Necessidade de Intervenção” e “Com Necessidade 

de Intervenção Indispensável”. 

Gráfico 16: Ábaco de avaliação da "Necessidade de Intervenção".

Como foi já referido, a decomposição das taxas de participação de cada uma das matrizes de avaliação 

é tida em 50% o que, reflectindo alguma inflexib

as condições de implantação estudadas na matriz “Adequabilidade” forem também avaliadas no 

âmbito dos efeitos das mesmas infra

matriz “Potencial de Risco”. Deste modo

o âmbito da “Necessidade de Intervenção”.

O procedimento foi idealizado para um conjunto 

estradas da RRN, nomeadamente para o estudo de locais com elevado nível de 

devida ao excesso de pontos de cruzamento ao longo do 

principais. A adaptação do modelo de avaliação a outros ambientes ou outras situaçõ

como sejam os troços de estrada correntes pode efectuar

novos factores de análise que se considerem relevantes para os casos de estudo, especialmente devido 

à não aplicação ou sujeição das caracterís

Nestes casos, a alteração dos factores de análise em cada uma das matrizes de avaliação levará ao 

apuramento diferenciado dos valores ponderados face ao anteriormente 

caso não existam alterações ao trânsito impostas pela presença de cruzamentos, o valor ponderado na 

matriz “Adequabilidade” dependerá a 100% da conformidade da geometria, pavimento e 

equipamentos das vias de tráfego.
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Da intersecção dos pressupostos anteriormente referidos surge a proposta de apreciação do grau de

que, através do cruzamento dos resultados obtidos em cada uma das 

ão, dá origem à metodologia e escala de avaliação presentes no gráfico seguinte e 

faz variar a acção decisória entre as situações “Sem Necessidade de Intervenção” e “Com Necessidade 

: Ábaco de avaliação da "Necessidade de Intervenção". 

Como foi já referido, a decomposição das taxas de participação de cada uma das matrizes de avaliação 

é tida em 50% o que, reflectindo alguma inflexibilidade do procedimento, se considerar correcto caso 

as condições de implantação estudadas na matriz “Adequabilidade” forem também avaliadas no 

âmbito dos efeitos das mesmas infra-estruturas sobre a evolução actual das condições de segurança na 

encial de Risco”. Deste modo, uma das análises efectuadas será sempre condicionante para 

o âmbito da “Necessidade de Intervenção”. 

O procedimento foi idealizado para um conjunto de situações padrão consideradas como vulgares 

te para o estudo de locais com elevado nível de tráfego e sinistralidade 

ao excesso de pontos de cruzamento ao longo do traçado das vias colectoras ou

principais. A adaptação do modelo de avaliação a outros ambientes ou outras situaçõ

como sejam os troços de estrada correntes pode efectuar-se através da eliminação ou introdução de 

novos factores de análise que se considerem relevantes para os casos de estudo, especialmente devido 

à não aplicação ou sujeição das características afectas às infra-estruturas de intersecção de veículos. 

Nestes casos, a alteração dos factores de análise em cada uma das matrizes de avaliação levará ao 

apuramento diferenciado dos valores ponderados face ao anteriormente descrito. 

caso não existam alterações ao trânsito impostas pela presença de cruzamentos, o valor ponderado na 

matriz “Adequabilidade” dependerá a 100% da conformidade da geometria, pavimento e 

equipamentos das vias de tráfego. 
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faz variar a acção decisória entre as situações “Sem Necessidade de Intervenção” e “Com Necessidade 

 

Como foi já referido, a decomposição das taxas de participação de cada uma das matrizes de avaliação 

ilidade do procedimento, se considerar correcto caso 

as condições de implantação estudadas na matriz “Adequabilidade” forem também avaliadas no 

estruturas sobre a evolução actual das condições de segurança na 

, uma das análises efectuadas será sempre condicionante para 

de situações padrão consideradas como vulgares nas 

tráfego e sinistralidade 

traçado das vias colectoras ou distribuidoras 

principais. A adaptação do modelo de avaliação a outros ambientes ou outras situações específicas 

iminação ou introdução de 

novos factores de análise que se considerem relevantes para os casos de estudo, especialmente devido 

estruturas de intersecção de veículos. 

Nestes casos, a alteração dos factores de análise em cada uma das matrizes de avaliação levará ao 

 A título de exemplo, 

caso não existam alterações ao trânsito impostas pela presença de cruzamentos, o valor ponderado na 

matriz “Adequabilidade” dependerá a 100% da conformidade da geometria, pavimento e 
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Outras condicionantes da metodologia de avaliação acabam por ser reforçadas através do impacto que 

alguns dos factores de análise detêm junto de diferentes elementos do sistema rodoviário. No caso dos 

acessos públicos e privados, que permitem a execução de manobras de cruzamento e inversão do 

sentido de marcha em alternativa às infra-estruturas de intersecção, a avaliação dos efeitos através da 

matriz “Potencial de Risco” remete para alterações quer ao nível das alterações no comportamento dos 

condutores quer na adulteração do ambiente rodoviário. 

Comparando as situações de elevado volume de tráfego em ambiente urbano cuja função de 

acessibilidade é preponderante com aquelas que desempenham funções hierárquicas superiores de 

distribuição conclui-se que, dos factos mais relevantes a reter da apreciação da metodologia exposta, o 

carácter empírico baseado na observação e classificação das condições de implantação e segurança 

rodoviária traduz uma elevada volatilidade dos resultados obtidos de acordo com a capacidade e 

conhecimento técnico dos agentes avaliadores. Assim, o procedimento de avaliação deverá 

corresponder à interpretação global das características das estradas (número de vias, condições de 

visibilidade, velocidade de circulação, estado e adequação da sinalização, etc.) e das condições de 

processamento do tráfego (número de pontos de conflito, evolução diária do trânsito, nível de serviço, 

etc.). 

A viabilidade da proposta de avaliação surge nos termos da aplicação directa dos princípios basilares 

dos modelos teóricos abordados no título 5.2 e representa a sua configuração prática com base na 

quantificação dos níveis de exposição, risco e gravidade dos acidentes rodoviários, conforme a 

equação 3 “ GravidadeRiscoExposiçãoVítimas ××= ”, e na participação real dos intervenientes 

humanos, veículos e ambiente rodoviário, conforme a equação 5, “ );;;;( AMBINFVEÍCONRISfRREAL ii = ”. 

Por outro lado, ao contrário dos modelos teóricos suportados pelo estudo da vitimologia ocorrida em 

sinistros passados, a metodologia assente na avaliação de factores de análise representa a ponderação 

dos seus presumíveis efeitos sobre a “Adequabilidade” e o “Potencial de Risco” associadas à 

utilização futura da RRN.  

Note-se uma vez mais que o processo de avaliação descrito representa apenas uma proposta que 

pretende reconhecer uma carência efectiva ao nível da análise das características das infra-estruturas e 

da avaliação do comportamento dos utilizadores numa fase de exploração, considerando-se de extrema 

importância a criação de um modelo de fácil interpretação e aberto a futuras adaptações e 

desenvolvimentos como, por exemplo, na definição de diferentes taxas de participação para cada 

parâmetro de análise do procedimento de avaliação. 
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5.4.  APLICAÇÃO PRÁTICA – INTERSECÇÃO EN237-IC2 (POMBAL) 

5.4.1. NOTA INTRODUTÓRIA 

Para aplicação do processo de avaliação foi seleccionada uma situação real sobre a qual incidem 

graves problemas de fluidez e se observam condições de insegurança directamente imputáveis à 

existência de acessos marginais onde a execução de manobras de cruzamento em regime não 

proibitivo excede a capacidade dessas infra-estruturas e condiciona a circulação da via principal. 

A ligação da EN237 com a EN1/IC2 ao km 149+900 do itinerário complementar é formalizada por 

uma intersecção prioritária de 3 ramos (entroncamento) com ilhéus materializados, vias segregadas 

para entrada e saída no corredor principal e via de stockagem para suporte do movimento de viragem á 

esquerda a partir dessa mesma via. A intersecção das vias ocorre numa secção com fraca pressão 

urbanística mas apresenta condicionalismos relativamente à proximidade da implantação de alguns 

estabelecimentos que incorporam sectores estratégicos como seja a existência de um posto de gasolina 

e estabelecimentos de restauração e comércio. 

O estudo foi efectuado num troço com uma extensão de 500m que integra o ponto de cruzamento e um 

conjunto de acessos directos à EN1/IC2 de modo a ser avaliado o comportamento dos condutores e o 

ambiente rodoviário produzido no local face à permissividade da infra-estrutura. Para caracterizar o 

espaço e analisar as condições de segurança no local procedeu-se à recolha de dados de sinistralidade 

junto das entidades competentes, nomeadamente do Destacamento de Trânsito da GNR de Leiria, e à 

identificação das condições de circulação através da observação do tráfego e da recolha de imagens e 

vídeos no período de ponta diário, semanalmente nos dias de mercado municipal (das 8:30h às 9:30h 

de 2ª e 5ª feira) desde o dia 3 de Maio a 9 de Agosto de 2010. 

 

Figura 40 e 41: Localização do equipamento de vídeo para avaliação do comportamento rodoviário (Fotos de autor) 
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No presente capítulo serão resumidas as características do traço em análise e respectivas infra-

estruturas de cruzamento, fazendo acompanhar a exposição desses dados pelos resultados alcançados 

num inquérito de tráfego e satisfação cujo universo de amostragem, à data de 30 de Novembro de 

2010, se fixou nos 56 inquiridos/utilizadores. 

Os padrões de utilização identificados revelam que 55% dos inquiridos são utilizadores frequentes ou 

diários, 96% são condutores ou ocupantes de veículos ligeiros, 68% são utilizadores nos períodos de 

ponta e em 61% dos casos o motivo das viagens é o emprego. Com base nos resultados gerais obtidos 

no questionário (Anexo II) foi possível apurar 50% de utilizadores com idades compreendidas entre os 

26 anos e os 35 anos e observar que 57% dos inquiridos são utilizadores não prioritários do 

movimento de viragem à esquerda a partir da via secundária, EN237. 

O questionário, vinculado a este trabalho (Anexo I), integra a página da internet http://en237-

ic2crossingroad.blogspot.com criada para expor o caso de estudo e foi publicado no site “Fórum 

Pombal” disponível em http://www.forumpombal.com. Esta ferramenta de trabalho, editada numa 

linguagem simples, ajudou a caracterizar os utilizadores e os principais fluxos de tráfego e permitiu o 

reconhecimento do nível de satisfação face às lacunas estruturantes ou de circulação identificadas 

como possíveis instigadoras do desconforto e insegurança no local. 

 
Figura 42: Apresentação do caso de estudo e alojamento de inquérito de satisfação online (Blogue “Intersecção 

Rodoviária EN237-IC2 (Pombal)) 
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ARACTERÍSTICAS DO TROÇO 

MPLANTAÇÃO 

esente caso de estudo, alusivo ao troço da EN1/IC2 compreendido entre os kms 149+8

00, pretende auxiliar a análise das condições de implantação rodoviária e circulação automóvel 

origem da sinistralidade grave observada em estradas interurbanas com elevado volume 

O troço é constituído por uma intersecção prioritária de nível com três ramos de acesso que perfaz a 

ligação da EN237 à EN1/IC2 e formaliza o principal ponto de partida e acesso ao centro urbano da 

com base nos movimentos pendulares ocorridos entre os principais pólos regionais 

 Nesta extensão a via principal apresenta uma entrada particular, 

, e um acesso público, “Governos - EN1/IC2”.  
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As vias de tráfego confluentes apresentam um perfil composto por 1 via em cada sentido de tráfego 

permitindo a realização dos movimentos de atravessamento detidas pelos fluxos “Leiria - Coimbra” e 

“Coimbra - Leiria” e as manobras direccionais relativas aos fluxos “Leiria – Pombal”, “Pombal – 

Leiria”, “Coimbra – Pombal” e “Pombal Coimbra”.  

A intersecção rodoviária principal apresenta ilhéus e separadores fisicamente materializados por lancis 

de betão que conduzem à canalização dos movimentos de atravessamento e cruzamento de veículos. 

Com base na solução geométrica da infra-estrutura existente verifica-se que todos os movimentos 

ocorrem em vias segregadas existindo, assim, vias exclusivas para saída e entrada no fluxo de tráfego 

prioritário e via de stockagem para apoio ao movimento de viragem à esquerda a partir do eixo 

principal. 

O acesso ao centro urbano de Pombal é efectuado na proximidade do entroncamento principal, a cerca 

de 30m de distância, e representa um acréscimo dos condicionalismos relativamente à capacidade de 

escoamento e percepção das condições de circulação do tráfego local, contribuindo de forma diferida 

para o congestionamento do trânsito no meio urbano. 

Quando questionados relativamente à influência que o cruzamento secundário de acesso ao centro 

urbano da cidade de Pombal detém sobre o cruzamento principal cerca de 82% dos inquiridos (46 

utilizadores) consideram que a sua existência limita a capacidade de reserva e escoamento da infra-

estrutura de intersecção principal, degradando as suas condições de fluidez. 

           

Figura 44 e 45: Entroncamento EN237-EN1/IC2 e cruzamento Via Urbana-EN237 (Fotos de autor) 

 

5.4.2.2. CONDIÇÕES DE SINALIZAÇÃO 

Os dispositivos de sinalização implantados são adequados quer em número quer em tipologia mas 

encontram-se em mau estado de conservação e em alguns casos mal localizados (sinais verticais) e 
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delineados (marcas horizontais) face às condições de aproximação e visibilidade necessárias à correcta 

identificação e compreensão das características do tráfego no local. 

Para 52% dos utilizadores a sinalização rodoviária existente não é suficiente ou adequada à percepção 

das condições de circulação e cruzamento de veículos, evidenciando assim a necessidade de 

intervenção na melhoria da qualidade dos elementos de regulação e informação. 

           

Figura 46 e 47: Sinalização vertical e horizontal (Fotos de autor) 

 

5.4.2.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO E BERMAS 

A infra-estrutura de cruzamento e o troço de via em análise revelam uma forte degradação ao nível do 

pavimento betuminoso e da conservação das bermas. O crescente aumento do tráfego rodoviário ao 

longo do período de vida útil das vias deu o mote para sucessivas operações de manutenção e 

repavimentação localizada surgindo inúmeros casos de fraccionamento do pavimento, rotura 

generalizada da superfície (pele de crocodilo), quebra das camadas betuminosas com rotura das 

camadas de base granular e fenómenos de exsudação18. O estado de conservação do pavimento é 

potencialmente afectado pela acumulação de veículos junto da plataforma de intersecção, 

nomeadamente nos pontos de paragem de veículos. 

O estado de conservação da infra-estrutura de circulação é apontado por 59% dos utilizadores como 

um factor de relevo na influência da capacidade da intersecção rodoviária e do nível de serviço das 

vias em estudo, no entanto 41% dos inquiridos manifestam ser irrelevantes as condições de 

manutenção da plataforma face aos problemas de congestionamento e segurança verificados no local. 

No contexto global cerca de 64% dos utilizadores reconhecem as más práticas de manutenção e o mau 

estado de conservação da infra-estrutura.  

                                                           
18 Representa um fenómeno de ascensão do excedente de betume presente na mistura agregados-ligante.  
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As bermas pavimentadas apresentam uma largura variável entre 1,5m e 0,5m e encontram-se 

parcialmente interrompidas em zonas de formação de aqueduto para passagem hidráulica e áreas 

adjacentes às entradas e saídas de viaturas a partir do acesso público ou privado.  

           
 

Figura 48 e 49: Estado de conservação do pavimento e bermas (Fotos de autor) 

 

5.4.2.4. TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CONFINANTES 

As condições de circulação do trânsito são afectadas pela qualidade do tratamento dos ilhéus de 

canalização e separadores centrais e pelas características do ambiente marginal das vias. O prejuízo ao 

nível da diminuição da atenção dos condutores devido à implantação de outdoors publicitários e da 

deterioração das condições de visibilidade devido aos volumes arbustivos promovem uma clara 

redução dos níveis de conforto e segurança do tráfego. 

           
 

Figura 50 e 51: Vegetação nos ilhéus separadores e publicidade marginal (Fotos de autor) 

 

5.4.2.5. TRÁFEGO RODOVIÁRIO 

Como fora já referido, a EN1/IC2 é uma importante via de distribuição principal, de âmbito nacional, 

que perfaz a ligação de pólos regionais com elevada dinâmica industrial entre as áreas metropolitanas 

de Lisboa e Porto. A escolha deste eixo rodoviário em detrimento de outros mais onerosos implica a 
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existência de um elevado volume de tráfego automóvel, maioritariamente veículos ligeiros de 

passageiros mas também com forte incidência de tráfego pesado de mercadorias. 

Atendendo às características geométricas e operacionais do cruzamento prioritário principal 

praticamente todo o universo de utilizadores (96%) considera que o elevado volume de tráfego pesado, 

advido do forte desenvolvimento local das indústrias de extracção de inertes e transportadoras, 

condiciona a capacidade de escoamento da infra-estrutura rodoviária.   

Por se encontrar no extradorso de uma curva horizontal e num troço de fraca pendente a intersecção 

EN237-EN1/IC2 apresenta boas condições de visibilidade permitindo a correcta observação das 

condições de circulação na via principal. A aplicação de cruzamentos prioritários de nível em vias 

distribuidoras principais é muitas vezes posta em causa devido às discrepâncias entre as velocidades 

de circulação e os volumes de tráfego mas as características de implantação desta intersecção e as 

limitações impostas ao fluxo prioritário (velocidade de circulação de 50km/h) representam um nível de 

conformidade aceitável, concernente com as exigências de circulação e segurança dos seus 

utilizadores. 

Os níveis de tráfego actuais, quer da via prioritária quer da via secundária, extrapolam aqueles para os 

quais a infra-estrutura rodoviária foi dimensionada tornando-se demasiado permeável à acumulação de 

veículos nos vários fluxos de acesso em momentos de ponta diários. A facilidade de congestionamento 

observada traduz a degradação das condições de fluidez dos vários movimentos, especialmente dos 

que apresentam níveis de prioridade inferiores como as manobras de viragens à esquerda a partir da 

via secundária. 

Apesar das dificuldades de escoamento, uma análise mais ampla do comportamento e da evolução 

diária do tráfego nas vias intersectadas demonstra que a infra-estrutura em estudo apresenta um bom 

desempenho para níveis de procura um pouco abaixo do registado nos momentos de ponta, revelando 

um bom nível de serviço nos períodos correntes. 

           

Figura 52 e 53: Tráfego nas vias principal (EN1/IC2) e secundária (EN237) (Fotos de autor) 
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5.4.2.6. INFRA-ESTRUTURAS PARA UTILIZADORES VULNERÁVEIS 

A EN1/IC2 apresenta uma grande variedade de características geométricas na dependência do seu 

desenvolvimento em diferentes ambientes externos. Face à adaptação das condições de circulação aos 

meios urbanos atravessados esta via revela-se multifuncional, servindo também como via distribuidora 

local mas, a inexistência de infra-estruturas de apoio à circulação pedestre e ciclista torna inadmissível 

a sua utilização por parte destes usuários. 

De acordo com a importância e função desempenhada no local em estudo a utilização da infra-

estrutura rodoviária está exclusivamente voltada para a circulação de veículos automobilizados, no 

entanto, ao longo do período de análise, foram detectados movimentos diários de peões e ciclistas que 

utilizam as vias e as bermas para se deslocar e atravessar os pontos de cruzamento. 

Os fluxos de peregrinação verificados aquando das celebrações de Fátima no dia 13 de Maio 

demonstram a incapacidade da infra-estrutura para acolher este tipo de utilizadores e elevam o risco de 

sinistralidade para um patamar intolerável. Junto da intersecção EN237-EN1/IC2 foi possível observar 

a utilização dos ilhéus separadores como refúgio para processar os atravessamentos de forma faseada e 

várias paragens abruptas para cedência de passagem aos peões. Nas figuras 54 e 55, apresentadas em 

baixo, é possível observar a incompatibilidade entre as características físicas do troço e a presença 

destes utilizadores mais vulneráveis. 

Para cerca de 63% dos utilizadores automobilizados a partilha do espaço reservado às manobras de 

intersecção com peões implica um crescimento dos níveis de desconforto e insegurança, sobretudo 

devido à redução efectiva da capacidade de escoamento do cruzamento. 

           

Figura 54 e 55: Tráfego ciclista e pedestre (Fotos de autor) 
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5.4.2.7. ACESSOS MARGINAIS E MANOBRAS DE CRUZAMENTO ALTERNATIVAS 

Durante o período de ponta diário o congestionamento do cruzamento principal impõe atrasos na 

corrente secundária muito acima daqueles que são aceitáveis por parte dos utilizadores. De entre o 

universo dos inquiridos 80% admitiu que o atraso médio a que habitualmente está sujeito é superior a 

35 segundos, correspondendo aos níveis de serviço E e F pouco complacentes com a necessidade de 

fluidez desta infra-estrutura de intersecção. 

Uma vez retidos na fila de trânsito os condutores optam, vulgarmente, por procurar outras soluções de 

cruzamento que impliquem um ganho significativo nos tempos de viagem. Perante a possibilidade de 

integrar a via principal através do movimento de viragem à direita, apenas condicionado pelo tráfego 

de passagem no sentido Leiria – Coimbra, os condutores decidem efectuar manobras coercivas de 

inversão de marcha em espaços exíguos destinados à entrada e saída de viaturas para o 

estabelecimento de restauração “Acepipe” e ao acesso público da localidade “Governos”. 

A acumulação de veículos nesses pontos de cruzamento determina também o constrangimento do 

fluxo normal nos referidos acessos levando ao incremento do número de pontos de conflito e ao 

consequente agravamento das condições de fluidez, circulação, conforto e segurança no troço em 

estudo. De assinalar é o facto de estas manobras serem perfeitamente legais do ponto de vista do 

cumprimento das regras de trânsito impostas pelo Código da Estrada sendo que, mesmo no caso do 

acesso local, onde estes movimentos deveriam ser proibidos através da aposição de traço contínuo na 

separação das vias de tráfego, existe a oportunidade de atravessamento concedida pelo traço 

interrompido/descontínuo que permite a saída de viaturas de um negócio local de transformação e 

comercialização de pedras ornamentais. 

O comportamento dos condutores é, neste âmbito, um factor de análise considerado como 

determinante para o estudo das condições de segurança do troço cumprindo-se uma relação directa 

entre as condições de circulação do tráfego automóvel e as características psicomotoras dos 

utilizadores. Estas características impelem acções agressivas nada consentâneas com os princípios da 

condução defensiva mas irreversivelmente relacionadas com a manipulação do sentido de 

oportunidade que, face à frustração causada pelo atraso, determina a criação de situações de risco no 

âmbito da sinistralidade rodoviária. 

Com base na observação do fluxo de manobras alternativas nos locais definidos constatou-se que as 

condições de visibilidade/climatéricas e a intensidade do tráfego de veículos pesados são também 

factores determinantes para o incremento do potencial de risco na medida em que aumentam o nível de 

vulnerabilidade, susceptibilidade e perigosidade das ocorrências. 
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Segundo os dados apurados através do inquérito cerca de 68% dos utilizadores admitiram assistir ou 

realizar frequentemente este tipo de manobras em alternativa ao movimento mais penalizado da 

hierarquia das prioridades do cruzamento principal, Pombal – Leiria. Em 27% dos casos estes 

fenómenos são observados esporadicamente e apenas 5% dos inquiridos revelaram nunca ter assistido 

ou executado manobras de cruzamento junto dos acessos. 

Analisando a influência das manobras de cruzamento alternativas à intersecção principal EN237-

EN1/IC2 verificou-se que as condições de circulação e segurança rodoviária da via principal são 

afectadas pelo aumento do número de pontos de conflito nesses locais sendo, na opinião de 89% dos 

inquiridos, responsáveis por desvios ou abrandamentos súbitos na corrente de tráfego prioritária. 

Nas figuras 56 e 57 é possível visualizar e compreender o ambiente rodoviário no qual se processam 

as manobras alternativas ao cruzamento prioritário principal das vias EN237-EN1/IC2. Nestas 

imagens pode ainda observar-se que a entrada e a saída da propriedade privada (restaurante 

“Acepipe”) se processam dentro dos limites da via de aceleração que consuma o movimento de 

viragem à direita “Pombal – Coimbra”, tornando ainda mais gravosas as condições de segurança para 

a realização das manobras de cruzamento ou inversão de marcha. 

           

Figura 56 e 57: Manobras de cruzamento em acesso local e propriedade privada (Imagens/vídeo de autor) 

 

5.4.2.8. DADOS DE SINISTRALIDADE 

Segundo os dados estatísticos fornecidos pelo Destacamento de Trânsito do Comando Territorial da 

GNR de Leiria, entidade responsável pelo tratamento das ocorrências acidentais na EN1/IC2 no 

distrito de Leiria, o troço corresponde a um local de forte concentração de sinistros que não 

apresentando um significativo número de feridos graves ou vítimas mortais reflecte um elevado nível 

de stress rodoviário junto dos acessos marginais da via principal. Os dados seguidamente expostos, 
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referentes ao triénio 2008-2010, indicam a pertinência da escolha do troço em questão para a aplicação 

do modelo de avaliação proposto. 

Quadro 15: Acidentes ocorridos na EN1/IC2 entre os kms 149+800 e 150+300 (GNR Leiria) 

Ano Nº e natureza do acidente Danos Observações 

2008* 3 Colisões Perdas materiais Envolvimento com fluxos dos acessos marginais 

2009 
8 Colisões 12 Feridos leves Envolvimento com fluxos dos acessos marginais 

2 Despistes 2 Feridos leves Acidentes na intersecção 

2010 13 Colisões 1 Ferido leve Envolvimento com fluxos dos acessos marginais 

* Dados parciais. No ano 2008 algumas ocorrências foram assistidas pela PSP de Pombal. 

A par dos dados apresentados, as informações recolhidas in-situ e a análise efectuada às respostas do 

inquérito de tráfego possibilitam a tomada de opinião e o desenvolvimento de considerações no âmbito 

da aplicação do modelo de quantificação do nível de segurança e da necessidade de intervenção da 

infra-estrutura rodoviária. Posto isto, esquematiza-se de seguida todo o processo de avaliação aplicado 

ao troço em estudo e com base nos resultados apurados são apontados os principais factores de origem 

da sinistralidade em locais de intersecção de vias com elevado volume de tráfego onde, para além das 

distintas condições de circulação entre as vias principal e secundária, existem muitas vezes 

acessibilidades e condições externas que potenciam a ocorrência de acidentes graves quer no âmbito 

da vitimologia quer do dano económico. 

  

5.4.3. APLICAÇÃO DO MODELO DE AVALIAÇÃO 

Atendendo ao modelo de avaliação proposto no presente capítulo, a determinação dos parâmetros de 

avaliação cabem ao técnico avaliador atribuindo-lhe assim a responsabilidade pela medição dos 

factores de análise de acordo com a coerência das conclusões retiradas do processo de observação e do 

levantamento de informações junto dos condutores ou outros utilizadores. Esta metodologia impõe 

uma clarificação das posições tomadas e a justificação da valorização efectuada. 

O processo de avaliação inicia-se com o estudo da adequabilidade da infra-estrutura existente em 

termos de funcionalidade, isto é, a verificação das condições de implantação das vias e das 

intersecções rodoviárias face à tipologia das soluções que deverão ser adoptadas no contexto da 

hierarquização viária e das funções específicas que as vias desempenham no troço em análise. A 

matriz “Adequabilidade” desenvolvida (quadro 16) ditou um valor ponderado para integração do 

ábaco “Necessidade de Intervenção” de 1.64, indicando que as soluções implantadas no local 

apresentam um desempenho satisfatório em relação às condições teóricas de fluidez, circulação e 

segurança rodoviária. 



 

SEGURANÇA RODOVIÁRIA EM VIAS COM ELEVADO FLUXO DE TRÁFEGO 
 

Estudo da Sinistralidade e Necessidade de Intervenção da Infra-estrutura Rodoviária 

 

 
MODELAÇÃO DA SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA | 105 

 

Quadro 16: Aplicação da matriz “ADEQUABILIDADE” 

Parâmetros de análise 
Condições de implantação e 

fluidez do tráfego 
Observações/justificação da valorização 

Traçado das Vias   

Geometria 
1 

(BOM) 
Correcta solução geométrica com pequenas falhas de implantação na 

concordância com o cruzamento 

Pavimento 
0 

(ÓPTIMO) 
Pavimento betuminoso adequado 

 Bermas e Passeios 
2 

(BOM – SATISFATÓRIO) 
Bermas com largura incoerente e sem continuidade 

Visibilidade 
1 

(BOM) 
Boa visibilidade da via principal; Visibilidade diminuída na chegada ao 

cruzamento a partir da via secundária devido a curva 

Sinalização 
2 

(BOM – SATISFATÓRIO) 
Sinalização suficiente e apropriada; Pequenas falhas de implantação na 

abordagem ao cruzamento 

Iluminação 
1 

(BOM) 
Existência de iluminação nocturna; Luminárias na proximidade do 

cruzamento e junto de alguns acessos da via principal 

Ocupação Marginal 
2 

(BOM – SATISFATÓRIO) 
Ocupação urbana de fraca densidade; Presença de vegetação de médio 

porte 

Dispositivos de Segurança 
2 

(BOM – SATISFATÓRIO) 
Existência de raids de protecção numa pequena extensão do troço; 

Inexistência de bandas sonoras ou outros balizadores 

Total (Σn/n) 1.38 11/8 

  

Intersecções Rodoviárias e Acessos   

Geometria 
3 

(SATISFATÓRIO) 

Solução aplicável ao tipo de vias; Cruzamento principal afectado pela 
presença do acesso ao centro urbano; Existência de acesso público e 

privado 

Pavimento 
0 

(ÓPTIMO) 
Pavimento betuminoso adequado 

Bermas e Passeios 
4 

(MAU) 
Bermas com largura incoerente e sem continuidade; Existência de passeio 

interrompido no acesso ao centro urbano da cidade 

Visibilidade 
2 

(BOM – SATISFATÓRIO) 
Campo visual desobstruído para a via principal; Visibilidade diminuída na 

chegada da via secundária e acesso ao centro urbano 

Sinalização 
3 

(SATISFATÓRIO) 
Sinalização apropriada;  Má localização de sinais verticais no acesso ao 

centro urbano (cruzamento de sinais de informação) 

Iluminação 
1 

(BOM) 
Existência de iluminação nocturna 

Ocupação Marginal 
4 

(MAU) 
Forte densidade urbana com posto de combustível e actividades de 

restauração e comércio; Existência de outdoors publicitários 

Dispositivos de Segurança 
1 

(BOM) 
Existência de marcadores de pavimento retrorreflectores na chegada ao 

cruzamento  

Total (Σn/n) 2.25 18/8 

  

Valor ponderado (Vponderado) 1.64 0.7 x 1.38 + 0.3 x 2.25 
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Após a determinação do grau de adequabilidade da infra-estrutura rodoviária avança-se com a 

avaliação dos factores de análise em relação às condições reais de circulação observadas no local, 

caracterizando e quantificando assim a influência que o factor humano, veículo e ambiente rodoviário 

detêm na avaliação específica do caso de estudo seleccionado. O quadro 17 apresenta os dados 

apurados na matriz “Potencial de Risco” do qual é retirado um valor ponderado de 3.81, revelando um 

maior peso no estudo das condições de segurança do troço comparativamente à matriz 

“Adequabilidade”.  

Quadro 17: Aplicação da matriz “POTENCIAL DE RISCO” 

Parâmetros de análise 
Condições de 

segurança do trânsito 
Observações/justificação da valorização 

Factor Humano  

Nível de observação das condições de circulação 
2 

(BOM – SATISFATÓRIO) 

Condições de visibilidade diminuída afectam a reacção dos 
condutores no cruzamento e nos acessos 

Grau de exposição dos utilizadores 
4 

(MAU) 

Vias de tráfego sem separador físico; Forte envolvimento entre as 
manobras de cruzamento principais e do acesso ao centro urbano 

da cidade; Infra-estrutura pedonal e ciclista inexistente 

Grau de desconforto (atraso médio do tráfego) 
5 

(PÉSSIMO) 

Forte penalização dos movimentos não prioritários nos períodos de 
ponta 

Nível de agressividade dos utilizadores 
4 

(MAU) 

Actuação coerciva e negligente dos condutores face aos períodos 
de atraso observados; Saída abrupta do fluxo congestionado; 
Procura de soluções de cruzamento nos acessos exteriores ao 

cruzamento 

Negligência na selecção das manobras 
5 

(PÉSSIMO) 

Forte permissividade da infra-estrutura; Execução de manobras de 
cruzamento alternativas nos acessos; Congestionamento das 
acessibilidades; Reacção repentina na realização de manobras; 

Interferência das manobras de cruzamento no fluxo  

Total (Σn/n) 4.00 20/5 
  

Tráfego de Veículos  

Estado geral do parque automóvel   
1 

(BOM) 
Bom estado geral do parque automóvel observado 

Quantidade de veículos pesados 
4 

(MAU) 
Forte procura de veículos pesados de mercadorias; Presença de 

veículos industriais e agrícolas 

Total (Σn/n) 2.50 5/2 
  

Ambiente Rodoviário  

Estado de conservação do pavimento 
4 

(MAU) 

Forte degradação do pavimento; Danos generalizados; Fissuração e 
rotura localizada da base granular; Problemas de infiltração e 

drenagem de águas 

Estado de conservação das bermas e passeios 
4 

(MAU) 
Pavimento degradado; Presença de vegetação 

Estado de conservação de valetas 
3 

(SATISFATÓRIO) 
Valetas e canaletes/manilhas de drenagem partidas; Obstrução 

parcial dos canais por resíduos urbanos 

Qualidade do tratamento vegetal 4 
Plantação de espécies arbustivas de médio porte nos ilhéus do 

cruzamento principal e nos taludes confinantes 
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Conforme proposto, os resultados obtidos nas matrizes

ábaco “Necessidade de Intervenção” conforme demonstrado no gráfico seguinte, ditando assim uma 

necessidade de intervenção elevada onde são cruciais as medidas de melhoria de desempenho através 

da mitigação das situações de permissividade da infra

abusivos e agressivos dos condutores e utilizadores mais vulneráveis.

Gráfico 17: Aplicação do ábaco "Necessidade de Intervenção" ao caso de estudo
 

Estado de conservação da sinalização 

Qualidade da iluminação 

Presença de equipamentos urbanos 

Conservação dos dispositivos de segurança 

Presença de ciclistas e/ou peões 

Nível de pressão urbana e/ou industrial 

Número e qualidade de acessos públicos e privados

Potencial de desenvolvimento regional 

Total (Σn/n) 
 

Valor ponderado (Vponderado) 
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Conforme proposto, os resultados obtidos nas matrizes de avaliação são directamente aplicados no 

co “Necessidade de Intervenção” conforme demonstrado no gráfico seguinte, ditando assim uma 

necessidade de intervenção elevada onde são cruciais as medidas de melhoria de desempenho através 

tuações de permissividade da infra-estrutura e do controlo dos comportamentos 

abusivos e agressivos dos condutores e utilizadores mais vulneráveis.  

: Aplicação do ábaco "Necessidade de Intervenção" ao caso de estudo

(MAU) 

3 

(SATISFATÓRIO) 

Degradação dos pictogramas; Pilaretes de sinalização vertical 
tombados e em alguns casos partidos

desgastas

1 

(BOM) 
Boas condições de ilumina

4 

(MAU) 
Forte presença de elementos publicitários;

para recolha de resíduos sólidos urbanos

3 

(SATISFATÓRIO) 
Raids de protecção recentemente re

alguns dispositivos retrorreflectores

5 

(PÉSSIMO) 

Forte presença de peões sazonais; Atravessamentos perigosos nas 
vias e intersecções; Inexistência de atravessamentos formais;

Circulação diária d

3 

(SATISFATÓRIO) 

Forte envolvimento das actividades econó
principal; Forte crescimento do parque edificado na proximidade da 

intersecção das vias

cos e privados 
5 

(PÉSSIMO) 

Fraca capacidade de armazenamento de veículos;
congestionamento dos pontos críticos; 

prioritário devido aos movimentos nos acessos

3 

(SATISFATÓRIO) 

Localização estratégica da região; Crescimento industrial
aumento do número de viagens e consequente agravamento das 

condições de circulação

3.50 42/12 
 

3.81 
0.57 x 4.00 + 0.02 x 2.50 + 0.03 x 3.5
/ 2 + 0.06 x (4+2.50) / 2 + 0.01 x (2.5

(4.00 +2.50 +3.5
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de avaliação são directamente aplicados no 

co “Necessidade de Intervenção” conforme demonstrado no gráfico seguinte, ditando assim uma 

necessidade de intervenção elevada onde são cruciais as medidas de melhoria de desempenho através 

estrutura e do controlo dos comportamentos 

: Aplicação do ábaco "Necessidade de Intervenção" ao caso de estudo 

 

Pilaretes de sinalização vertical 
tombados e em alguns casos partidos; Marcações horizontais 

desgastas 

Boas condições de iluminação nocturna 

entos publicitários; Existência de caixotes 
para recolha de resíduos sólidos urbanos 

rotecção recentemente reparados; Desprendimento de 
alguns dispositivos retrorreflectores 

Atravessamentos perigosos nas 
ncia de atravessamentos formais; 

Circulação diária de ciclistas 

Forte envolvimento das actividades económicas contíguas à via 
Forte crescimento do parque edificado na proximidade da 

intersecção das vias 

de de armazenamento de veículos; Rápido 
stionamento dos pontos críticos; Penalização do fluxo 
prioritário devido aos movimentos nos acessos 

Crescimento industrial traduz o 
aumento do número de viagens e consequente agravamento das 

condições de circulação 

 

+ 0.03 x 3.50 + 0.28 x (4.00 + 3.50) 
) / 2 + 0.01 x (2.50 + 3.50) /2 + 0.03 x 

+3.50) / 3 
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5.4.3.1. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Através da metodologia preconizada o troço analisado revela a necessidade de uma investigação 

aprofundada e urgente no sentido de apresentar soluções que minimizem os riscos de segurança 

inerentes à circulação do tráfego conflituante junto do cruzamento prioritário e, principalmente, dos 

acessos onde são executadas outras manobras de cruzamento. Os dados quantificados revelam uma 

forte penalização do nível de segurança rodoviária devido à presença desses acessos exteriores e ao 

comportamento agressivo dos condutores face à possibilidade de execução de manobras de 

cruzamento alternativas nos períodos de maior afluência de tráfego na intersecção principal. 

Esta condição foi confirmada pelos próprios utilizadores da infra-estrutura que, quando questionados 

acerca do nível de segurança sentido no cruzamento prioritário EN237-EN1/IC2 e no troço em estudo, 

manifestaram uma evidente preocupação com o nível de exposição ao risco de sinistralidade 

experimentado aquando da observação ou realização pessoal desses movimentos coercivos. Cerca de 

48% dos inquiridos classificam de “mau” (nível 4 de 1 a 5 conforme questionário em anexo) o nível de 

segurança sentido na zona conflituante do cruzamento principal mas esse valor atinge os 55% quando 

os termos da avaliação se estendem ao troço em estudo. Para 25% dos utilizadores a infra-estrutura de 

intersecção apresenta características de segurança “satisfatórias” (nível 3) enquanto que na análise 

realizada ao conjunto formado pelo cruzamento prioritário e acessibilidades contíguas à via principal 

essa grandeza atinge apenas os 7%. Os dados recolhidos mostram ainda que 36% dos utilizadores 

consideram “muito mau” (nível 5) o nível de segurança rodoviário no troço em análise, diminuindo 

para 20% no caso isolado da intersecção prioritária. 

No contexto da tipificação dos problemas da infra-estrutura pode dizer-se existem também 2 situações 

distintas, uma referente ao cruzamento das vias e outra relativa ao troço em estudo. Os conceitos de 

adequabilidade das soluções e de aplicação de medidas correctivas ganham forma quando são 

analisadas as principais características da infra-estrutura rodoviária e percepcionadas as causas que 

estão na origem do nível de segurança ou da necessidade de intervenção. 

Dadas as diferenças entre as características funcionais e do tráfego rodoviário da via secundária, 

EN237, e da via principal, EN1/IC2, o cruzamento prioritário de 3 ramos que formaliza a intersecção 

das vias representa uma solução tecnicamente correcta (condição corroborada pelo resultado obtido na 

matriz “Adequabilidade”) pois a corrente prioritária de maior importância e com maior volume de 

tráfego não é interrompida nem compreende qualquer atraso enquanto os fluxos secundários de menor 

importância se tornam não prioritários. Apesar disso, e apenas nos períodos de ponta, o cruzamento 

apresenta-se incapaz de escoar o volume de veículos que procura os movimentos mais penalizados 

convergindo, assim, numa solução tecnicamente correcta mas sem capacidade de resposta e com 

algumas falhas de manutenção. 
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Quando esta análise se prolonga ao troço, reunindo as condições de circulação e segurança do 

cruzamento e dos acessos existentes na sua proximidade, verifica-se a falta de uniformidade das 

características funcionais da EN1/IC2 e algumas situações de desrespeito pelas expectativas naturais 

dos condutores provocadas pela subversão deliberada dos princípios de regulação do trânsito como é 

exemplo a realização de manobras de inversão de marcha como alternativa ao movimento de viragem 

à esquerda a partir da via secundária quer no acesso público quer no acesso privado em prol da 

redução dos tempos de espera nessa corrente de tráfego, a mais penalizada no âmbito da prioridade 

dos movimentos de cruzamento de veículos. No cômputo geral, passam a identificar-se alguns dos 

problemas sistémicos que afectam grande parte da RRN, nomeadamente da rede de estradas de 

distribuição principal, tornando desadequadas e perigosas as soluções de acessibilidade advindas da 

forte pressão urbana e industrial registada sobre essas vias rodoviárias. 

A necessidade de atenuar ou a eliminar os factores potenciadores da sinistralidade no local, 

identificados no presente capítulo, impõe desde já a discussão preliminar das soluções técnicas que 

visem a mitigação dos riscos a que os utilizadores da infra-estrutura se encontram actualmente 

expostos. Quando questionados acerca das possíveis soluções 84% dos utilizadores referiram que da 

adopção de medidas mitigadoras da realização de manobras de cruzamento alternativas junto dos 

acessos resultaria um incremento do nível de segurança rodoviária no troço em estudo. Por outro lado, 

face ao nível de desconforto evidenciado pela dificuldade de escoamento na intersecção das vias 

EN237 e EN1/IC2 todo o universo de inquiridos referiu a necessidade de adoptar uma solução de 

cruzamento diferente da existente sendo a plataforma de intersecção desnivelada a que reuniu maior 

número de respostas, aproximadamente 45%, seguida da solução do tipo rotunda (29%), da 

semaforização (25%) e da reestruturação física da solução de cruzamento prioritário (2%). 

Efectivamente, quando reconhecidas as diferenças funcionais entre as vias intersectadas, a solução de 

cruzamento existente é responsável pela forte penalização do fluxo secundário que pretende integrar a 

via prioritária através do movimento de viragem à esquerda mas essa realidade deve ser encarada 

como um problema de fluidez ou congestionamento em função da crescente procura nos períodos de 

ponta diários, especialmente nos períodos da manhã entre as 8:30h e as 9:30h, e não como um factor 

preponderante na análise dos condicionalismos de segurança. Deste modo, apesar de serem verificadas 

algumas falhas graves na manutenção dos equipamentos rodoviários considera-se que a solução de 

intersecção existente está correctamente projectada e construída mas existe uma clara necessidade de 

anular a realização de manobras de cruzamento nos acessos públicos e privados dispostos ao longo da 

via de maior importância. 

O principal problema identificado no fluxo congestionado da intersecção prende-se com os efeitos 

comportamentais dos utilizadores que perante a redução do nível de desempenho da infra-estrutura 
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não estão dispostos a adaptar uma postura passiva que pode traduzir um crescente atraso nos tempos 

de viagem, tempos esses muitas vezes negligenciado à partida. Assim, a forma mais correcta de 

solucionar os problemas de segurança e evitar a ocorrência de sinistros graves no troço em estudo 

passa pela mitigação das manobras de cruzamento actualmente observadas nas acessibilidades e pela 

monitorização das condições de fluidez ao nível da intersecção das vias EN237 e EN1/IC2 que, em 

caso de agravamento continuado, poderão exigir a realização de estudos de viabilidade e à adopção de 

uma solução de cruzamento distinta ou apoiada por dispositivos de sinalização luminosa. 

A necessidade de intervenção determinada pela metodologia de avaliação proposta evidencia a 

urgência do tratamento das condições de segurança verificadas no troço em estudo pelo que se 

considera importante encetar uma rápida intervenção sobre as características físicas dos acessos, os 

elementos de sinalização, os equipamentos urbanos colocados junto às vias, a evolução das actividades 

económicas contíguas e sobre as acções de controlo das condições reais de circulação do tráfego e 

fiscalização dos incumprimentos legais face às regras de trânsito. 

A redução efectiva do nível de sinistralidade no troço está inerente à qualidade da intervenção sobre a 

infra-estrutura rodoviária pelo que é assumida uma necessária coordenação entre as medidas de 

mitigação das manobras de cruzamento realizadas nos acessos e eventuais medidas de acalmia do 

tráfego prioritário, visando assim a eliminação de pontos de conflito inesperados e o respeito pelas 

condições de circulação impostas como seja a velocidade máxima de circulação. Para além da 

melhoria das condições de manutenção da plataforma e dos equipamentos rodoviários devem ser 

adoptada sinalização vertical e substituídas as marcações rodoviárias que permitem o processamento 

das manobras de inversão de marcha junto dos acessos melhorando deste modo as condições de 

circulação e segurança através da uniformização funcional das características da via principal. 

A adopção destas medidas não será por si só uma garantia da redução da sinistralidade no local uma 

vez que os comportamentos abusivos por parte dos condutores poderão originar ocorrências acidentais 

graves sendo importante reforçar as operações de vigilância das autoridades de segurança rodoviária, 

nomeadamente da GNR, no sentido de identificar e sancionar aqueles que optem por realizar 

manobras perigosas. 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES 

O trabalho de pesquisa efectuado no âmbito desta dissertação possibilitou o levantamento de dados 

históricos da sinistralidade rodoviária e da sua evolução ao longo dos últimos anos. No contexto 

nacional, muito por força das directrizes comunitárias, o número de acidentes e sinistrados tem vindo a 

diminuir progressivamente sendo atingidos de forma prematura os principais objectivos do Plano 

Nacional de Prevenção Rodoviária de 2003 (PNPR2003). 

A Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária (ENSR 2008-2015) é uma proposta que ambiciona 

colocar Portugal entre os países europeus com melhor desempenho ao nível da sinistralidade grave e 

representa uma forte aposta na prevenção rodoviária através da formação dos condutores e da 

fiscalização do parque automóvel. 

A RRN apresenta uma estrutura hierárquica teórica bem definida mas a funcionalidade das vias de 

comunicação encontra-se muitas vezes subvertida pela forte pressão industrial e pela proximidade dos 

aglomerados urbanos. Na maioria dos casos, as vias de distribuição principal com grande volume de 

tráfego, desenvolvidas em ambiente interurbano, tanto apresentam características de estradas 

colectoras como de distribuidoras ou acessibilidades locais tornando-se na tipologia de vias onde são 

registadas as ocorrências acidentais mais graves. A heterogeneidade funcional das vias impõe 

alterações na expectativa natural dos condutores que, não negligenciando as regras de trânsito 

impostas, reagem impulsivamente perante a criação de pontos de conflito na intersecção com outras 

correntes de tráfego. 

O estudo e a avaliação da sinistralidade rodoviária surgem normalmente numa fase posterior à 

ocorrência dos acidentes baseando-se nos danos e na vitimologia registados. As auditorias realizadas à 

infra-estrutura rodoviária são também influenciadas pelo nível de segurança registado num 

determinado troço e por serem procedimentos técnicos dispendiosos é impossível que a sua realização 

abranja toda a rede de estradas e locais com forte potencial de sinistralidade, nomeadamente as 

acessibilidades às vias com maior fluxo de tráfego responsáveis por grandes variações nos regimes de 

trânsito impostos. 

Face a esta lacuna, foi criada uma metodologia expedita de avaliação do nível de segurança rodoviária 

e da necessidade de intervenção assente na valorização da adequação das soluções geométricas ao 

espaço de implantação e na quantificação do potencial de risco associado às condições de fluidez e 

circulação da via ou vias intersectadas. Apesar dos resultados obtidos poderem variar de acordo com o 

discernimento do técnico avaliador a metodologia abre caminho para o estudo da ponderação das 

consequências que cada factor de avaliação terá na análise da necessidade de intervenção sobre as 

soluções existentes, isto é, apesar da determinação dos valores ponderados afectos à análise da 
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adequabilidade da infra-estrutura e do potencial de risco das condições de circulação serem 

determinados como base nos dados estatísticos da sinistralidade passada o peso de cada parâmetro de 

avaliação individual poderá ser futuramente determinado.   

A proposta foi aplicada ao troço da EN1/IC2 entre os kms 149+800 e 150+300 que compreende um 

cruzamento prioritário e 2 acessos marginais sendo exposta uma situação bastante comum ao longo de 

toda a RRN e permitindo, assim, a extrapolação dos resultados obtidos e consequentes conclusões. 

Apesar das soluções rodoviárias existentes serem genericamente adequadas e bem dimensionadas para 

a função que desempenham as condições de pressão urbana e de evolução do tráfego tornam-nas 

muitas vezes deficientes do ponto de vista da capacidade de escoamento, tendo implicações directas 

sobre o nível de serviço das vias e por consequência no comportamento dos utilizadores.  

Das conclusões mais importantes deste estudo o destaque vai para o efeito nocivo que o 

congestionamento dos fluxos de tráfego mais penalizados e a permissividade da infra-estrutura 

rodoviária têm no aumento do risco de sinistralidade. Quando sujeitos à cedência de prioridade os 

condutores tendem a manifestar um sentimento de agitação ou ansiedade. A partir do momento em que 

o atraso provocado no tempo de viagem é incompatível com a realização do trajecto em condições de 

conforto ideais ou inicialmente previstas assiste-se à procura de soluções que viabilizem a manobra de 

cruzamento de uma forma mais rápida mesmo que menos segura. Assim, quando existem condições 

para a integração do fluxo prioritário através de outros movimentos de viragem a acção espontânea 

dos condutores leva à realização de movimentos coercivos juntos dos acessos marginais públicos ou 

privados contíguos à via de maior importância e com maior volume de tráfego. 

No distrito de Leiria, a EN1/IC2 apresenta um elevado número de acessos marginais que levam à 

realização de manobras de viragem e inversão de marcha consideradas perigosas devido às grandes 

diferenças entre as condições de circulação e as características do tráfego das vias secundárias e da via 

principal. Dado este condicionalismo grande parte da sinistralidade grave registada pelas autoridades 

de segurança é observada junto destas intersecções, maioritariamente cruzamentos prioritários de nível 

de reduzida importância. 

A aplicação de métodos de avaliação do risco de sinistralidade ou da necessidade de intervenção das 

infra-estruturas é uma actividade que deveria ser aplicada à generalidade dos traçados rodoviários no 

sentido de apurar as situações de maior exposição e com maior urgência de tratamento, evitando assim 

ocorrências acidentais com fortes perdas materiais e humanas que facilmente poderiam ser previstas e 

evitadas. A metodologia proposta neste trabalho representa um processo simples/ linear de avaliação 

das soluções físicas existentes e de identificação das condições de fluidez e circulação observadas em 
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determinado troço de estrada mas, à luz das observações in-situ, os resultados obtidos foram claros e 

complacentes com os dados de sinistralidade apurados no troço. 

Por representar uma “situação típica” de heterogeneidade funcional desenvolvida em ambiente 

interurbano mas com uma forte pressão do fluxo de tráfego secundário proveniente ou destinado quer 

da EN237 quer do centro urbano da cidade de Pombal, o caso de estudo ao qual foi aplicado o 

procedimento de avaliação apresenta um elevado número de sinistros que apesar de não serem 

especialmente graves acarretam danos materiais e constrangimentos de tráfego economicamente 

penalizadores, tornando-se por isso extremamente importante apurar os factores de origem de tais 

níveis de desconforto e insegurança. 

Em conclusão do estudo efectuado refira-se que o elevado número de acessos, a inexistência de 

soluções integradas de suporte à mobilidade dos utilizadores mais vulneráveis, as falhas de 

manutenção e conservação das infra-estruturas rodoviárias e o comportamento negligente e agressivo 

dos condutores são os factores que mais potenciam a ocorrência de sinistros graves na EN1/IC2 ao 

longo de todo o distrito de Leiria. 

Posto isto, e extrapolando a conclusão anterior, a promoção de condições de circulação seguras em 

estradas com elevado volume de tráfego e grande número de pontos de cruzamento, apenas será 

viabilizada através do reforço das acções de fiscalização e da adopção de medidas de mitigação da 

realização de manobras cruzamento em tão elevado número de acessibilidades, seja através da 

eliminação de alguns pontos de conflito de cariz privativo seja pela implementação de dispositivos de 

sinalização que tornem esses movimentos proibidos. 

Note-se ainda que os regimes de circulação impostos nas vias com elevado fluxo de tráfego, como é o 

caso da EN1/IC2, deveriam ser uniformizados no sentido de criar condições de conforto e expectativa 

mas, no entanto, uma vez reconhecidas as condições de implantação das vias e a sua interacção com os 

aglomerados urbanos esse tratamento passa pela melhoria das condições de visibilidade e pela 

adequação dos elementos de sinalização. Nos casos mais gravosos, com índices de sinistralidade mais 

elevados, onde se regista uma forte incompatibilidade entre os movimentos e volumes de tráfego 

intersectados, existe a necessidade de reforçar as acções de monitorização e fiscalização rodoviária e 

implementar eventuais alterações às soluções geométricas existentes, seja pela via da reconstrução ou 

pela aplicação de medidas correctivas ou de acalmia de tráfego que obriguem ao respeito pelas regras 

de código impostas, como seja o cumprimento da ordem de prioridades ou da velocidade máxima de 

circulação. 

 O modelo de avaliação proposto neste trabalho corresponde apenas a uma primeira abordagem no 

âmbito da modelação da necessidade de intervenção das infra-estruturas rodoviárias. A metodologia 
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foi criada a partir de pressupostos simples e pretende despoletar e incentivar o desenvolvimento de 

padrões de avaliação mais rigorosos mas ainda assim suportados pela observação e caracterização in-

situ das grandezas “adequabilidade” e “potencial de risco” inerentes às soluções físicas e às condições 

de segurança impostas pela evolução da rede rodoviária, do fluxo de tráfego e do comportamento dos 

condutores. 

Face ao propósito inicial, a subjectividade da metodologia apresentada não impede a definição do 

contexto rodoviário nem a determinação da premência/urgência de uma eventual intervenção sobre a 

infra-estrutura mas, futuramente, novos modelos de avaliação que nasçam dos mesmos princípios 

podem tornar-se mais fiáveis e menos dependentes das considerações técnicas dos peritos avaliadores. 

A título de exemplo, o recurso a ensaios de caracterização que permitam apurar convenientemente o 

estado de conservação da plataforma, como o ensaio do Pêndulo Britânico no caso da qualificação dos 

pavimentos, tornará mais objectivo o processo de avaliação da “Matriz Adequabilidade”, ao passo que, 

a realização de contagens de tráfego dará uma resposta mais ajustada às condições de circulação e 

segurança quantificadas na “Matriz Potencial de Risco”.  

Desenvolvimentos futuros poderão estabelecer processos de avaliação/quantificação não lineares 

atendendo quer à identificação dos condicionalismos nos locais-alvo do procedimento de avaliação 

quer ao historial de sinistralidade verificado para situações-tipo às quais possam ser associados esses 

mesmos ambientes rodoviários. Neste domínio poderão ser dados passos importantes no sentido da 

generalização da aplicação dos procedimentos de avaliação e para a definição de diferentes modelos 

de avaliação, com um número e uma tipologia de factores de análise distintos, aplicáveis a diferentes 

soluções de projecto rodoviário e condições de operação distintas. 
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ANEXO I – INQUÉRITO DE TRÁFEGO E SATISFAÇÃO 
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Intersecção EN237-IC2 Pombal – Inquérito 
 
O presente questionário visa o reconhecimento das condições de circulação e cruzamento de veículos na 

intersecção rodoviária EN237-IC2 (km 150+000 do IC2). 

 

Os dados recolhidos serão analisados e divulgados no âmbito da realização de tese académica 

subordinada ao tema "Segurança Rodoviária em Manobras de Cruzamento". 

 

Se é utilizador/a da infra-estrutura rodoviária em questão responda, por favor, a todos os grupos de 

questões apresentados. 

 

Em caso de dúvida durante o processo de preenchimento agradeço notificação/comentário no separador 

"Inquérito" do blogue "en237-ic2crossingroad.blogspot.com". 

 
* Resposta obrigatória 
 

 

1. Definição dos padrões de utilização 
 

Apresentação das características dos condutores e contextos de utilização. 

 

Frequência de utilização: * 

 

O  Frequente (diariamente) 

O  Regular (semanalmente) 

O  Moderada (mensalmente) 

O  Sazonal (período anual específico) 

 

Tipo de utilização: * 

(Indique o tipo de veículo que utiliza habitualmente) 

 

O  Velocípedes/ Motociclos 

O  Veículo ligeiro (passageiros e/ou mercadorias) 

O  Veículo pesado (passageiros ou mercadorias) 

 

Período de utilização habitual/condicionante: * 

(Se utiliza a intersecção em vários períodos distintos indique o de maior tráfego) 

 

O  Horário de ponta (8:30h - 9:30h ; 17:30h - 18:30h) 

O  Período manhã / tarde (extra horas de ponta) 

O  Período nocturno 

 

Itinerário habitual/condicionante (início-fim): * 

(Em caso de viagens pendulares ida-volta indique o trajecto em que verifica o maior tráfego) 

 

O  Sentido Leiria-Coimbra ou Coimbra-Leiria (eixo prioritário) 

O  Viragem à direita "Leiria-Pombal" 

O  Viragem à esquerda "Pombal-Leiria" 

O  Viragem à direita "Pombal-Coimbra" 
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O  Viragem à esquerda "Coimbra-Pombal" 

 

Motivo da viagem habitual/condicionante: * 

 

O  Trabalho (casa-trabalho / trabalho-casa) 

O  Estudos (casa-escola / escola-casa) 

O  Acesso a serviços ou comércio 

O  Lazer 

 

Idade/ faixa etária: * 

 

O  18-25 anos 

O  26-35 anos 

O  36-50 anos 

O  51-65 anos 

O  + 65 anos 

 

 

2. Parâmetros de fluidez e funcionalidade 
 

Percepção das condições de circulação e de cruzamento de veículos 

 

No período de utilização habitual/condicionante o volume de tráfego do ramo em que circula 

apresenta-se: * 

 

O  Elevado (tempo de espera >= 35 segundos) 

O  Moderado (15 segundos < tempo de espera < 35 segundos) 

O  Reduzido (tempo de espera < 15 segundos) 

 

Considera que a partilha do espaço reservado à intersecção com peões promove a redução da 

capacidade de escoamento do cruzamento? * 

 

O  Sim 

O  Não 

 

Considera que, dadas as características geométricas e funcionais da intersecção, o elevado volume 

de tráfego pesado condiciona a capacidade de escoamento do cruzamento? * 

 

O  Sim 

O  Não 

 

Considera que a existência do cruzamento secundário de acesso ao centro urbano da cidade de 

Pombal limita a capacidade de reserva e escoamento da intersecção principal em estudo? * 

 

O  Sim 

O  Não 
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Já assistiu ou realizou manobras de cruzamento alternativas para integração do fluxo prioritário 

junto de acessos locais ou entradas particulares evitando assim o fluxo de tráfego mais penalizado 

"viragem à esquerda Pombal-Leiria"? * 

 

O  Sim, frequentemente 

O  Sim, esporadicamente 

O  Não, nunca assisti ou executei manobras externas ao cruzamento 

 

 

3. Parâmetros de segurança 
 

Análise do estado de conservação da infra-estrutura de intersecção e sinistralidade rodoviária 

 

Considera que a sinalização rodoviária (vertical e horizontal) é suficiente e adequada à percepção 

das condições de circulação e cruzamento de veículos? * 

 

O  Sim 

O  Não 

 

Como classifica o estado de conservação e manutenção da intersecção? * 

(Refira-se ao estado de conservação geral da infra-estrutura assumindo as características do pavimento, 

ilhéus separadores, tratamentos arbustivos e elementos de sinalização) 

 

O  Bom 

O  Satisfatório 

O  Mau 

 

Considera que o estado de conservação da infra-estrutura de cruzamento influencia a capacidade 

de escoamento e o nível de segurança verificado do local? * 

(Refira-se à importância deste factor numa escala global identificando o seu peso relativo sobre as 

condições de circulação e de cruzamento) 

 

O  Sim, é o factor mais relevante atendendo às condições de cruzamento. 

O  Sim, a par de outras condicionantes e constrangimentos físicos da intersecção. 

O  Não, este factor é residual no tratamento dos problemas de congestionamento verificados no 

local. 

 
As manobras de cruzamento alternativas já referenciadas interferem ou penalizam outras correntes 

de tráfego tomadas como principais? * 

 

O  Sim, o aumento dos pontos de conflito promove muitas vezes o abrandamento ou desvio de 

veículos prioritários. 

O  Não, essas manobras não implicam qualquer constrangimento no eixo prioritário. 

O  Nunca assisti ou executei este tipo de movimentos, não reconhecendo à partida a sua 

interferência noutras correntes de tráfego. 
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Segundo dados da "Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária" entre os quilómetros 149 e 150 

do IC2 onde se localiza a intersecção "EN237-IC2 Pombal" e os principais pontos de realização de 

manobras de cruzamento alternativas têm-se verificado, nos últimos anos, algumas ocorrências 

acidentais ("atropelamento de peões", "colisão traseira ou lateral com outra viatura em movimento" 

e "colisão com outras situações"). Posto isto, com base em considerações pessoais, qualifique o 

"nível de segurança rodoviário" referente ao troço em questão. * 

 

O  Muito bom (1) 

O  Bom (2) 

O  Satisfatório (3) 

O  Mau (4) 

O  Muito mau (5) 

 

Tendo apenas em consideração o entroncamento "EN237-IC2 Pombal" atribua numa escala idêntica 

à anterior o seu "nível de segurança rodoviário". * 

 

O  Muito bom (1) 

O  Bom (2) 

O  Satisfatório (3) 

O  Mau (4) 

O  Muito mau (5) 

 

Considera que da adopção de medidas mitigadoras da execução de manobras de cruzamento 

alternativas resultaria um incremento do "nível de segurança rodoviário" do troço em estudo? * 

 

O  Sim 

O  Não 

 

Considera que a resolução dos problemas de fluidez e a melhoria das condições de cruzamento de 

veículos passa pela alteração da infra-estrutura de intersecção rodoviária? * 

 

O  Sim 

O  Não 

 
Supondo uma resposta positiva à anterior questão, qual seria, no seu entender, a solução 

conceptual a adoptar? * 

 

O  Semaforização 

O  Rotunda 

O  Alargamento do cruzamento prioritário existente 

O  Plataforma desnivelada 

 

 

ENVIAR 

Tecnologia do Google Docs  
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ANEXO II – RESULTADOS DO INQUÉRITO DE TRÁFEGO E SATISFAÇÃO 
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56respostas 
 

1. Definição dos padrões de utilização 
Apresentação das características dos condutores e contextos de utilização. 

 

 

Frequência de utilização: 

 

 

Frequente (diariamente) 31 (55%) 

Regular (semanalmente) 18 (32%) 

Moderada (mensalmente) 7 (13%) 

Sazonal (período anual específico) 0 (0%) 

 

 

Tipo de utilização: 

 

 

 

Velocípedes/ Motociclos 0 (0%) 

Veículo ligeiro (passageiros e/ou mercadorias) 54 (96%) 

Veículo pesado (passageiros ou mercadorias) 2 (4%) 

 

 

 

Período de utilização habitual/condicionante:  

 

 

Horário de ponta (8:30h - 9:30h; 17:30h - 18:30h) 38 (68%) 

Período manhã / tarde (extra horas de ponta) 18 (32%) 

Período nocturno 0 (0%) 

 

 

 

 

Itinerário habitual/condicionante (início-fim): 

 

 

 

 

Sentido Leiria-Coimbra ou Coimbra-Leiria (eixo prioritário) 13 (23%) 

Viragem à direita "Leiria-Pombal" 6 (11%) 

Viragem à esquerda "Pombal-Leiria" 32 (57%) 

Viragem à direita "Pombal-Coimbra" 2 (4%) 

Viragem à esquerda "Coimbra-Pombal" 3 (5%) 
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Motivo da viagem habitual/condicionante: 

 

Trabalho (casa-trabalho / trabalho-casa) 34 (61%) 

Estudos (casa-escola / escola-casa) 3 (5%) 

Acesso a serviços ou comércio 18 (32%) 

Lazer 1 (2%) 

 

 

 

 

Idade/ faixa etária: 

 

18-25 anos 12 (21%) 

26-35 anos 28 (50%) 

36-50 anos 12 (21%) 

51-65 anos 4 (7%) 

+ 65 anos 0 (0%) 

 

 

 

 

 

2. Parâmetros de fluidez e funcionalidade 
Percepção das condições de circulação e de cruzamento de veículos 

 

No período de utilização habitual/condicionante o volume de tráfego do ramo em que circula apresenta-

se: 

 

 

Elevado (tempo de espera >= 35 segundos) 45 (80%) 

Moderado (15 seg. < tempo de espera < 35 seg.) 8 (14%) 

Reduzido (tempo de espera < 15 segundos) 3 (5%) 

 

 

 

 
Considera que a partilha do espaço reservado à intersecção com peões promove a redução da 

capacidade de escoamento do cruzamento? 

 

 

 

Sim 35 (63%) 

Não 21 (38%) 
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Considera que, dadas as características geométricas e funcionais da intersecção, o elevado volume de 

tráfego pesado condiciona a capacidade de escoamento do cruzamento? 

 

 

 

Sim 54 (96%) 

Não 2 (4%) 

 

 

 

 

Considera que a existência do cruzamento secundário de acesso ao centro urbano da cidade de Pombal 

limita a capacidade de reserva e escoamento da intersecção principal em estudo? 

 

 

 

Sim 46 (82%) 

Não 10 (18%) 

 

 

 

 

Já assistiu ou realizou manobras de cruzamento alternativas para integração do fluxo prioritário junto de 

acessos locais ou entradas particulares evitando assim o fluxo de tráfego mais penalizado "viragem à 

esquerda Pombal-Leiria"? 

 

 

Sim, frequentemente 38 (68%) 

Sim, esporadicamente 15 (27%) 

Não, nunca assisti ou executei manobras externas ao cruzamento 

3 (5%) 

 

 

 

 

 

3. Parâmetros de segurança 
Análise do estado de conservação da infra-estrutura de intersecção e sinistralidade rodoviária 

 

Considera que a sinalização rodoviária (vertical e horizontal) é suficiente e adequada à percepção das 

condições de circulação e cruzamento de veículos?  

 

 

 

Sim 27 (48%) 

Não 29 (52%) 
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Como classifica o estado de conservação e manutenção da intersecção? 

 

 

 

Bom 1 (2%) 

Satisfatório 19 (34%) 

Mau 36 (64%) 

 

 

 

 

Considera que o estado de conservação da infra-estrutura de cruzamento influencia a capacidade de 

escoamento e o nível de segurança verificado do local? 

 

 

Sim, é o factor mais relevante atendendo às condições de 

cruzamento. 4 (7%) 

Sim, a par de outras condicionantes e constrangimentos físicos da 

intersecção. 29 (52%) 

Não, este factor é residual no tratamento dos problemas de 

congestionamento verificados no local. 23 (41%) 

 

 

 

As manobras de cruzamento alternativas já referenciadas interferem ou penalizam outras correntes de 

tráfego tomadas como principais? 

 

Sim, o aumento dos pontos de conflito promove muitas vezes o 

abrandamento ou desvio de veículos prioritários. 50 (89%) 

Não, essas manobras não implicam qualquer constrangimento no 

eixo prioritário. 5 (9%) 

Nunca assisti ou executei este tipo de movimentos, não 

reconhecendo à partida a sua interferência noutras correntes de 

tráfego. 1 (2%) 

 

 

Segundo dados da "Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária" entre os quilómetros 149 e 150 do 

IC2 onde se localiza a intersecção "EN237-IC2 Pombal" e os principais pontos de realização de manobras 

de cruzamento alternativas têm-se verificado, nos últimos anos, algumas ocorrências acidentais 

("atropelamento de peões", "colisão traseira ou lateral com outra viatura em movimento" e "colisão com 

outras situações"). Posto isto, com base em considerações pessoais, qualifique o "nível de segurança 

rodoviário" referente ao troço em questão. 

 

 

Muito bom (1) 0 (0%) 

Bom (2) 1 (2%) 

Satisfatório (3) 4 (7%) 

Mau (4) 31 (55%) 

Muito mau (5) 20 (36%) 
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Tendo apenas em consideração o entroncamento "EN237-IC2 Pombal" atribua numa escala idêntica à 

anterior o seu "nível de segurança rodoviário". 

 

 

Muito bom (1) 0 (0%) 

Bom (2) 4 (7%) 

Satisfatório (3) 14 (25%) 

Mau (4) 27 (48%) 

Muito mau (5) 11 (20%) 

 

 

 

Considera que da adopção de medidas mitigadoras da execução de manobras de cruzamento 

alternativas resultaria um incremento do "nível de segurança rodoviário" do troço em estudo? 

 

 

 

Sim 47 (84%) 

Não 9 (16%) 

 

 

 

 

 

Considera que a resolução dos problemas de fluidez e a melhoria das condições de cruzamento de 

veículos passa pela alteração da infra-estrutura de intersecção rodoviária? 

 

 

 

Sim 56 (100%) 

Não 0 (0%) 

 

 

 

 

 

 

Supondo uma resposta positiva à anterior questão qual seria, no seu entender, a solução conceptual a 

adoptar? 

 

 

Semaforização 14 (25%) 

Rotunda 16 (29%) 

Alargamento do cruzamento prioritário existente 1 (2%) 

Plataforma desnivelada 25 (45%) 
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Número de respostas diárias 

 

 

Pode ver o formulário publicado aqui: 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHBLdzBEZWROSjFtWnA5a2tMblI3LXc6MQ 

 

 


