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Resumo
Comparando com países como Espanha, França e Áustria, considerados de referência na Estratégia Nacional de
Segurança Rodoviária, Portugal continua com o pior desempenho no que respeita à sinistralidade dentro das
localidades, registando mais de 70% de acidentes nessas circunstâncias. Deste modo, é urgente a criação dum
quadro de atuação que inclua o desenvolvimento de ferramentas simples que permitam uma avaliação efetiva
da informação de sinistralidade num formato acessível que promova uma redução eficiente dos acidentes
dentro das localidades.
Um dos propósitos do presente trabalho, passou pela associação de informação proveniente de duas bases de
dados de acidentes (facultadas por duas entidades responsáveis distintas) a um Sistema de Informação
Geográfica, por forma a efetuar o mapeamento direto das ocorrências sobre a rede viária do concelho de
Ponte de Sor e assim conhecer, de forma mais rápida e intuitiva, a localização exata das zonas da rede urbana
com maior registo de ocorrências, permitindo estudar detalhadamente as características desses locais e sugerir
medidas de intervenção de baixo custo com vista à melhoria das condições de segurança de circulação.
Relativamente aos casos analisados, o custo de um simples ferido ligeiro, avaliado nas condições da melhor
abordagem para a matéria, será cerca de 7 vezes maior que a estimativa para as intervenções nos locais de
acumulação de modo a conseguir a mitigação de ocorrências. Isto demonstra a necessidade de prosseguir na
direção suportada por esta dissertação.
Palavras-chave: Sinistralidade rodoviária, sistemas de informação geográfica, zonas de maior incidência de
sinistros, medidas de baixo custo.
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Abstract
Compared with countries such as Spain, France and Austria, considered as a reference in the National Strategy
for Road Safety, Portugal still has the worst performance when it comes to accidents within the urban areas,
registering more than 70% of accidents in these circumstances. It is urgent to develop simple tools to allow an
effective evaluation of accident information in an accessible format, so that it is possible to have an effective
action in the reduction of urban accidents.
One of the purposes of the present work was the association of the information from two accident databases
(provided by two different responsible entities) to a Geographic Information System, in order to map the
occurrences directly on the urban road network of Ponte de Sor and then to be able to identify, in a more
intuitive way, the exact location of the zones of the urban network with greater register of occurrences,
allowing to study in detail the characteristics of these places and to suggest low cost measures of intervention
to improve the safety conditions of traffic circulation.
In the analyzed cases, the estimated cost of preventing a single minor injury, evaluated under the conditions of
the best approach for the subject, is about 7 times greater than the estimated cost for the interventions
developed for the places of high rate of accidents. This demonstrates the need to move in the direction
supported by this dissertation.
Keywords: Road accidents, geographic information systems, high accident incidence zones, low-cost measures.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Considerações Iniciais
Os acidentes nas estradas, embora geralmente evitáveis, são atualmente responsáveis pela perda de cerca de
1,25 milhões de vidas por ano em todo o mundo e têm consequências devastadoras na saúde e no
desenvolvimento de qualquer país do mundo (Santos, 2017).
Em 2020, segundo a Organização Mundial de Saúde, a sinistralidade rodoviária será, nos países em vias de
desenvolvimento, a terceira causa de morte, ultrapassando fenómenos como a guerra ou a SIDA (Santos, 2017)
(WHO, 2015). Na condição de uma das principais causas de morte a nível global, as lesões causadas pelos
acidentes rodoviários custam aos governos cerca de 1% e 3% do PIB nos países com mais elevados e mais
baixos rendimentos, respetivamente (WHO, 2015).
A recolha e análise detalhada de informação relativa aos acidentes nas estradas, é uma ferramenta essencial
para se poder monitorizar as tendências ao nível de cada país e assim definir medidas customizadas de
prevenção. Nesse sentido, a criação de indicadores replicáveis em todos os países permitirá uma comparação
equitativa, no que respeita às mortes por acidentes nas estradas versus mortes por outras causas,
possibilitando um melhor conhecimento da extensão do problema a nível mundial.
À semelhança dos esforços que têm vindo a ser feitos a uma escala global, também em Portugal, se tem dado
maior atenção à segurança rodoviária, nomeadamente, na criação e atualização de um conjunto de medidas e
estratégias que visem a redução destas ocorrências. No entanto, embora se tenham feito progressos
consideráveis neste campo, a redução da sinistralidade em meio urbano no território nacional deve ser
considerada ainda como um flagelo nacional a combater.
Em Portugal, de entre os inúmeros fatores relacionados com os acidentes nas estradas, destacam-se dois que,
persistentemente, estão no topo da lista devido ao número avultado de vítimas que provocam. Sendo estes a
condução sob o efeito do álcool e os acidentes com consequências mortais no interior das localidades (ANSR, 2013).
Uma das abordagens com vista à melhoria da segurança em meio urbano, passa pela análise de acidentes
ocorridos numa dada janela temporal, entre 3 a 5 anos (período considerado suficiente desde que não haja
mudança nas condições físicas), de modo a detetar os troços de estrada com maior incidência de acidentes.
Estudos indicam que existe uma certa tendência para que os acidentes rodoviários em zona urbana ocorram
em determinados locais, nomeadamente, nas interseções (Carvalheira et al, 2008).
A utilização de um Sistema de Informação Geográfica (SIG), como ferramenta de georreferenciação de
acidentes, tendo como base uma rede viária em formato digital, apresenta vantagens assinaláveis, quer no que
diz respeito à rapidez e facilidade de visualização da disposição dos mesmos, quer na recolha e associação de
informação relevante segundo critérios de base geográfica e de acordo com a informação alojada em bases de
dados existentes, que por sua vez se podem associar umas às outras, permitindo relacionar informações
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importantes e provenientes de fontes distintas, desde que contenham campos em comum (Vieira Gomes,
2013). A partir deste conhecimento é possível, de forma simples e intuitiva, iniciar um estudo no sentido de
resolver problemas que possam estar a induzir os acidentes nos pontos de acumulação.

1.2 Objetivos da Dissertação
O objetivo principal deste trabalho consiste no tratamento, análise e georreferenciação da informação
proveniente das bases de dados de sinistralidade de entidades como a Autoridade Nacional de Segurança
Rodoviária (ANSR) e a Guarda Nacional Republicada (GNR), recorrendo, para tal, ao uso de um software SIG e
de forma a poder detetar as zonas de acumulação de acidentes em zona urbana e periurbana. Outro objetivo
que decorre do principal é para as zonas de maior acumulação, avaliar as causas dos acidentes relacionadas
com o ambiente físico e propor a sua correção.
A utilização duma plataforma do género da indicada, que permite não só a visualização instantânea da
distribuição dos acidentes, mas também, a associação dum conjunto de informação de grande importância
(tipo de acidente, número de mortos, número de feridos, dia, hora, condições de luminosidade, etc.), é de
grande utilidade para os municípios, uma vez que permitiria a análise da rede viária a seu cargo e assim intervir
nos trechos considerados mais problemáticos em termos de sinistralidade rodoviária, procedendo à
implementação de ações de baixo custo de melhoria da infraestrutura, no sentido de aumentar a sua
segurança de circulação.

1.3 Metodologia de Trabalho
No que respeita à origem da informação para cumprir o objetivo, foram utilizadas duas bases de dados de
acidentes, provenientes de duas entidades distintas, ambas referentes ao concelho de Ponte de Sor, contendo
informação dos sinistros ocorridos entre 2012 e 2016 para o caso da ANSR e no triénio de 2014 a 2016 para o
caso da GNR.
A primeira base de dados, proveniente da ANSR, contém informação de acidentes com vítimas registadas no
local. A segunda base de dados, fornecida pela GNR de Ponte de Sor, contém informação relativa a todos os
acidentes registados no concelho, ou seja, com vítimas (no local) e acidentes que provocaram apenas danos.
Para efeito deste estudo, cada base de dados teve uma função distinta.
A base de dados fornecida pela ANSR, uma vez que os campos de informação são em maior número, ou seja, a
informação de cada acidente vem mais detalhada, foi utilizada para análise dos indicadores de sinistralidade,
pois permitiu fazer uma análise mais completa, devido à janela temporal mais extensa e por toda a informação
contemplada.
A base de dados proveniente da GNR, uma vez que tem um maior número de ocorrências contabilizadas, mas
cuja informação tem menor detalhe, foi utilizada no processo de georreferenciação dos acidentes na rede
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viária e permitiu, deste modo, a deteção das zonas de maior incidência no que respeita a ocorrência de
acidentes nas vias de circulação do concelho.
No entanto, aquando do processo de georreferenciação, ficou visível que existia um desfasamento do
resultado do mapeamento dos sinistros com a posição correta onde estes deveriam surgir, existindo então a
necessidade de encontrar a fonte do erro, que se concluiu ter origem nos diferentes formatos da informação
respeitante ao campo das coordenadas da base de dados em causa e assim, proceder à sua correção.
A informação foi então georreferenciada utilizando um SIG como ferramenta de apoio (ArcGis 10.1), o que
permitiu o mapeamento das ocorrências na rede, a identificação das zonas com maior pretensão para a
ocorrência de acidentes e, através do seu estudo, a seleção de quatro zonas a intervir, sugerindo medidas de
intervenção de baixo custo, para a melhoria da segurança de circulação, fazendo por fim uma estimativa do
custo associado à sua implementação para dois desses locais.

1.4 Organização do Documento
O documento encontra-se dividido em cinco capítulos e quatro anexos com estes relacionados que se referirão
em cada capítulo onde se justifique. A estrutura e conteúdos dos capítulos descrevem-se de seguida.
No Capítulo 1 faz-se o enquadramento do tema estudado, definem-se os objetivos e a metodologia de trabalho
e apresenta-se a estrutura da organização do documento.
No Capítulo 2 descreve-se, resumidamente, o estado da segurança rodoviária a nível internacional, de modo a
enquadrar a situação em Portugal, fazendo-se referência às diversas estratégias e medidas implementadas a
nível nacional ao longo dos últimos anos, com vista a diminuir o número de ocorrências nas estradas, a sua
gravidade e o número de vítimas.
Pretende-se também descrever de uma forma sumaria a importância da utilização das ferramentas SIG no
estudo de fenómenos como o da sinistralidade rodoviária, evidenciando as vantagens e desvantagens da sua
utilização num estudo como o que se apresenta.
São ainda estudadas quais as propostas e medidas concretas, de custo reduzido, possíveis de aplicar às
infraestruturas rodoviárias urbanas e periurbanas, com o propósito de aumentar a segurança na circulação em
zonas que se apresentem mais propícias para a ocorrência de acidentes rodoviários.
No Capítulo 3 apresenta-se o caso de estudo, o concelho de Ponte de Sor, em termos de localização geográfica
e relevância nas suas ligações rodoviárias ao resto do território nacional. De seguida clarifica-se a forma e
organização das bases de dados de sinistralidade rodoviária obtidas para o concelho, bem como a sua origem,
informação esta que será utilizada para a análise estatística e para a georreferenciação. É então feita uma
análise estatística à base de dados proveniente da ANSR (compilada no Anexo A) que permitirá obter
informação detalhada sobre certos padrões e tendências na ocorrência de acidentes rodoviários no concelho.
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Apresenta-se ainda neste capítulo a forma como foi tratada a informação proveniente da base de dados da GNR
(compilada no Anexo B) e como foi feita a georreferenciação dos acidentes na rede viária do município. Tendo por
base os mapas obtidos, são identificadas as zonas com interesse de um estudo mais detalhado, por apresentarem
reincidências de acidentes nos últimos 3 anos, com o apoio da informação contida nos anexos C e D.
No Capítulo 4. Tendo por base a bibliografia consultada, são discutidas e elaboradas propostas de intervenção
em quatro dessas zonas identificadas como problemáticas, com o intuito de melhorar a segurança de
circulação. Serão ainda estimados, de forma expedita, os custos de implementação de duas dessas soluções.
No Capítulo 5 faz-se uma síntese do trabalho desenvolvido, dificuldades sentidas e um resumo das principais
conclusões obtidas, fazendo-se referência a possíveis desenvolvimentos futuros do presente trabalho.
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2. SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA
2.1 Considerações Iniciais
Por acidente rodoviário, entende-se uma ocorrência na via pública que envolva, pelo menos, um veículo em
movimento, que seja do conhecimento das entidades fiscalizadoras e da qual advenham vítimas e/ou danos
materiais (ANSR, 2013). Por sua vez, a sinistralidade rodoviária tem em consideração o acumulado dos
acidentes rodoviários ocorridos na via pública, por unidade de tempo, podendo contemplar apenas uma área
geográfica específica ou a extensão de território de um país (Oliveira, 2007).
Os acidentes de viação são uma das principais causas de mortalidade e as suas consequências de cariz pessoal
e material são um flagelo à escala mundial (Carvalheira e Picado-Santos, 2015). Estudos indicam que o
comportamento dos condutores está interligado com o meio cultural e socioeconómico onde estão inseridos,
sendo por isso, bastante variável de local para local. Os acidentes rodoviários mortais ocorrem
maioritariamente em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, perfazendo 90% do número total de
mortes (Santos, 2017).
A Comissão para a Segurança Rodoviária Global emitiu um apelo para uma década de Segurança rodoviária no
seu relatório de 2009. Em resposta a esse apelo foi criado o “Global Plan for the Decade of Action for Road
Safety 2011-2020” publicado pela OMS em 2011. Este documento refere que, tendo em conta que uma grande
parte das mortes e lesões provocadas pelos acidentes ocorridos nas estradas podem, de alguma forma, ser
prevenidas, a experiência tem vindo a sugerir que uma gestão e financiamento adequados e a elaboração de
planos nacionais e estratégias com metas mensuráveis, são componentes cruciais de uma resposta sustentável
à segurança rodoviária (WHO, 2011).
O horizonte temporal de acção escolhido pela OMS terá sido o de uma década, por se tratar de um prazo
suficientemente longo de acção para incentivar políticas e compromissos de recursos tanto a nível global como
nacional. As entidades interessadas e financiadoras, em matéria de segurança rodoviária, podem usar essa
premissa como um estímulo à integração de políticas de segurança rodoviária nos seus programas de
assistência (WHO, 2011).
Se por um lado, os países menos desenvolvidos, podem usar este periodo e financiamento para para acelerar a
adopção de programas de segurança rodoviária mais eficazes, por outro lado, os países mais desenvolvidos
podem fazer progressos na melhoria do seu desempenho de segurança rodoviária e acima de tudo partilhar as
suas experiências e conhecimentos com os primeiros (WHO, 2011).
À escala global, dos 193 países, apenas em 28 houve a preocupação de criar legislação abrangente de segurança
rodoviária que incida nos cinco principais fatores de risco: condução sob efeito do álcool, excesso de velocidade, o
não uso de capacetes e cintos de segurança e sistemas de retenção de crianças (Figueiredo, 2016).
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De acordo com Oliveira (2007), relativamente à ocorrência de sinistros, “As suas causas assentam numa
dinâmica em que intervêm quatro supra-factores inter-relacionados: humano, veículo, via e ambiente”.
A componente humana do sistema é apontada como a principal responsável pela ocorrência de sinistros
rodoviários, associada tanto a condutores de veículos como a peões que utilizam a via pública (Carvalheira et
al, 2008). A velocidade, o estado da infraestrutura e as condições meteorológicas ou de luminosidade não
devem ser vistos como uma causa de sinistralidade, mas sim um fator potenciador de erro por parte do
condutor (Oliveira, 2007).
Todavia, será sempre fulcral que os limites de velocidade sejam respeitados, na medida em que, se deve
circular a uma velocidade adequada para as condições da via em causa. De extrema importância será também,
garantir que todos os condutores tenham uma formação prática eficaz que lhes permita a devida preparação
para controlar os veículos em caso de instabilidade ou perda de aderência e deste modo evitar a ocorrência de
um despiste e/ou colisão (Oliveira, 2007).
Os princípios orientadores subjacentes ao plano para a década de ação presentes no “Global Plan for the
Decade of Action for Road Safety 2011-2020”, visam a obtenção de um sistema de transportes que será então
capaz de acomodar melhor o erro humano e que, deste modo, reduza os danos físicos inerentes aos acidentes
rodoviários (WHO, 2011).
O objectivo de um sistema mais seguro e humanizado será garantir que dos acidentes ocorridos, não resultem
lesões tão graves para os condutores, passageiros, ciclistas e peões. Os utentes e os veículos que circulam na
rede rodoviária serão abordados de forma integrada, através de um ampla gama de intervenções, com grande
foco nas medidas de controlo da velocidade de circulação dos veículos e maior atenção à fase de projeto do
sistema rodoviário (CE, 2010).
De acordo com o “Global Status Report on Road Safety 2015”, embora grandes progressos tenham sido alcançados
nesta matéria de segurança rodoviária, o seu ritmo de progressão tem sido demasiado lento. Um dos alvos a atingir,
proposto pelos objetivos sustentáveis de desenvolvimento criados pela OMS, consiste na redução de 50% de mortes
e ferimentos na estrada até 2020. Sendo esta uma meta ambiciosa, mas exequível, criará um compromisso
importante para que os governos e comunidades internacionais juntem esforços e aceitem o desafio, com o intuito
de inverter o atual cenário de fatalidades nas estradas de todo o mundo (WHO, 2015).

2.2 Sinistralidade Rodoviária em Portugal e Enquadramento na União Europeia
2.2.1 A Sinistralidade em Portugal: Evolução 2006-2015
Apesar de todos os progressos conseguidos nos últimos anos, a sinistralidade rodoviária continua a representar
um grave problema em Portugal, isto porque, todos os anos, continuam a ocorrer milhares de acidentes nas
estradas, dos quais resultam centenas de mortos e milhares de feridos.
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A determinação direta e rigorosa do número de “Mortos a 30 dias”, iniciada em 2010, revelou que o número
real de vítimas mortais é significativamente superior aos valores estimados anteriormente (entre 1998 e 2009).
De notar que em conformidade com o Despacho n. º27808/2009, de 31 de dezembro, o número de “Mortos a
30 dias” tem carácter definitivo cerca de seis meses após a ocorrência do acidente, devido ao período
necessário ao apuramento dessa informação (ANSR, 2017).
A análise dos dados de sinistralidade entre 2010 e 2012 revelou que os valores das mortes ocorridas nos 30
dias subsequentes ao acidente eram mais elevados do que os que foram obtidos quando apenas se majorava
aplicando o coeficiente de 1,14, usado durante o período de vigência da Estratégia Nacional de Segurança
Rodoviária (ENSR), por forma a poder estabelecer comparações entre Portugal e os restantes países em termos
de sinistralidade nas estradas (ANSR, 2012).
Uma análise mais detalhada revelou que, ao longo desses três anos (2010-1012), a relação entre “Mortos a 30
dias” e “Mortos no local do acidente” foi, respetivamente, de 1,265, 1,293 e 1,253. Calculando a média destes
coeficientes para a janela temporal em causa, obtém-se o valor de 1,271 o que indica que o número de vítimas
total foi 27,1% superior ao número de mortes no local do acidente (ANSR, 2012).
No triénio de 2010 a 2012, Portugal conseguiu uma redução muito significativa do número de vítimas mortais
em acidentes rodoviários, sendo que, em 2012, foi pela primeira vez superado o objetivo anual previsto na
ENSR, uma vez que, nesse ano faleceram nas estradas portuguesas 72 pessoas por milhão de habitantes, contra
as estimadas 74 mortes por milhão de habitantes (ANSR, 2012).
No ano de 2013, ainda que o número de mortos vítimas de sinistros nas estradas tenha continuado a
decrescer, constatou-se que houve um abrandamento dos progressos verificados face aos três anos anteriores.
No entanto, tendo como referência o ano de 2010, o número total de vítimas mortais foi, em média, 26,3%
superior ao número de vítimas registadas no local do acidente ou a caminho da unidade hospitalar, o que
representou uma ligeira descida face ao valor apurado para os três anos anteriores, uma vez que, o coeficiente
de majoração para o cálculo das vítimas a 30 dias, apurado para o ano de 2013, foi de 1,230 (ANSR, 2013).
A análise da evolução da situação de Portugal em matéria de sinistralidade rodoviária que a seguir se
apresenta, tem por base, na sua maior parte, a informação que consta na Resolução do Conselho de Ministros
n.º 85/2017, com as devidas adaptações. O documento em causa foi publicado em Diário da República, 1.ª
série — N.º 116 — 19 de junho de 2017 (MAI, 2016).
Tomando como referência o intervalo temporal de 2006-2015, é possível verificar através da Figura 1, que é
notória a redução de 850 mortos no local provocados por 35.680 acidentes com vítimas, para um cenário de 473
mortos no local, derivados de 31.953 acidentes com vítimas. As estimativas feitas para o número de vítimas
mortais a 30 dias nos anos de 2006 a 2009 foram obtidas aplicando o valor médio de majoração de 27,0 %.

7

Como se pode verificar pelo Quadro 1, a acompanhar a tendência de diminuição do número de acidentes e
vítimas mortais, existe igualmente, uma diminuição progressiva do índice de gravidade, que corresponde ao
número de mortos por 100 acidentes com vítimas, ao longo dos anos. Constata-se então, que embora os
resultados não sejam os ideais, Portugal tem feito grandes progressos e encontra-se num bom caminho para
atingir as metas propostas pelos programas da UE.

Figura 1: Evolução do número de vítimas mortais no local e a 30 dias (Adaptado de MAI, 2016)
Quadro 1: Evolução do número de acidentes e respetivo índice de gravidade nas estradas portuguesas, 2010-2015. (ANSR, 2016)

Anos
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Acidentes com vítimas
35.426
32.541
29.867
30.339
30.604
31.953

Índice de gravidade (IG)
2,6
2,7
2,4
2,1
2,1
1,9

Os acidentes ocorridos dentro das localidades continuam a ser um dos principais problemas que afetam Portugal em
termos de sinistralidade rodoviária, sendo mesmo o principal fator que contribui para o seu desempenho negativo
neste domínio, quando comparado com os restantes países da União Europeia (ANSR, 2012).
Nos anos que decorreram entre 1998 e 2007, de acordo com a ANSR, aproximadamente 42% das vítimas
mortais e 60% dos feridos graves tiveram origem em acidentes que ocorreram em zona urbana (Carvalheira e
Picado-Santos, 2015). No relatório de sinistralidade da ANSR relativo ao ano de 2016, as estatísticas apontam
para que, em 2015, tenham ocorrido em zona urbana, 77% dos acidentes com vítimas e que 51% das vítimas
mortais, tenham sido registadas, resultado de sinistros ocorridos dentro das localidades (Santos, 2017).
De acordo com a Figura 2, no horizonte temporal de 2010 a 2015, é notório que, apesar de os acidentes que
ocorrem fora das localidades provocarem uma maior percentagem de fatalidades registadas no local, os feridos
resultantes de acidentes no interior das localidades apresentam uma taxa de mortalidade, nos 30 dias
posteriores ao acidente, mais elevada do que aqueles que estiveram envolvidos em acidentes fora das
localidades. Utilizando valores médios para o intervalo de tempo considerado, percebe-se que a percentagem
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de vítimas mortais no local do acidente, no interior das localidades, foi de 48,1 % e que a percentagem
correspondente a vítimas mortais a 30 dias foi de 53,8 %.

Figura 2: Vítimas mortais dentro e fora das localidades, no local e a 30 dias. (Adaptado de MAI,2016)

No que respeita à distribuição do peso relativo das vítimas mortais por natureza do acidente constata- se pela
observação da Figura 3 uma relativa estabilidade para as três categorias (Despiste, Colisão e Atropelamento) ao
longo dos anos.
Devido à natureza do próprio acidente, o despiste é o tipo de ocorrência onde se verifica a maior percentagem
de vítimas mortais no local, quando comparado com as vítimas que falecem nos 30 dias seguintes a uma
ocorrência do mesmo tipo.
Pelo contrário, no caso do atropelamento, as vítimas têm maior probabilidade de falecer, devido ao tipo de
ferimentos sofridos, no decorrer de um período mais alargado de tempo após a ocorrência. Em termos de
valores médios, a distribuição das vítimas a 30 dias, para o período em análise, é de 21,7 % para os
atropelamentos, 38,9 % para as colisões e 39,4 % para os despistes.

Figura 3: Vítimas mortais por natureza do acidente, no local e a 30 dias. (Adaptado MAI, 2016)

Pela Figura 4 é, também, possível constatar uma certa estabilidade na repartição das vítimas mortais por tipo
de utilizador ao longo do período em análise. O peão é o tipo de utilizador para o qual a percentagem de
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mortes registada nos 30 dias subsequentes ao acidente é consideravelmente superior à percentagem de
mortes registadas no local da ocorrência ou a caminho da unidade hospitalar.
O condutor, pelo contrário, é o utilizador para o qual as consequências do acidente são mais gravosas no local
da ocorrência. A distribuição média das vítimas mortais a 30 dias ao longo do período de análise é de 59,9 %
para os condutores, 18,1 % para os passageiros e 22,0 % para os peões.

Figura 4: Vítimas por tipo de utilizador, no local e a 30 dias. (Adaptado MAI, 2016)

Relativamente ao tipo de via em que ocorrem os acidentes, em média anual, nos últimos 6 anos, os
arruamentos e as estradas nacionais representam, conjuntamente, cerca de 80 % dos acidentes ocorridos
(Figura 5), com particular destaque para os primeiros nos quais se registaram, em média, 58,5 % dos sinistros.
No entanto as estradas nacionais são o tipo de via em que se registaram mais mortes no período em análise.

Figura 5: Tipo de via em que ocorrem os acidentes em peso relativo. (Adaptado de MAI, 2016)

No que respeita ao tipo de veículo envolvido no acidente, a Figura 6 mostra que a maioria das vítimas mortais
no período em análise, conduziam automóveis ligeiros (em média, cerca de 58,1 %, para vítimas mortais a 30
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dias), seguidos pelos condutores de veículos de duas rodas a motor (em média, cerca de 27,1 %, para vítimas
mortais a 30 dias).
A percentagem de mortes nos 30 dias subsequentes ao acidente é superior às mortes no local em todas as
categorias, à exceção, dos condutores de automóveis ligeiros para os quais, mais uma vez, as consequências do
acidente são mais gravosas no local da ocorrência.

Figura 6: Condutores mortos por tipo de veículo, no local e a 30 dias. (Adaptado de MAI, 2016)

2.2.2 A Sinistralidade Rodoviária na União Europeia
Apesar dos esforços e sucessos conseguidos através de programas e estratégias da União Europeia (UE), ainda
muito ficou por fazer em termos de segurança nas estradas europeias. Em 2009 morreram cerca de 35 000
pessoas nas estradas e mais de 1 700 000 sofreram ferimentos, resultado de acidentes rodoviários (CE, 2010).
Como resposta a esta problemática, a Comissão Europeia, no seu documento com as “Orientações de Política de
Segurança Rodoviária 2011-2020”, reforça a necessidade de serem reunidos esforços no sentido de se conseguir
uma diminuição de 50 % das vítimas mortais neste período (CE, 2010). Todavia, de acordo com o «3.º Programa
de Ação de Segurança Rodoviária 2001-2010» as previsões relativamente a 2015, já apontavam para um desvio
desta meta, sendo que os resultados alcançados ficaram cerca de 17% aquém do pretendido (MAI, 2016).
A análise, que a seguir se apresenta, consiste na comparação, em matéria de indicadores de sinistralidade
rodoviária, do desempenho de Portugal relativamente aos países da União Europeia (França, Espanha e
Áustria) considerados como referência para a elaboração da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária
(ENSR) e com o valor médio do indicador em causa para a União Europeia, considerando 28 países membros
(UE28), sendo a principal fonte de informação de dados para análise, mais uma vez, a Resolução do Conselho
de Ministros n.º 85/2017 (MAI, 2016).
Em Portugal, para além de uma descida no número de mortos, que se afasta ainda dos objetivos a nível
europeu, também se verifica que a diminuição dos acidentes e dos feridos (abrangendo os graves e os leves)
tem tido uma evolução mais lenta quando comparado com os países de referência e a média da UE28.
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Por outro lado, o índice de gravidade pode ser considerado como um bom indicador de desempenho, no
sentido em que, permite fazer uma comparação tendo em conta um fator de escala e este indica que, apesar
de lenta, a evolução de Portugal acompanha a tendência de decréscimo gradual da média do território Europeu
(Figura 7).
Ainda observando a Figura 7, no triénio em análise destaca-se, por um lado, o constante e muito alto valor do
índice de gravidade verificado em França e por outro lado, a Áustria, que apresenta uma gravidade relativa
muito baixa. Em Portugal e Espanha houve um decréscimo na gravidade dos acidentes e o valor deste índice no
caso de Portugal é, para cada um dos anos, menor do que o valor médio na UE28.

Figura 7: Índice de gravidade nos 5 territórios em estudo. (Adaptado de MAI, 2016)

Relativamente ao número de vítimas mortais por milhão de habitantes, a evolução da situação de Portugal e
dos países de referência, bem como do valor médio para a União Europeia, em termos do valor percentual,
encontra-se ilustrada na Figura 8.

Figura 8: Diminuição das vítimas mortais por milhão de habitantes, valores em %.
(Adaptado de MAI, 2016)

No período em análise, o desempenho de Portugal apenas foi melhor que o de França. Destaca-se a evolução
bastante favorável na diminuição de mortes nas estradas em Espanha, que obteve um valor bastante superior
ao da média da UE28. Ainda assim, a percentagem de diminuição do número de mortes por milhão de
habitantes em Portugal, não se encontra muito distante da evolução da média dos países da UE28, sendo essa
distância mais acentuada no caso de França.
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A sinistralidade dentro das localidades, como referido anteriormente, é de facto, o principal fator
diferenciador, pela negativa, da segurança rodoviária em Portugal, quando comparado com os restantes países
da UE28.
Dos países em estudo, Portugal tem o pior desempenho neste indicador, como se pode verificar na Figura 9.
Denota-se uma subida em escada das vítimas mortais dentro das localidades em Espanha, mas ainda assim,
continua a ser o país com menos vítimas mortais em acidentes deste tipo.

Figura 9: Vítimas mortais dentro e fora das localidades. (Adaptado de MAI, 2016)

A Figura 10, mostra o cenário geral de todo o território da UE28, no que respeita ao número de mortos por
milhão de habitantes (mortos/milhão hab.), tendo por base a informação relativa ao ano de 2014. Em 2014,
Portugal continuava distante da média da UE, com 59 mortos/milhão hab., sendo a média da UE28, de 51
mortos/milhão hab., embora seja visível uma melhoria bastante considerável, relativamente ao ano de 2010
(CE, 2015).
Destacaram-se ainda no ano de 2014, pelo seu bom desempenho neste domínio, o Reino Unido (UK), com 28
mortos/milhão hab., a Holanda (NL), com 28 mortos/milhão hab., a Suécia (SE), com 29 mortos/milhão hab., e
a Dinamarca (DK), com 33 mortos/milhão hab., que são os países com o menor número de vítimas mortais de
acidentes rodoviários por milhão de habitantes.
A sua evolução favorável deveu-se, em muito, ao facto de terem sido estes países os pioneiros na
implementação de medidas com objetivos concretos e rigorosos, possibilitando-lhes tirar o melhor proveito do
conhecimento adquirido ao longo dos anos, no desenvolvimento e aplicação de novas estratégias de melhoria
da segurança rodoviária.
Nos Estados-Membros, em que os números de sinistralidade rodoviária continuam a ser bastante superiores à
média da EU, como por exemplo na Polónia, Bulgária, Croácia, Lituânia e Grécia, têm sido feitos bastantes
esforços no sentido de encorajar e incentivar estes estados a reforçar o seu trabalho neste domínio, para que
possam cumprir as metas estabelecidas.
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Figura 10: Taxa de mortalidade nos países membros da UE28 (mortes/ milhão de hab.). (CE, 2015)

No entanto, o objetivo qualitativo, estabelecido pela Estratégia de Segurança Rodoviária em vigor no ano de 2014,
(Revisão Intercalar da ENSR), de colocar Portugal entre os 10 países da União Europeia com mais baixa sinistralidade
rodoviária (contabilizada em mortos a 30 dias/milhão de hab.), até 2015, não foi atingido. Segundo informação
disponibilizada pela Community Road Accident Database in Europe (CARE), Portugal apenas conseguiu o 15º lugar no
ranking da UE28, com 57 mortos/milhão hab (CARE, 2015). Todavia, o objetivo quantitativo estabelecido pela mesma
Estratégia de, até 2015, atingir os 62 mortos por milhão de habitantes, foi claramente cumprido (Santos, 2017).

2.3 Políticas Públicas de Segurança Rodoviária em Portugal
A atividade administrativa relacionada com a segurança rodoviária em Portugal sofreu grandes alterações
estruturais após entrada em vigor do Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado. Da sua
implementação resultou a extinção da Direção Geral de Viação (DGV) e a criação de uma nova entidade, a
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), com competência nas áreas da prevenção e segurança
rodoviária e da aplicação do direito contraordenacional rodoviário.
A atividade da ANSR iniciou-se, formalmente, no dia 1 de maio de 2007 e foi assegurada, progressivamente, a
transição das competências dos departamentos extintos após a reestruturação. A ANSR tornou-se numa entidade
totalmente autónoma e tem a seu cargo a conceção e implementação de medidas de prevenção, sensibilização e
fiscalização de comportamentos rodoviários responsáveis pela sinistralidade rodoviária (Moura, 2014).
É importante que a implementação de políticas públicas, que visam tornar a segurança rodoviária uma
prioridade para todos os portugueses, esteja sustentada em estratégias eficientes e que motivem a
comunidade. Deste modo, é necessário que se conheça cada vez mais e melhor as circunstâncias, as causas e
os efeitos dos acidentes, bem como, a necessidade de estabelecer pontos de comparabilidade internacional
dos dados sobre acidentes de viação, exposição ao risco e sua quantificação, sendo que, estes devem estar
assentes em critérios harmonizados e uniformes à escala global (ANSR, 2012).
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Os esforços efetuados no sentido de alcançar melhorias consideráveis em matéria de segurança rodoviária em
Portugal, foram muito reforçados a partir do final da década de 90. Durante este processo, no período de 1998 a
2013, foram desenvolvidos três modelos de programa cuja base de conceção tem diferentes abordagens (Figura 11).

Plano Integrado
de Segurança
Rodoviária
(PISER)

Plano Nacional
de Prevenção
Rodoviária
(PNPR)

1998 a 2000

2003 a 2010

Estratégia
Nacional de
Segurança
Rodoviária
(ENSR)

Revisão
intercalar ENSR
2013-2015

2008 a 2013

Figura 11: Modelos de programas de política pública de segurança rodoviária. (Adaptado de MAI, 2016)

Mediante a experiência adquirida na elaboração destes programas e sobretudo, refletindo sobre as conclusões
retiradas dos Planos Integrados de Segurança Rodoviária, do Plano Nacional de Prevenção Rodoviária e, mais
recentemente, da ENSR, ficou clara a necessidade de se encontrar uma metodologia mais eficaz na obtenção
de maiores taxas de sucesso e participação em planos futuros por parte de todas as entidades implicadas no
setor da segurança rodoviária, bem como, uma melhor articulação e comunicação entre todas essas entidades,
garantindo também a disponibilidade dos meios financeiros necessários para atingir esse propósito.
O PENSE 2020 (Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária 2015-2020), aprovado em Resolução de
Conselho de Ministros n.º 85/2017, tem como objetivo colmatar a necessidade da existência de uma
ferramenta de gestão de políticas públicas de segurança rodoviária, que venha suceder à ENSR, uma vez que o
seu período de vigência terminou no final do ano de 2015.
O Plano encontra-se dividido em três partes distintas. Na primeira parte foi efetuado um diagnóstico ao estado
da segurança rodoviária em Portugal e foi estabelecido o objetivo a alcançar em 2020. Na segunda parte, foram
estabelecidas as orientações gerais para o desenvolvimento da política de segurança rodoviária e por fim, na
terceira parte constituiu-se o plano de ação (MAI, 2016).
Como ponto de partida e uma vez que o prazo de vigência do PENSE 2020 é relativamente curto, procurou-se ir
de encontro às metas estabelecidas no programa europeu «Orientações de Política de Segurança Rodoviária
2011-2020» no qual se pretende alcançar uma redução do número de mortos em 50 % no período 2010-2020.
O PENSE 2020 define assim as seguintes metas a atingir até 2020:
•

Em relação ao número de mortos: 41 mortos/milhão de habitantes;

•

Feridos graves: 78 feridos graves/milhão de habitantes.

De acordo com as diretivas recebidas, foram definidas quatro etapas principais para o desenvolvimento inicial
do PENSE 2020 (Figura 12).
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2ª Etapa:
1ª Etapa:
Diagnóstico e
elaboração das
linhas de
orientação

Definição das metas a
concretizar até 2020,
dos objetivos
estratégicos, dos
objetivos operacionais e
indicadores de gestão

3ª Etapa:
Orientações gerais
para a definição
da política de
segurança
rodoviária

4ª Etapa:
Plano de Ação

Figura 12: Etapas principais para o desenvolvimento inicial do PENSE 2020. (Adaptado de MAI, 2016)

Com vista a alcançar um sistema mais humanizado de transporte rodoviário, o PENSE 2020 orienta-se segundo
cinco objetivos estratégicos (Figura 13).

Figura 13: Estrutura do PENSE 2020, objetivos estratégicos, operacionais, ações e medidas. (W1, 2018)

Para tornar possível a comparação da evolução nos diversos domínios da sinistralidade rodoviária em Portugal com
os restantes países da EU, ou mesmo a uma escala global, estes cinco objetivos estratégicos foram elaborados de
acordo com os objetivos estabelecidos em programas internacionais, lançados quer pela Organização das Nações
Unidas (ONU), quer pela OMS e que foram instituídos após a definição da ENSR (MAI, 2016).

O PENSE 2020 evidencia o importante papel das autarquias locais, atribuindo-lhes um conjunto de
competências que são fulcrais em matéria de segurança rodoviária, numa tentativa de aumentar e incentivar a
sua participação, nomeadamente na elaboração de Planos Municipais de Segurança Rodoviária (Santos, 2017).
O plano contempla ainda um cuidado acrescido, por exemplo, num estudo mais detalhado do sistema de
transporte rodoviário e interligação desse conhecimento com o de outras áreas e atividades por forma a otimizar
o funcionamento do sistema; na melhoria da legislação no que respeita à forma como é executada, aplicada e
fiscalizada; numa estimativa mais rigorosa dos custos da sinistralidade rodoviária e otimizar o financiamento da
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segurança rodoviária; na melhoria das estratégias de comunicação e estruturação da implementação do plano em
função da análise do respetivo custo/benefício, de acordo com a segmentação por grupos-alvo bem definidos e
tendo em particular atenção a dimensão da perspetiva de género; especial atenção à segurança dos utilizadores
da via pública, nomeadamente dos utilizadores vulneráveis, através de intervenções direcionadas para alvos
específicos como o género ou a faixa etária e por último, na melhoria substancial do sistema de socorro e
assistência às vítimas de acidentes e providenciar o apoio necessário (Santos, 2017).
Na Resolução do Conselho de Ministros n.º 85/2017 ressalva-se ainda que só “Através de uma melhoria
contínua e sustentada (…) seja alcançado, no longo prazo, o resultado, hoje ainda utópico, de zero mortos e
zero feridos graves, reconhecendo-se assim, como imperativo ético, que ninguém deve morrer ou ficar
permanentemente incapacitado na sequência de um acidente rodoviário em Portugal” (MAI, 2016).

2.4 Procedimento de Recolha e Tratamento Estatístico da Informação de Sinistralidade Rodoviária
2.4.1 Recolha da Informação no Local do Acidente
Sempre que ocorra um sinistro em meio urbano, onde existam feridos ou desentendimento entre as partes
envolvidas, o registo do acidente será feito pelas entidades responsáveis (PSP ou GNR) mediante
preenchimento do Boletim Estatístico de Acidentes de Viação (BEAV). Simultaneamente, é também preenchida
a Participação de Acidentes de Viação onde é feito um esboço do cenário da ocorrência acompanhado de uma
descrição dos acontecimentos. Tendo em conta a confidencialidade da informação contida nestes registos, o
acesso à mesma é restringido o que dificulta a tarefa de posterior tratamento de informação (Carvalheira e
Picado-Santos, 2015) (Carvalheira e Picado-Santos, 2011a).
Quando, por outro lado, não haja a necessidade de as autoridades serem chamadas ao local, o procedimento a
efetuar pelos intervenientes do acidente passa, em primeiro lugar, pelo preenchimento da declaração amigável
(onde se deve referir, sem margem para dúvidas, os intervenientes, as suas seguradoras e a forma como ocorreu o
acidente) e numa segunda etapa deverá ser feita a participação da ocorrência à seguradora de cada interveniente.

2.4.2 Tratamento da Informação
Um sistema robusto e eficaz de recolha e tratamento de dados de sinistros é a base para uma adequada
manutenção da infraestrutura rodoviária, o que por sua vez, tem grande influência na melhoria da segurança
das vias de circulação e ajuda a prevenir a ocorrência de acidentes rodoviários.
A recolha e o tratamento da informação relativa aos sinistros, podem ser encarados como a primeira etapa de
estudos que pretendam identificar as zonas problemáticas, em termos de ocorrência de acidentes e tentar
compreender o que pode ser feito para resolver esses problemas. De modo a obter uma análise da
sinistralidade significativa e estatisticamente sólida, é fundamental obter dados detalhados sobre o acidente,
sobre o segmento de estrada ou interseção e também o volume de tráfego (Carvalheira e Picado-Santos, 2008).
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As limitações existentes na recolha dos dados relativos aos acidentes, podem afetar a confiança da análise
estatística, de formas que não são facilmente detetáveis. As bases de dados de acidentes rodoviários
compiladas pela ANSR, são baseadas na informação contida nos Boletins Estatísticos de Acidentes de Viação
(BEAV’s), preenchidos pela GNR ou PSP.
De notar que uma das grandes dificuldades da elaboração de estudos como o que se apresenta, tem a ver com
a manipulação e manutenção das bases de dados, no sentido em que, a informação que contêm deve estar
atualizada e as equipas especializadas, que fazem a sua gestão, devem ser capazes de adaptar as bases de
dados à evolução dos processos de recolha de informação relativa aos sinistros, caso contrário, a informação
fica suscetível de conter erros (Carvalheira e Picado-Santos, 2015).
A ocorrência de erros ou a ausência de informação no preenchimento dos boletins, pode ser originada, por
exemplo, pela falha dos dispositivos de posicionamento (o que impossibilita a correta identificação da
localização exata do acidente), ou ainda, no processo de transposição da informação do boletim em formato de
papel para formato digital onde, muitas vezes, ocorrem erros de interpretação ou distrações, por parte de
quem assume a tarefa de introdução dos dados na plataforma.

2.5 Importância da Utilização de um SIG no Estudo da Sinistralidade Rodoviária
Para uma análise bem-sucedida dos locais com elevada sinistralidade, quer a nível nacional ou local, urbano ou
rural, é fundamental proceder a um levantamento sistemático da informação relativa aos sinistros que tiveram
lugar na área em estudo, recorrendo-se ao auxílio de uma ferramenta SIG, que permite de uma forma expedita
e muito figurativa, avaliar a disposição das ocorrências de acidentes na rede viária em formato digital
(Carvalheira e Picado-Santos, 2015).
O uso de um sistema de informação geográfica, num estudo de sinistralidade rodoviária, tem como principal
vantagem o facto de permitir um processamento e análise de dados muito mais rápido e prático, devido às
suas características e às suas capacidades analíticas e de interligação de bases de dados provenientes de
diferentes fontes.
Deste modo, no domínio da segurança rodoviária, a interface do SIG auxilia na projeção imediata da localização
dos acidentes sobre a rede rodoviária, após ter sido feita a sua georreferenciação. Para que este processo seja
bem-sucedido, será necessário que a rede rodoviária seja referenciada, no sistema de coordenadas correto e
coincidente com o dos acidentes e que a ambos esteja associada uma tabela de atributos.
A forma mais expedita de referenciação dos acidentes na rede rodoviária ocorre por meio de coordenadas
geográficas, isto é, através da utilização do Global Position System (GPS), que permite obter e registar as
coordenadas exatas do local do acidente. Este método, em teoria, elimina possíveis erros e dificuldades
inerentes à localização do acidente (Vieira Gomes, 2013).
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2.6 Medidas de Engenharia de Baixo Custo para Mitigação de Acidentes Rodoviários
As estratégias para lidar com a elevada sinistralidade nas estradas portuguesas devem ser sempre baseadas
numa avaliação do número e caraterísticas dos acidentes rodoviários. Devem também ser planeadas de acordo
com as condições estipuladas nos programas de segurança rodoviária e estes, por sua vez, devem ser
devidamente interligados com outras políticas de intervenção pública das mais variadas áreas, como por
exemplo, a saúde, a segurança pública, o ordenamento do território e a educação (Gomes e Cardoso, 2013).
Para a aplicação de medidas corretivas, cujo objetivo é reduzir o número de ocorrências, é importante proceder a
uma hierarquização das zonas que necessitam de uma intervenção mais urgente, pelas particularidades que
apresentam e estudar quais as opções de tratamento existentes que mais se adequam.
As zonas de acumulação de acidentes caracterizam-se, na prática, por se tratarem de troços de estrada, com uma
extensão que não ultrapasse os 200 metros, nos quais se registaram pelo menos 5 acidentes com vítimas e cuja
soma de indicadores de gravidade dessas ocorrências é superior a 20, no ano da respetiva análise (ANSR, 2017).
As intervenções corretivas geralmente têm maior incidência ao nível da infraestrutura viária e podem incluir ações
de vários tipos: alterações à geometria da via e no pavimento, na colocação de marcas rodoviárias e sinalização
vertical, no mobiliário urbano e ainda alterações na forma como é feita a gestão do tráfego (Seco et al, 2008a).
As medidas de mitigação de acidentes, cujo impacto financeiro seja baixo, têm uma eficácia elevada pois são
intervenções de diminuto investimento e de rápida e fácil execução, sendo que o objetivo será escolher a
solução mais indicada e que elimina o problema, com o menor custo possível (Carvalheira e Picado-Santos,
2008) visando melhorar o comportamento do condutor, por exemplo, face aos inúmeros obstáculos que
possam surgir na via, reduzir a velocidade a que circula e melhorar o próprio ambiente de circulação.
No entanto, é muito importante não descurar se a implementação de uma medida de mitigação de sinistros
num determinado local irá provocar um efeito adverso no tráfego que circula nas vias adjacentes à área em
estudo. Deste modo, será fundamental garantir que os problemas que levaram à implementação deste tipo de
medidas sejam erradicados e que não ocorra apenas a migração do problema, ou ainda, que este retorne de
forma mais intensa (Carvalheira e Picado-Santos, 2008).
Nesse sentido, a escolha das medidas a aplicar em cada caso deve ser baseada num estudo que contemple o
tipo de via na qual se tenciona implementar a medida, bem como as condições existentes no local e mais
importante, o efeito que essa medida possa ter no tráfego das zonas adjacentes.
Por forma a avaliar as consequências da implementação de uma certa medida num determinado local são,
regra geral, efetuados estudos designados por “Antes e Depois”. A análise é feita aos efeitos provocados pelas
medidas de segurança rodoviária implementadas e são baseados em observações de parâmetros em dois
períodos distintos, ou seja, antes e depois da sua implementação. Todavia, podem surgir resultados desfasados
da realidade, pois a confrontação direta dos valores dos parâmetros nos períodos “antes” e “depois” da
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introdução da medida corretiva, não considera a contribuição de fatores externos e foca-se apenas na
performance da medida implementada (Carvalheira et al, 2008) (Carvalheira e Picado-Santos, 2011b).
Apresentam-se, a seguir, alguns exemplos de medidas corretivas de baixo custo. Estas medidas podem ser
aplicadas isoladas ou em conjunto e regra geral, traduzem-se em grandes melhorias das condições de
segurança rodoviária sendo, portanto, passíveis de utilização no âmbito de medidas mitigadoras de
sinistralidade rodoviária.
A seguinte enumeração de medidas tem por base as descritas nas Disposições Normativas do InIR (Silva e
Santos, 2011; Roque (s.d.a); Roque (s.d.b)), no Manual de Planeamento das Acessibilidades e da Gestão Viária –
Segurança Rodoviária (Seco et al, 2008a) e no Manual de Planeamento das Acessibilidades e da Gestão Viária –
Acalmia de Tráfego (Seco et al, 2008b).

2.6.1 Sinalização Rodoviária
A sinalização rodoviária constitui uma ferramenta de auxílio fundamental à condução, uma vez que enfatiza os
limites e melhora a legibilidade da rodovia. Disponibiliza também informação adicional sobre restrições à
circulação, alertando para a existência de possíveis situações de perigo para os utentes da via e regulariza o
fluxo de tráfego de forma eficaz (Gregório et al, 2013).
Quando confrontados os custos associados à colocação de nova sinalização rodoviária bem como dos trabalhos
necessários à sua manutenção, com os custos de outras medidas de intervenção, verifica-se que os primeiros
são de uma ordem de grandeza bastante inferior, pelo que o reforço da sinalização pode ser considerado como
uma medida de engenharia de baixo custo sendo o seu campo de aplicação bastante amplo e os seus
resultados muito eficazes (Seco et al, 2008a).
A sinalização rodoviária, enquanto interlocutor entre a via e o condutor, tem um papel fundamental na
melhoria da segurança e da mobilidade de todos os seus utentes. Uma solução eficaz na redução da
sinistralidade num certo local, está geralmente associada à melhoria das condições gerais da sinalização
rodoviária nesse mesmo local (Seco et al, 2008a).
A sinalização rodoviária é, por exemplo, muito importante ao nível do controlo da velocidade de tráfego, pois
permite a fixação de um limite de velocidade consoante as caraterísticas da via em questão e melhora a
interação com os utilizadores dos modos suaves que partilham a via de circulação. Esta pode também proibir
certos tipos de manobras e funcionar como alerta da possibilidade de existência de perigo.
Uma correta implementação de sinais rodoviários tem especial relevância nas zonas problemáticas sob o ponto de vista
da segurança rodoviária, quer devido ao seu carácter potencialmente perigoso, quer devido à sua imprevisibilidade, na
medida em que, exigem a tomada de decisões instantâneas e difíceis por parte do condutor (Gregório et al, 2013).
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De acordo com as Disposições Normativas: Princípios da Sinalização do Trânsito e Regimes de Circulação
(Roque, s.d.a), uma sinalização bem concebida deve ser: uniforme, uma vez que é a condição necessária para
ser compreendida por todos os utentes da via pública; homogénea, o que permite ao condutor apreender
rápidamente o contexto em está envolvido e assim processar a informação com a máxima segurança possível;
simples, por forma a facilitar o trabalho de compreensão e processamento por parte do condutor; interligada e
coesa com os regulamentos de circulação; por último, quando se trate de sinalização de orientação, é
fundamental que esta assegure a continuidade dessa informação ao longo do percurso.
2.6.1.1 Sinalização Vertical
A sinalização vertical é composta por sinais isolados ou painéis de sinalização, cuja função passa pela
transmissão de uma mensagem visual e com determinado significado ao condutor, através da sua forma, cor,
tipo, localização e ainda através de símbolos ou caracteres alfanuméricos. A sinalização vertical a colocar nas
vias públicas pode ter várias funções e por isso, abranger um leque variado de categorias (Figura 14) que
incluem os sinais de perigo, sinais de regulamentação, sinais de indicação, sinalização de mensagem variável e
sinalização turístico-cultural (Seco et al, 2008a).

Figura 14: Exemplos das diversas categorias de sinalização vertical. (W2,2018)

A colocação dos sinais na via de circulação, deve ser de forma a garantir uma leitura fácil das mensagens visuais neles
contidos e alertar atempadamente para os perigos que perturbem a normal circulação e segurança dos utentes das
vias, sendo posicionados sempre do lado direito ou por cima da via, no sentido do trânsito a que dizem respeito.
2.6.1.2 Marcas Rodoviárias
As marcas rodoviárias são uma ferramenta de suporte na canalização do tráfego, sendo que, se destinam a
regular a circulação automóvel, a prevenir e a orientar os utilizadores da via pública. Podem desempenhar
diferentes funções e são, a título de exemplo, fulcrais no processo de seleção de via.
As marcas rodoviárias materializam-se por pinturas, lancis, fiadas de calçada, elementos metálicos ou de outro
material, fixados no pavimento. Fora das localidades, as marcas devem ser retrorrefletoras, para auxiliar o
condutor em condições de fraca visibilidade (Rodrigues et al, 2008).
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No que respeita à sua cor, todas as marcas rodoviárias de sinalização permanente devem ser brancas, com
exceção das marcas reguladoras de estacionamento e paragem, que deverão apresentar coloração amarela tal
como demonstra a Figura 15.

Figura 15: Exemplos de Marcas rodoviárias. Cor branca: Linhas contínuas, descontínuas e de paragem, raia
e setas. Cor amarela: Linhas de estacionamento. (W3,2018)

2.6.2 Melhoria dos Níveis de Visibilidade e Iluminação
A informação fornecida ao condutor pelas marcas rodoviárias, pode ser reforçada recorrendo a dispositivos
retrorrefletores, designadamente marcadores e delineadores (Roque, s.d.b)
• Marcadores: são dispositivos aplicados sobre o pavimento que permitem reforçar a visibilidade das marcas
rodoviárias durante a noite ou em condições em que a visibilidade seja reduzida. Regra geral, são de cor branca (Figura
16) e utilizados, por exemplo, como complemento das guias laterais e central da faixa de rodagem (Roque, s.d.b).

Figura 16: Marcador e exemplo de sua aplicação na faixa de rodagem. (W4, 2018)

• Delineadores: são dispositivos colocados no limite exterior da berma e de ambos os lados da faixa de
rodagem, regra geral apoiados no solo, cuja função é o auxílio na identificação dos limites da via de circulação,
durante a noite ou em condições de visibilidade reduzida (Roque, s.d.b). Podem ser aplicados continuamente,
representando uma balizagem da estrada e um elemento complementar às guias (Figura 17).
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Figura 17: Exemplo de aplicação de delineadores. (W4, 2018)

Por sua vez, a iluminação da via de circulação, procura facultar ao condutor a intensidade de luz suficiente para
que viaje em segurança e conforto. Tem um papel fundamental no auxílio da perceção de quebras do traçado,
permitindo uma melhor visibilidade da aproximação de ilhéus e de outro tipo de descontinuidades. Os
benefícios que a correta iluminação da via de circulação trazem em termos de segurança rodoviária são
indiscutíveis, no entanto, a escolha dos locais de implementação tem de ser alvo de uma análise muito
detalhada em termos de custo/ benefício.

2.6.3 Acalmia de Tráfego
A acalmia de tráfego procura conjugar e tornar compatível a circulação dos diferentes modos de transporte
que partilham o mesmo espaço canal. A nível europeu, a sua implementação tem sido cada vez mais vasta
(Carvalheira et al, 2008). Tal compatibilização, implica muitas vezes, alterações físicas da geometria
convencional das vias, de modo a produzir no condutor a sensação de necessidade de diminuição da
velocidade a que se desloca, uma vez que, a velocidade de circulação tem uma grande influência na
probabilidade de ocorrência de um sinistro ou de maior gravidade das lesões sofridas pelos ocupantes dos
veículos (Carvalheira et al, 2008).
As medidas de acalmia de tráfego incorporam dois grupos principais: alteração dos alinhamentos horizontais e
alteração dos alinhamentos verticais (Silva e Santos, 2011), dos quais, por questões de melhor abordagem para
a matéria, se destacam algumas das medidas pertencentes ao segundo grupo.
O estudo da natureza dos acidentes rodoviários ocorridos nas zonas de maior incidência, torna-se fundamental
à compreensão de quais as medidas corretivas mais indicadas a aplicar. A ocorrência de acidentes que
envolvam peões, constitui um dos domínios privilegiados para aplicação de medidas de acalmia de tráfego
(Bastos Silva et al, 2004).
Alteração dos Alinhamentos Verticais
A alteração dos alinhamentos verticais (ou longitudinais), são medidas de acalmia de tráfego apropriadas para
vias distribuidoras ou acessos locais, sendo a sua aplicação em vias de atravessamento de localidades pouco
indicada, exceto se funcionarem apenas como elementos de pré-aviso. Este tipo de medida regra geral implica
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a elevação de zonas pontuais no pavimento, forçando os condutores a reduzir a velocidade sob pena de danos
sérios nos seus veículos (Seco et al, 2008b). Destacam-se os seguintes exemplos:
• Pré-avisos: designação dada às bandas sonoras e bandas cromáticas, cuja principal função é alertar os
condutores de que devem alterar o seu comportamento ou ficar em alerta, mediante o ruído e a vibração
provocados durante a passagem do veículo. Têm um forte impacto visual, caracterizando-se pela repetição de
bandas ou faixas transversais à faixa de rodagem (Figura 18).
As bandas cromáticas têm uma espessura inferior às bandas sonoras, que podem ter até 30mm de espessura
de elementos mais agressivos (por forma a produzirem ruido).
Os pré-avisos são colocados com largura tal que consiga abranger os dois rodados de qualquer veículo. No
entanto, no caso das bandas sonoras, também se tem optado pela sua implementação de forma longitudinal,
ou seja, ao longo da faixa de rodagem como guias delimitadoras da zona de circulação (Seco et al, 2008b).

Figura 18: Marcas de pré-aviso. Esquerda: banda cromática. Direita: banda sonora. (W3, 2018)

• Lombas: têm como propósito assegurar a redução da velocidade de circulação dos veículos e sua
manutenção numa determinada extensão de via. As lombas redutoras de velocidade podem ser colocadas
isoladamente ou em grupo e intervaladas de uma distância pré-definida de acordo com a velocidade que
considere adequada para o local da sua implementação (Figura 19).
As lombas ocupam toda a largura da faixa de rodagem e têm caracter permanente. A sua localização é mais
privilegiada em vias de acesso local, em zonas residenciais ou comerciais. No caso de pistas partilhadas (combinação
com ciclovia, por exemplo), as lombas podem não abranger toda a largura da via (Seco et al, 2008b).
• Plataforma elevada: pode ser entendida como uma lomba prolongada em termos de largura, com o topo
plano, adotando uma forma trapezoidal (Figura 20). A parte plana pode, por exemplo, ser utilizada como
travessia pedonal pelo que deve ser aplicado um tratamento superficial, para que sejam mais percetíveis por
parte dos condutores. A aplicação de plataformas elevadas é recomendável em zonas onde sejam praticadas
velocidades acima da adequada (ou permitida por lei) e onde exista um elevado número de atravessamentos
pedonais (Seco et al, 2008b).
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Figura 19: Exemplo de aplicação conjunta de lombas redutoras de
velocidade. (W5, 2018)

Figura 20: Exemplo de aplicação de uma plataforma elevada. (W5, 2018)

2.6.4 Melhoria das Condições na Zona Adjacente à Faixa de Rodagem em Troços Correntes
Um dos principais fatores agravantes da frequência e gravidade de acidentes rodoviários, em caso de perda de
controlo do veículo, prende-se pela existência de obstáculos rígidos nas áreas adjacentes à faixa de rodagem.
A garantia de uma zona desobstruída em ambos os lados da faixa de rodagem melhora a segurança de
circulação no sentido em que, diminui consideravelmente a severidade de acidentes como o despiste ou nos
casos de perda de controlo do veículo, uma vez que estas zonas pretendem funcionar como refúgios para que
o condutor tenha hipótese de recuperar o controlo do veículo ou que, em caso de despiste, não colida com
obstáculos rígidos, como referido.
Uma área desobstruída junto à faixa de rodagem, também melhora as condições de visibilidade e contribui
para uma melhor integração da infraestrutura na paisagem envolvente. A determinação, em projeto, dos
valores a adotar para a área livre, entra em conta com os valores da velocidade de circulação do tráfego, bem
como o valor do próprio tráfego de projeto.
Para se conseguir esta zona desimpedida é necessário proceder à remoção de elementos como: árvores, postes de
iluminação pública e vedações. A construção de taludes com inclinações suaves e a colocação de sumidouros com
grelhas também são formas eficazes de desobstruir as zonas adjacentes à faixa de rodagem (Seco et al, 2008a).
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2.6.5 Melhoria das Condições de Segurança em Interseções
Facilmente se compreende que as intersecções são pontos críticos da rede viária por vários motivos, quer seja,
em termos de segurança para os utentes da via devido à propensão para ocorrência de acidentes, quer seja ao
nível do escoamento do tráfego, pois são causadores de atrasos consideráveis no tempo de viagem devido ao
congestionamento que lhes está associado. Deste modo, as intersecções obrigam a um estudo detalhado e cuidado
na sua fase de projeto, para que se possa otimizar o funcionamento da rede viária em que estão inseridas.
De acordo com Seco, et al (2008a), a performance da rede viária no que respeita à sua capacidade e segurança
de circulação, está interligada ao nível de serviço proporcionado pelas suas zonas mais críticas, as interseções.
Estes são os pontos em que ocorrem problemas de incapacidade de resposta do sistema à procura a que está
sujeito, logo, são os locais mais propícios à ocorrência de sinistros. Os cruzamentos são também os locais onde
há maior conflito entre veículos motorizados, peões e ciclistas e nesse sentido, existe uma necessidade
acrescida de articulação/coordenação de movimentos.
Existem um conjunto de princípios base de projeto, com implicações ao nível da segurança de circulação
rodoviária, dos quais se destacam em seguida os mais importantes.
2.6.5.1 Canalização da Corrente de Tráfego
A canalização da corrente de tráfego nas interseções visa a melhoria da segurança na circulação rodoviária (interferindo
ao nível da diminuição dos pontos de conflito nas intersecções) e tem como propósito a orientação correta dos
condutores no que respeita a uma maior clareza nas decisões que têm de tomar relativamente aos trajetos que
pretendem seguir e para além disso incute no condutor a necessidade de reduzir a sua velocidade de circulação
contribuindo ainda para impedir a prática de ultrapassagens (Carvalheira et al, 2008).
A materialização de medidas de canalização do tráfego passa pela implementação de ilhéus e/ou separadores
(Figura 21) cuja aplicação visa condicionar o comportamento do condutor uma vez que minimizam as áreas de
conflito, providenciando-lhe orientações e permitindo tomar decisões atempadas relativamente à sua
trajetória.

Figura 21: Esquerda: Exemplo de um ilhéu direcional. Direita: Exemplo de separador central. (W6, 2018 e W7, 2018)

26

2.6.5.2 Melhoria das Condições de Circulação nas Rotundas
As rotundas possibilitam a circulação giratória em torno de uma placa central, regra geral, de formato circular e onde
os veículos que se aproximam da interseção devem ceder a passagem àqueles que já circulam no seu interior. A
eficácia associada às rotundas ganha realce nas interseções onde os movimentos de inversão de marcha e de
viragem à esquerda apresentam um peso considerável e dá uma melhor visibilidade a todos os ramos da interseção,
proporcionando ainda menores velocidades de aproximação aos mesmos (Carvalheira et al, 2008).
De acordo com Seco, et al (2008a), a rotunda é um tipo de solução que equaliza a importância de todos os seus
ramos de acesso e deste modo, será particularmente adequada em situações onde se pretenda resolver
conflitos de intersecções de vias com igual hierarquia e fluxos de tráfego semelhantes.
A natureza dos acidentes que têm lugar em rotundas está, na maioria dos casos, associada a uma má perceção da
própria intersecção. Como mostra a Figura 22, os acidentes rodoviários que ocorrem em rotundas têm lugar nos
troços de acesso/saída da mesma, resultado de conflitos criados pela recusa de cedência de passagem. Outra
possibilidade é a perda de controlo do veículo que circula na rotunda, neste caso, devido a excesso de velocidade.

Figura 22: Esquerda: acidente resultante de uma deficiente interpretação da regra de circulação. Direita: acidente
resultante de perda de controlo do veículo em circulação. (W8, 2018)

Deste modo, são essenciais as regras de segurança a ter em conta na fase de projeto de uma rotunda e estas
prendem-se principalmente com a garantia de que existirão boas condições de visibilidade e perceção na
aproximação à rotunda e que se criam formas de regular o comportamento dos condutores aquando da
aproximação e entrada na mesma (Seco et al, 2008a).
A alteração da configuração de uma interseção prioritária para uma solução em rotunda, resulta em muitos
casos, numa redução considerável na gravidade das ocorrências. Por exemplo, no que respeita aos acidentes
com feridos, a taxa de redução atinge cerca de 70% e o número de vítimas mortais torna-se praticamente
inexistente (passando para apenas 10% de vítimas mortais registadas), uma vez que a gravidade do tipo de
dano provocado pelos sinistros nesta situação é muito menor (Seco et al, 2008a).
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2.6.5.3 Semaforização
Uma intersecção semaforizada corresponde a uma solução em que a gestão do tráfego na interseção é
efetuada mediante sinalização luminosa, ou seja, atribuindo, de acordo com a cor emitida pelo dispositivo, o
direito absoluto ou parcial de entrada no cruzamento aos diferentes movimentos de tráfego, em períodos
temporais distintos, por forma a evitar pontos de conflito.
A implementação de sinais luminosos numa interseção visa, não só, a diminuição dos atrasos das diversas
correntes de tráfego e o aumento da capacidade e da segurança da interseção, mas também, a existência de
coerência do nível de serviço entre as correntes de tráfego que nela passam (Pereira, 2015).
No caso dos dispositivos semafóricos para veículos, estes consistem num sistema de luzes circulares
convencionais, constituídas pelas cores verde, amarelo e vermelho, a que correspondem os seguintes
significados: a luz vermelha implica passagem proibida, o que obriga os condutores a parar antes de atingirem
a zona regulada pelo sinal; a luz amarela fixa representa a transição da luz verde para a luz vermelha. Passagem
proibida salvo se os condutores já se encontrem tão perto da linha de paragem que não o possam fazer em
segurança; a luz verde indica passagem permitida e permite, portanto, a entrada na zona regulada pelo sinal, a
não ser que tendo em conta a intensidade do tráfego se preveja que se fique nele imobilizado; a luz amarela
intermitente que indica passagem permitida, desde que, feita com precaução e com respeito pelas regras de
prioridade.
À sequência total de instruções de um semáforo dá-se o nome de ciclo. Ao tempo, medido em segundos,
necessário para completar um ciclo dá-se o nome de tempo de ciclo. Uma das componentes do tempo de ciclo
é o tempo de fase, que consiste na parte do ciclo destinada a uma qualquer combinação de movimentos que
recebem permissão para avançar, sendo que, uma fase pode acomodar um movimento protegido ou
permitido.
O início de uma fase é determinado quando há pelo menos uma corrente de tráfego que ganha o direito de
passagem (sinal verde) e o seu fim ocorre quando, pelo menos uma das correntes de tráfego, perde esse
direito (início de verde ou verde intermitente).
A regulação dos sinais luminosos pode ser efetuada em três níveis: a nível local mediante a gestão de uma
interseção isolada; a nível intermédio ou “controlo por artérias” quando existe coordenação das interseções,
ao longo de um eixo ou itinerário, no qual os percursos mais importantes são privilegiados em detrimento de
outros secundários; por último, a nível global ou “controlo por zona” onde se pretende a coordenação das
interseções de uma zona, tal como o nome indica.
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3. SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA NO CONCELHO DE PONTE DE SOR
3.1 O Concelho de Ponte de Sor
O Concelho de Ponte de Sor tem cerca de 16 722 habitantes e é considerado o maior concelho do distrito de
Portalegre sendo composto por 5 freguesias: União de freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor;
Foros de Arrão; Galveias; Longomel e Montargil (Figura 23).

Figura 23: Distrito de Portalegre no Mapa de Portugal, concelhos limítrofes e Concelho de Ponte de Sor. (Adaptado de W9, 2018)

Referência importante para a indústria corticeira mundial, o concelho acolhe ainda empresas ligadas aos
setores aeronáutico, de transformação de produtos agrícolas e de construção civil, cujas atividades têm sido
um estimulador muito importante de produtividade de todo o município (Capgemini, 2015).
Segundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Ponte de Sor, elaborado pela Capgemini em 2015,
o facto de este local constituir um ponto de ligação relevante a outros concelhos, nomeadamente Gavião, Avis,
Alter do Chão e Crato, contribui fortemente para a dinâmica funcional da Cidade. Esta dinâmica é reforçada
pelo facto de a cidade estar implantada num importante nó estratégico: o cruzamento rodoviário entre Lisboa,
as Beiras e o Alentejo.
O concelho possui assim, uma localização geográfica privilegiada no âmbito regional, porque se encontra
rodeado de estradas com ligação a grandes centros urbanos como é o caso de Lisboa, Santarém, Portalegre ou
Abrantes. Devido à sua localização central a nível nacional, Ponte de Sor tem como vantagem, relativamente a
outras localidades, as curtas distâncias quer para sul quer para norte do país.
Ainda segundo o mesmo Plano, a rede viária assume um papel importante na estrutura e hierarquização da
malha urbana (Figura 24). A EN2 e a EN244, constituem as principais ligações entre os vários aglomerados
urbanos. Facilmente se pode identificar esse eixo viário constituído pela EN2 (para sul de Ponte de Sor) e pela
EN244 (para norte de Ponte de Sor), que acompanha a Ribeira de Sor, e que se assume como a principal
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infraestrutura que promove a mobilidade da maior concentração populacional do concelho. Direta ou indiretamente
associados a este eixo estão os aglomerados de Montargil, Tramaga, Ponte de Sor, Rosmaninhal, Longomel, Escusa e
Vale do Arco. Foros do Arrão, Galveias e Vale do Açor que são também localidades situadas na periferia deste eixo,
estando os dois últimos também associados a estradas nacionais importantes, respetivamente a EN244 (no troço que
liga Ponte de Sor a Avis) e a EN119 (no troço que liga Ponte de Sor a Alter do Chão).

Figura 24: Eixo principal da rede viária do concelho de Ponte de Sor. (W10, 2018)

A ligação a Este assegura a acessibilidade a Espanha e constitui também, a ligação principal a Portalegre (sede
do distrito), bem como a Alter do Chão e Crato. A Nacional 244, estabelece ligação ao IP2 permitindo o acesso
ao interior Centro e Norte do País, e finalmente, a ligação Noroeste permite garantir a acessibilidade a todo o
litoral Centro e Norte, através do IP6, bem como a Municípios como Leiria e Abrantes (Capgemini, 2015).

3.2 Metodologia de Análise dos Indicadores de Sinistralidade Rodoviária no Concelho de Ponte de Sor
Um estudo que tenha por base uma análise de dados estará sempre dependente da fiabilidade dos mesmos.
Ou seja, quanto maior e mais abrangente for o domínio da informação em análise, mais robustas e fiáveis serão
as conclusões que se podem retirar.
A amostra de dados em análise no presente estudo sofre de algumas lacunas, como referido no subcapítulo
2.4, nomeadamente na descontinuidade de informação entre os anos em análise e a falta de coerência nas
informações sobre cada registo.

3.2.1 A Origem da Informação
A análise da sinistralidade rodoviária no concelho de Ponte de Sor, elaborada neste subcapítulo, tem por base a
informação registada nos Boletins Estatísticos de Acidentes de Viação (BEAV), preenchidos pela GNR
(autoridade com jurisdição no concelho de Ponte de Sor) e que, por sua vez, é enviada para a ANSR que tem a
seu cargo a sua análise, tratamento e compilação.
Para realizar um estudo de sinistralidade rodoviária, a janela temporal ideal de informação a considerar será a
que contemple dados entre 3 a 5 anos consecutivos, uma vez que este intervalo implica um compromisso entre
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o número de anos suficiente para que a amostra seja considerada como tendo significância estatística e o
número de anos que permita garantir que a situação em estudo não está desatualizada. Assim sendo, para o
estudo em questão, a informação requisitada à ANSR (que mantem um registo continuado de acidentes nas
suas bases de dados) abrange as ocorrências com lugar no concelho de Ponte de sor nos anos de 2012 a 2016.
A base de dados facultada pela ANSR encontra-se num ficheiro Excel com informação relativa aos acidentes dos
quais resultaram vítimas registadas no local da ocorrência, participados pela GNR de Ponte de Sor.
Para cada acidente, existem vários campos de informação que permitirão realizar a análise de sinistralidade.
Apresentam-se no Quadro 2 os campos que constam da base de dados, que se encontra em parte no Quadro
A.1 do respetivo anexo.
Quadro 2: Campos que constituem a base de dados fornecida pela ANSR

Campo da Base de Dados

Descrição

Ent. Fiscal.

Entidade fiscal que fez a participação do acidente

Nordem

Número de identificação da ANSR que está associado a cada BEAV

Codposto

Código de identificação do posto territorial da GNR

Ano

Ano em que ocorreu o acidente

Mês

Mês em que ocorreu o acidente

Dia

Dia do mês em que ocorreu o acidente

Hora

Hora em que ocorreu o acidente

Dia da Semana

Dia da semana em que ocorreu o acidente

vmortais

Número de vítimas mortais ocorridas no local do acidente

fgraves

Número de feridos graves ocorridos no local do acidente

fleves

Número de feridos leves ocorridos no local do acidente

Latitude GPS

Latitude do local onde ocorreu o acidente, caso se tenha usado GPS

Longitude GPS

Longitude do local onde ocorreu o acidente, caso se tenha usado GPS

Tipos Vias

Tipo de via em que ocorreu o acidente

Via

Nome da rua em que ocorreu o acidente

km

Quilómetro em que ocorreu o acidente, nos casos de vias quilometradas

Freguesia

Freguesia onde se localiza a via onde ocorreu o acidente

F. Atmosf.
Natureza
Luminosidade
Tipo Piso
Cond. Aderência

Condições climatéricas verificadas no momento do acidente
Tipo de acidente
Condições de luminosidade existentes no momento do acidente
Tipo de piso em que ocorreu o acidente
Condições de aderência do piso em que ocorreu o acidente

3.2.2 Estudo de Tendências nos Indicadores de Sinistralidade Rodoviária
No concelho de Ponte de Sor, os acidentes com vítimas tiveram uma descida considerável do ano 2012 para
2013 (cerca de 46%), mas até ao ano de 2016 o número de acidentes registou uma subida, ainda que com
decréscimo relativo no ano de 2015, mas cujo valor global ainda assim foi superior ao ano de 2013, terminando
em 2016 com uma descida de cerca de 20% em relação ao ano de 2012.
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No que respeita ao número de vítimas mortais, nos dois primeiros anos o seu valor manteve-se contante e
igual a 4, diminuindo progressivamente até 2016 com 3 vítimas em 2014 e 2 vítimas mortais a registar nos dois
últimos anos. Relativamente aos feridos graves ocorreu uma diminuição entre 2012 e 2013 de 1 vítima,
voltando a subir em 2014 para 10 feridos graves e terminando em 2016 com 11 feridos graves registados no
local do acidente.
A acompanhar o comportamento do número de acidentes com vítimas, os feridos ligeiros registaram sempre
valores próximos ou superiores aos primeiros, sendo que, o valor mais elevado foi de 76 feridos ligeiros em
2012, acabando em 2016 com 61, o que representa uma descida de cerca de 20%, conforme mostra a Figura 25

Figura 25: Evolução dos acidentes com vítimas, vítimas mortais, feridos graves e feridos ligeiros no concelho de Ponte de
Sor entre 2012 e 2016.

Fazendo uma análise à repartição, em termos percentuais, do tipo de vítima resultante do sinistro, é possível
constatar a partir da Figura 26 que, no total de vítimas entre o ano de 2012 e 2016, a sua grande maioria
correspondeu a feridos ligeiros, cuja percentagem do total de vítimas corresponde a 82%. No extremo oposto,
as vítimas mortais, corresponderam a 4% do total. Os feridos graves também apresentam uma percentagem
relativamente baixa, de cerca de 14%.
No que respeita à gravidade da lesão sofrida por tipo de utilizador da via de circulação, a Figura 26 também
permite constatar que, relativamente ao condutor, cerca de metade das lesões sofridas (49%) foram de
carácter leve.
No caso dos passageiros, a percentagem de feridos leves corresponde a 91% e no que respeita ao peão, esta
percentagem assume o valor de 67%, sendo que, para este tipo de utilizador, os feridos graves já têm uma
percentagem considerável e igual a 18% o que pode ser explicado pelo facto de o peão ser o utilizador mais
vulnerável da via pública e que por esse motivo pode estar mais exposto a ferimentos de carácter mais grave.
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Figura 26: Percentagens de vítimas mortais, feridos graves e feridos ligeiros no total de vítimas e por tipo de
utilizador entre 2012 e 2016.

Sendo esta análise focada no concelho de Ponte de Sor, tentou perceber-se quais as freguesias que registaram
valores mais elevados de sinistralidade. Partindo da Figura 27, pode-se observar que, considerando a totalidade
dos acidentes no período em estudo, a freguesia com maior incidência de sinistros foi a União de freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor com o registo de 163 ocorrências.

Figura 27: número total de acidentes com vítimas das freguesias do concelho de Ponte de Sor no período de 2012 a 2016.

Das cinco freguesias, apenas três apresentaram um resultado positivo no que toca à diminuição do número de
acidentes com vítimas tendo como referência o ano de início do estudo (2012), como se pode ver pela Figura
28, Foros do Arrão, Galveias e Longomel foram as únicas freguesias a apresentar um número inferior de
acidentes no ano de término do período em consideração, em relação ao ano inicial. Das freguesias que
conseguiram uma evolução positiva, a freguesia de Foros do Arrão destacou-se por apresentar uma redução na
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ordem dos 50% em relação ao ano de 2012. No entanto, foi uma das subdivisões do concelho em que o
número de acidentes não ultrapassou os 4 em cada ano. A Figura 28 mostra ainda que a união de freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor sofreu pontualmente um aumento do número de acidentes, no ano de
2014, voltando a descer para o valor de 33 acidentes com vítimas em 2016, valor idêntico ao do início do
período de estudo, pelo que não se registou evolução positiva no decorrer do intervalo. Relativamente à
freguesia de Montargil, a evolução do número de acidentes com vítimas foi praticamente crescente ao longo
do período em estudo, tendo-se verificado um agravamento de duas ocorrências com vítimas relativamente ao
ano de partida.

Figura 28: Evolução do número de acidentes com vítimas nas freguesias do concelho de Ponte de Sor no
período de 2012 a 2016.

Fazendo um balanço do número de acidentes com vítimas segundo o tipo de via durante o período de 20122016 tendo por base a Figura 29, constatou-se que nas estradas nacionais (EN) ocorreram mais de metade dos
acidentes registados, cerca de 51%. As estradas nacionais, como referido anteriormente, representam o eixo
da rede viária no concelho, sendo através destas que se faz o acesso entre as diferentes freguesias, logo, como
o volume de tráfego que nelas circula é maior, haverá um risco maior de ocorrência de sinistros. Dos 131
acidentes registados nas estradas nacionais, 62 deles tiveram lugar na EN2 pelo que esta se destaca como a via
mais problemática do concelho. Nos arruamentos ocorreram cerca de 35% dos sinistros registados, sendo a
Avenida da Liberdade (principal avenida de Ponte de Sor) a via com maior registo, ou seja, 17 sinistros num
total de 90.

Figura 29: Sinistralidade rodoviária no concelho de Ponte de Sor segundo o tipo de via no total entre 2012 e 2016.
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Os acidentes rodoviários podem ser de três tipos: Colisão, Despiste ou Atropelamento. Um acidente diz-se de
Colisão quando há o embate de dois ou mais veículos, de Despiste se apenas envolve o veículo sinistrado e de
atropelamento se envolve colisão com peões.
De acordo com a Figura 30, o despiste foi o tipo de acidente mais frequente nas estradas do concelho, com 132
ocorrências, ou seja, 52 % do total de registos. O facto de a maioria dos acidentes ocorrerem em estradas
nacionais pode explicar a maior incidência desta natureza de acidente pois são praticadas maiores velocidades
logo a probabilidade de se poder perder o controlo do veículo é maior. A colisão, com 98 acidentes registados,
esteve na origem de 38% das ocorrências e, por último, o atropelamento esteve por detrás de 26 sinistros e
representa 10% dos acidentes com vítimas no local.

Figura 30: Sinistralidade rodoviária segundo a natureza do acidente no concelho de Ponte de Sor, no total e em %,
entre 2012 e 2016.

Analisando o número de acidentes com vítimas segundo as condições atmosféricas existentes à data das
ocorrências, a Figura 31 revela que 215 acidentes ocorreram em condições atmosféricas favoráveis, ou seja, de
bom tempo, o que corresponde a 84% do total de acidentes com vítimas. Dos restantes acidentes, 16%
ocorreram em condições meteorológicas adversas, ou seja, com chuva ou nevoeiro.

Figura 31: Evolução do número de acidentes com vítimas, total e em %, no concelho de Ponte de Sor segundo a as Condições
Atmosféricas, entre 2012 e 2016.

No que respeita às condições de Luminosidade, a Figura 32 mostra que, 190 acidentes com vítimas tiveram
lugar em pleno dia e apenas 60 durante a noite, sendo que desses 60 acidentes, 36 tinham pouca ou nenhuma
iluminação da via de circulação. Em termos de percentagens, aos acidentes em pleno dia, correspondem 74%
do total de ocorrências e no extremo oposto, a condições de sol escandeante e de aurora ou crepúsculo,
corresponde uma percentagem conjunta de apenas 2% das ocorrências.
35

Figura 32: Evolução do número de acidentes com vítimas, total e em %, no concelho de Ponte de Sor segundo a as Condições de
Luminosidade, entre 2012 e 2016.

Partindo da Figura 33, a distribuição dos acidentes pelas horas do dia mostra que o “pico” de ocorrências teve
lugar entre as 11 e as 12 horas, com um registo de 24 acidentes. Fazendo a análise considerando uma
repartição do dia em quatro períodos de seis horas, verificou-se que o período do dia para o qual existe maior
contabilização de sinistros corresponde ao período da tarde entre as 12 e as 18 horas, com 39% das
ocorrências, seguido pelos períodos da madrugada e da noite com igual percentagem de registos e
correspondente a 26% das ocorrências.

Figura 33: Evolução do número de acidentes com vítimas, total e em %, segundo o período do dia no concelho de Ponte de Sor
entre 2012 e 2016.

O dia da semana com maior ocorrência de acidentes corresponde à sexta-feira, como mostra a Figura 34, com
um registo de 45 ocorrências com vítimas no local do acidente, tal valor corresponde a 18% da totalidade de
sinistros ocorridos durante a semana. De notar que o número de ocorrências durante o fim de semana é
relativamente superior ao registado durante os dias úteis devido ao facto de os habitantes do concelho
aproveitarem o fim de semana para se deslocar para fora do Município em lazer, por exemplo.

Figura 34: Número de acidentes com vítimas, no total e em %, no concelho de Ponte de Sor segundo os dias
da semana entre 2012 e 2016.
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Observando a Figura 35, pode-se constatar que a época do ano com maior incidência de acidentes rodoviários
coincide com os meses de verão, com registo mais frequente no mês de junho, mas também revelando valores
elevados nos meses correspondentes a épocas festivas como dezembro, janeiro e fevereiro.
Em contrapartida, novembro foi o mês que se registaram menos acidentes com vítimas, apenas 10, valor
bastante inferior à média de acidentes por mês. No que respeita a vítimas mortais, os meses de agosto e
janeiro foram os mais gravosos registando ao todo 6 vítimas mortais do total de mortes em cinco anos.
Os meses de abril, maio, outubro e dezembro não tiveram registo de qualquer vítima mortal nas estradas do
concelho de Ponte de Sor. Relativamente às vítimas que sofreram ferimentos, maio foi o mês com maior
registo de feridos graves (6), enquanto que agosto e março foram os meses que se registaram menos feridos
graves (2 feridos graves em cada mês) ao longo dos cinco anos de estudo.

Figura 35: Número de acidentes com vítimas, no total e em %, no concelho de Ponte de Sor segundo os meses do ano entre 2012 e
2016.

Efetuou-se, por fim, uma análise considerando o tipo de piso e condições de aderência existentes no momento
do registo da ocorrência.
A Figura 36 mostra que 230 acidentes tiveram lugar em pavimento revestido com betuminoso o que
corresponde a cerca de 90% das ocorrências, revelando ainda que apenas 10% dos sinistros ocorreram em
pavimento de calçada e 2% em terra batida.

Figura 36: Número de acidentes com vítimas, no total e em %, no concelho de Ponte de Sor segundo o tipo de pavimento entre
2012 e 2016.
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A Figura 37 permite constatar que 196 acidentes ocorreram quando existiriam boas condições de aderência na
faixa de rodagem, ou seja, para pavimento seco e limpo. A essas mesmas condições corresponde uma
percentagem de sinistros de 77% ao passo que as condições adversas de aderência, ou seja, pavimento com
gravilha ou areia, lama, húmido ou molhado, no seu conjunto, apenas tiveram lugar em 23% das ocorrências
com vítimas registadas no local.

Figura 37: Número de acidentes com vítimas, no total e em %, no concelho de Ponte de Sor segundo o tipo de condições de
aderência do pavimento entre 2012 e 2016.

Importante referir que estes valores podem não corresponder totalmente à realidade dos factos, devido às
limitações dos dados da sinistralidade rodoviária, tal como abordado no subcapítulo 2.4. Acresce a
problemática da classificação das vítimas quanto à sua gravidade, dada a subjetividade e dificuldade para o
agente que regista as características do acidente no BEAV.

3.3 Metodologia de Análise da Distribuição Espacial dos Acidentes na Rede Viária de Ponte de Sor
Este subcapítulo aborda a forma como foram tratados dos dados de sinistralidade, bem como uma descrição
da metodologia usada para a identificação dos locais com maior incidência de acidentes rodoviários.
Posteriormente, será feita uma caraterização dos quatro locais identificados como de interesse num estudo
mais aprofundado devido, por exemplo, ao número de ocorrências que neles tiveram lugar ou à repetição da
sua natureza, no período em análise, em zona urbana e periurbana do concelho de Ponte de Sor.
As informações existentes nas bases de dados muitas vezes não refletem a realidade dos factos na sua
totalidade, isto porque, existem lacunas de informação que não podem ser corrigidas na sua totalidade.
Contudo, através do tratamento de dados, houve uma tentativa de melhorar e corrigir, em proporções
consideráveis, alguns erros detetados nessa informação, por forma a tornar o estudo da sinistralidade
rodoviária mais fiável e próximo da realidade.

3.3.1 Origem da Informação
Tal como referido na secção 2.4, aquando da ocorrência de acidentes de viação com vítimas, as entidades
competentes (no caso do concelho de Ponte de Sor essa entidade é a GNR) têm por obrigação o
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preenchimento dos BEAV’s, onde fica registada toda a informação a respeito da ocorrência, sendo estes
boletins enviados, posteriormente, à ANSR, num prazo máximo de 30 dias.
Uma vez que os acidentes dos quais resultaram vítimas no local são em número relativamente reduzido (256
acidentes no período de 2012 a 2016), fez-se o pedido à GNR de Ponte de Sor, no sentido de facultar
informação relativa a todos os acidentes, com vítimas e que tenham provocado apenas danos materiais, no
período mais extenso para o qual existisse o registo de coordenadas via GPS, por forma a tornar possível a
georreferenciação das ocorrências segundo o campo das coordenadas. Como resposta, a GNR facultou uma
base de dados em formato Excel com todos os acidentes ocorridos no concelho de Ponte de Sor, no triénio de
2014 a 2016, onde consta o registo de 361 sinistros.
A forma como a GNR compilou a sua base de dados fornece menos campos de informação do que a
providenciada pela ANSR, pois neste caso (acidentes com vítimas), há uma descrição bem mais detalhada de
cada ocorrência. Deste modo, apresenta-se no Quadro 3 os campos presentes na base de dados da GNR, que
se encontra na sua íntegra no Quadro B.1 do respetivo anexo.
Quadro 3: Campos que constituem a base de dados fornecida pela GNR
Campo da Base de Dados

Descrição

Dia da Semana

Dia da semana em que ocorreu o acidente

Data

Data em que ocorreu o acidente

Hora

Hora em que ocorreu o acidente

Local (Via /km)

Via em que ocorreu o acidente e Km, quando quilometrada

Coordenadas (Lat. / Long.)

Latitude e Longitude do local onde ocorreu o acidente

Localidade mais próxima

Freguesia mais próxima onde ocorreu o acidente

Tipo Acidente

Natureza do acidente (colisão, despiste ou atropelamento)

Vítimas

Tipo de vítima resultante do acidente (dano, morto, ferido grave e ferido ligeiro)

Veículos e Categorias

Tipo de veículo e categoria

3.3.2 Tratamento da informação e Georreferenciação dos Acidentes
São várias as definições que se aplicam a um SIG no sentido de tentar explicar o seu significado. Apesar do processo
de georreferenciação propriamente dito ser um procedimento relativamente recente, muitos autores no passado já
tinham feito esforços no sentido de chegar a uma definição para o mesmo.
O SIG, na realidade, trata-se de um sistema especializado na modificação e análise de informação geográfica, sendo
que, essa mesma informação geográfica, é organizada em camadas (Figura 38) ou níveis de modelos de informação
(layers).
Cada uma destas camadas, consiste num conjunto selecionado de objetos associados e respetivos atributos
que podem ser sobrepostos por forma a complementarem-se entre si em termos de informação que cada uma
carrega e traz para o conjunto.
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Figura 38: Esquema ilustrativo da sobreposição de camadas de informação em
SIG. (W11, 2018)

O SIG é a ferramenta que dá o apoio necessário a outros sistemas da GNR, que sejam utilizados, quer de
carácter operacional quer de carácter estratégico. Foi na Circular nº1/DCSI/2014 que ficou definido o sistema
de coordenadas a utilizar pelos militares da GNR sempre que seja necessária recolha de informação de carácter
posicional (Sousa, 2017).
Esse sistema de coordenadas tem por base o formato disponibilizado pelos rádios SIRESP: “Graus, Minutos
Decimais” com a seguinte configuração: (GGºMM.DDDD'; GGºMM.DDDD'), ou seja, 8 dígitos para a latitude e 8
dígitos para a longitude, sendo que, a letra G representa os dígitos alocados ao grau, M tem a mesma função,
mas para os minutos e D representa a fração decimal do minuto (Sousa, 2017).
A forma como a localização é obtida pelos dispositivos de rádio está ilustrada na Figura 39. O dispositivo de
rádio comunica com uma antena também conhecida como “site” (existem cerca de 700 em território nacional)
e é esta que faz a correspondência com os satélites que, por sua vez, devolvem a localização à antena e esta
reenvia essa informação ao dispositivo de posicionamento.
Após obtenção da informação da antena, no caso apresentado na Figura 40, proveniente do sexto satélite do
conjunto, no dispositivo de localização surge a devolução do par de coordenadas do local requisitado, pelo que
o processo pode demorar alguns minutos, mas quanto mais próximo da antena for feito o pedido, mais exata
será a localização devolvida (par coordenado).

Figura 39: Esquema ilustrativo do funcionamento da requisição de localização
por um dispositivo rádio (Adaptado de W11, 2018)

Este processo foi testado para a obtenção da localização exata em coordenadas via Siresp do Posto da GNR de
Ponte de Sor. A Figura 40 mostra ainda a diferença do formato dessa informação quando as coordenadas são
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adquiridas através de duas fontes distintas, a primeira através da ferramenta Google Maps, que devolve as
coordenadas em configuração de grau decimal e a segunda, pelo dispositivo de localização através da rede
Siresp, cuja informação devolvida vem na configuração referida anteriormente.

Figura 40: Diferença no formato das coordenadas obtidas por fontes distintas. Esquerda: formato decimal, Google
Maps, 2018; Direita: formato Grau, Minuto e fração de minuto.

A existência de um campo na base de dados da GNR correspondente às coordenadas (Latitude, Longitude)
permite, com a ajuda de um SIG, georreferenciar os acidentes e mapeá-los na rede rodoviária digital. Com a
adição direta das coordenadas geográficas “XY” do local onde ocorreu o acidente (à coordenada X corresponde
a Latitude e à coordenada Y a Longitude), o ArcGis permite efetuar a operação “Add XY Data” e, se o sistema
de coordenadas da rede rodoviária e da informação que se pretende georreferenciar (acidentes na base de
dados em Excel), forem os mesmos, todos os acidentes serão sobrepostos à rede viária e instantaneamente
visualizados exatamente no local onde ocorreram.
É importante referir a origem das diferentes layers utilizadas no presente estudo e qual o seu intuito. Para esse
efeito construiu-se o Quadro 4.
Quadro 4: Informação relativa às diferentes Layers utilizadas
Layer

Fonte

Designação

Descrição

Mapa de Portugal

Direção-Geral do
Território

CAOP: Carta
Administrativa Oficial de
Portugal

Rede Viária_1

Geofabrik1

estradas

Regista o estado da delimitação e
demarcação das circunscrições
administrativas do País
Toda a rede viária do Concelho de
Ponte de Sor
Rede viária do Concelho de Ponte de
Sor sob responsabilidade da IP
Marcação do quilómetro em
estradas quilometradas

Rede Viária_2
Pontos
quilométricos

Infraestruturas de
Portugal
Infraestruturas de
Portugal

Estradas_2
pK

Sistema de
Coordenadas
PT-TM06/ETRS89
PT-TM06/ETRS89
PT-TM06/ETRS89
PT-TM06/ETRS89

Para fazer o carregamento da informação base que servirá como “tela” para acréscimo dos acidentes,
adicionam-se as diferentes Layers ao ambiente de trabalho do ArcGis 10.3.1, começando pela camada
correspondente aos limites do concelho de Ponte de Sor, seguida pela camada com a rede viária digital do
concelho e terminando com o acrescento dos pontos quilométricos nas estradas quilometradas, ficando com o
aspeto como mostra a Figura 41.
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Figura 41: Informação base para a georreferenciação dos acidentes no Concelho de Ponte de Sor

No que respeita à sobreposição da layer dos acidentes, como referido anteriormente, o ArcGis permite a leitura
da base de dados, em formato Excel, abrindo-a como uma tabela de atributos, bastando depois recorrer à
opção “Display XY Data” e o próprio software reconhece os campos onde estão colocadas as coordenadas e faz
automaticamente a sua projeção na rede.
Uma vez que se dispunha da informação proveniente dos BEAV’s tratada por duas entidades distintas (ANSR e
GNR), ainda que, com diferentes quantidades de informação e diferentes janelas temporais, considerou-se um
importante ponto de partida a validação da informação, no sentido de tentar perceber se as ocorrências
análogas a ambas as bases de dados (os acidentes com vítimas registadas no local) surgiam sobrepostas.
Para tal, procedeu-se à georreferenciação de ambas as bases de dados para um dos anos em comum, tendo
sido escolhido para o efeito o ano de 2016. Como se pode constatar pela Figura 42, ficou percetível que, após
georreferenciação dos sinistros, existia um desfasamento grande entre a projeção da informação proveniente
de uma entidade e de outra, sendo que, a informação corretamente projetada corresponde à que consta na
base de dados da GNR e a informação enviesada à base de dados fornecida pela ANSR.

Figura 42: Tentativa de validação da informação respeitante ao ano de 2016
proveniente de duas bases de dados distintas
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Perante este cenário, procedeu-se à comparação entre o campo das coordenadas de ambas as bases de dados,
com o intuito de tentar perceber o que estaria a causar esse desfasamento relativamente à posição acertada.
Para tal, selecionou-se um dos acidentes comum nas duas bases de dados e ficou imediatamente percetível,
que o formato da informação no campo das coordenadas, para o mesmo acidente, não é idêntico.
Como mostra a Figura 43, para o mesmo acidente registado em ambas as bases de dados, constatou-se que a
fração decimal do valor do par coordenado não é igual (em valor absoluto). Após extensa discussão com um
docente na área da topografia, acerca das possíveis fontes do erro que estariam a originar o problema, chegouse à conclusão de que a diferença nos valores teve origem no facto de a conversão para grau decimal na base
de dados da ANSR não ter sido feita de forma correta.
A fonte de erro terá estado no facto de, aquando da compilação da informação relativa às coordenadas, ter
sido ignorado o símbolo que faz a separação entre a parte inteira do grau e a sua fração decimal, ou seja, não
houve o cuidado de perceber em que formato a informação chegou e proceder à sua conversão para obter um
formato uniforme.

GNR

ANSR

Figura 43: Discrepância no campo das coordenadas de ambas as bases de dados.

Uma vez que, a partir do resultado da georreferenciação dos acidentes de ambas as bases de dados, se
concluiu que a informação proveniente da GNR foi a que proporcionou a localização correta dos acidentes (por
apreciação da sua descrição e a sua efetiva localização), presume-se que houve o cuidado de fazer a conversão
de forma acertada do formato que o dispositivo de localização, radio Siresp, devolve (GG°MM,DDDD), para o
formato decimal (GG,DDDDDD), para todos os acidentes registados, no caso da informação fornecida pela GNR.
Detetada a origem do erro e para tornar uniforme o formato da informação, o procedimento aplicado foi o que
consta na Figura 44. Partindo de um acidente comum em ambas as bases de dados, para o acidente
selecionado na base de dados da ANSR, no campo das coordenadas isolou-se a parte decimal de cada uma das
coordenadas, essa parte decimal foi dividida por 100 para se poder chegar ao valor dos minutos e de seguida
dividiu-se novamente por 60 por forma a que esses minutos se tornassem em fração decimal do grau.
Adicionou-se essa fração decimal à parte inteira do valor inicial da coordenada e por fim chegou-se ao seu valor
em formato de grau decimal, sendo que, é neste formato, que se encontram as coordenadas da base de dados
da GNR. Este passo foi bastante importante pois, após a aplicação desta correção, para todos os acidentes
comuns nas duas bases de dados, constatou-se que a sua localização já era, de facto, coincidente.
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Figura 44: Esquema do processo de conversão de coordenadas aplicado a um acidente coincidente em
ambas as bases de dados.

No entanto, aquando da nova tentativa de georreferenciação da informação relativa aos outros dois anos
(2014 e 2015) fornecida pela GNR, constatou-se que, mais uma vez, existia um novo desvio da posição dos
acidentes relativamente ao local onde deveriam estar, à semelhança da situação acima descrita.
Contrariamente ao que aconteceu no ano de 2016, em que todas as entradas na coluna das coordenadas
tinham a mesma configuração, ou seja, todos os acidentes tinham a sua Latitude e Longitude em formato de
grau decimal, no caso dos dois anos anteriores, a informação nas células das coordenadas encontrava-se em
três formatos distintos, dentro da mesma base de dados (fornecida pela GNR), tal como mostra a Figura 45.

Figura 45: Diferentes formatos no campo das coordenadas na base de dados
fornecida pela GNR

Deste modo, antes de se proceder à georreferenciação dos acidentes referentes aos anos de 2014 e 2015,
houve mais uma vez, a necessidade de corrigir a informação, através da aplicação do mesmo procedimento
explicado nos parágrafos anteriores, por forma a homogeneizar os valores das coordenadas e coloca-los todos
em formato de grau decimal para depois ser feito o seu carregamento para o software SIG.
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A Figura 46 ilustra o resultado da projeção dos acidentes na rede viária digital do concelho de Ponte de Sor
para os anos de 2014, 2015 e 2016. A Figura A.1 (Anexo A) ilustra a evolução do resultado da georreferenciação
de cada passo tomado no tratamento da informação proveniente da base de dados fornecida pela ANSR.

Figura 46: Distribuição dos acidentes na rede viária de Ponte de Sor registados no
local pela GNR no triénio de 2014 a 2016

3.3.3 Identificação das Zonas de Maior Incidência de Acidentes Rodoviários
A utilização de uma ferramenta SIG na análise da sinistralidade, permite visualizar a distribuição espacial dos
acidentes a analisar e consultar as suas características através da informação contida na tabela de atributos,
que corresponde ao carregamento da base de dados em Excel no programa. Deste modo, é possível analisar
essa informação por área selecionada e definir quais os trechos que necessitarão de análises mais detalhadas.
O facto de não se dispor de contagens de tráfego impossibilita o cálculo de indicadores de caracterização dos
níveis de segurança rodoviária mais robustos, como por exemplo, o Valor Hierárquico Local (Moura, 2014). Este
indicador, que visa hierarquizar a rede viária em termos de determinados patamares de segurança rodoviária,
necessita de informação de tráfego pois os seus patamares de segurança são definidos em função de variáveis
como o total de acidentes com vítimas registados no local, o volume de tráfego do local na hora de ponta
(expresso em veículos/hora/via), e pela gravidade dos acidentes registados no local.
Poder-se-ia calcular o Indicador de Gravidade (IG), uma vez que este índice apenas tem em conta o somatório
das vítimas mortais (M), dos feridos graves (FG) e leves (FL), sendo cada uma destas parcelas afetadas por um
valor fixo conforme se apresenta na expressão (3.1):
IG = 100M + 10FG + 3FL

(3.1)
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No entanto, facilmente se percebe que os valores do IG podem ser bastantes diferentes numa mesma rede
viária. No caso de duas ruas em condições semelhantes (geometria e tráfego), a existência de uma vítima
mortal num dos anos em estudo numa dessas ruas, independentemente do número de feridos graves ou leves,
leva a um incremento de 100 no valor do IG, o que pode sugerir que essa rua seja menos segura que a outra o,
que pode ser muito pouco representativo da realidade.
Com a ferramenta SIG torna-se então possível analisar a informação relativa a cada acidente por zona
selecionada e identificar quais os locais que necessitarão de análises mais detalhadas, nomeadamente porque
a acumulação de acidentes foi maior.
Por forma a tornar mais exequível e efetiva a análise, optou-se por fazê-la detalhadamente a troços urbanos
apenas da freguesia de Ponte de Sor, por ser a maior freguesia do Concelho, com maior volume de tráfego e
um número de registo de ocorrências superior relativamente à segunda maior freguesia, a de Montargil. Foi
também escolhido o troço da Estrada Nacional 2 (EN2), que liga estas duas freguesias, por forma a tentar
perceber os motivos por detrás das ocorrências nesta estrada cuja envolvente é em meio periurbano.
O centro de Ponte de Sor é uma zona bastante movimentada. Devido ao comércio e serviços que tem para
oferecer aos seus habitantes e por ser parte integrante do eixo viário que liga Lisboa a Castelo Branco, é
consequentemente, uma zona propensa a uma maior ocorrência de acidentes.
Como mostra a Figura 47, na Avenida da Liberdade, a principal avenida do município, é possível identificar
alguns troços de maior acumulação, onde se fará um estudo mais detalhado das suas características para
tentar entender qual o motivo da ocorrência de acidentes nestes locais.

Figura 47: Resultado da georreferenciação dos acidentes na Avenida da
Liberdade para o Triénio 2014 a 2016
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No que respeita à zona periurbana, a Figura 48 mostra o troço da EN2 selecionado para o estudo. Este ramo da
EN2 faz a ligação das freguesias de Ponte de Sor e Montargil e tem uma extensão de aproximadamente 24
quilómetros. À semelhança das zonas de acumulação identificadas para a zona urbana, também para este troço
se fará um estudo mais detalhado no sentido de se tentar perceber quais os motivos por detrás das ocorrências
registadas.

Figura 48: Resultado da georreferenciação dos acidentes no
troço de ligação da EN2 entre Ponte de Sor e Montargil para
o Triénio 2014 a 2016

3.3.4 Caraterização das Zonas de Maior Incidência de Acidentes Rodoviários
A análise que a seguir se apresenta, pretende fazer um estudo mais detalhado e o reconhecimento dos
principais problemas nos troços identificados como de maior incidência de acidentes rodoviários, a fim de
serem elaboradas propostas de intervenção com o intuito de melhorar a segurança de circulação nesses locais.
Zona 1: Cruzamento da Avenida da Liberdade com a Rua Alexandre Robalo Cardoso
Do total dos 4 acidentes ocorridos neste troço (Figura 49): 1 ocorreu em 2015 com registo de feridos leves; 1
ocorreu em 2016 com registo de apenas danos nos veículos envolvidos e 2 ocorreram em 2016 com registo de
feridos leves.

Figura 49: Vista aérea do cruzamento Av. Liberdade com a R. Alexandre Robalo Cardoso
e acidentes considerados (Google Maps, 2018; ArcMap 10.3.1)
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Todos os sinistros ocorridos neste local, têm em comum a sua natureza (colisões) e o facto de terem sido
registados durante a semana, mas, em horários distintos.
Esta intersecção é determinada pelo encontro de duas ruas com hierarquias distintas. A estrada principal é a
Avenida da Liberdade (EN244) e a que a intersecta é a Rua Alexandre Robalo Cardoso. O principal fator
potenciador por detrás destas ocorrências poderá estar relacionado com as elevadas velocidades de circulação
na estrada nacional (via principal), por ser uma via bastante ampla e sem nenhum obstáculo ou medida que
confira ao condutor a sensação de ter de manter uma velocidade moderada. Por outro lado, a ocorrência dos
acidentes pode estar associada à prática de manobras perigosas e/ou desrespeito da sinalização existente por
parte dos veículos que se aproximam ao cruzamento, vindos da Rua Alexandre Robalo Cardoso.
Deste modo, teria todo o interesse propor-se medidas corretivas de redução da velocidade de circulação
(acalmia de tráfego) e de diminuição dos pontos de conflito existentes, melhorando, por exemplo, as condições
de visibilidade.
Zona 2: Avenida da Liberdade – Aproximação ao Cruzamento entre a Avenida da Liberdade e a Rua Vaz
Monteiro
Do total dos 6 acidentes ocorridos neste troço (Figura 50): 1 ocorreu em 2014 com registo de apenas danos nos veículos
envolvidos; 2 ocorreram em 2015 com registo de apenas danos nos veículos envolvidos; 3 ocorreram em 2016, sendo
que, 1 teve o registo de feridos leves e os restantes 2, resultaram apenas em danos materiais.

Figura 50: Vista aérea do cruzamento Av. Liberdade com a R. Vaz Monteiro
e acidentes considerados (Google Maps, 2018; ArcMap 10.3.1)

Todos os sinistros registados nesta zona têm, mais uma vez, em comum a sua natureza, ou seja, todos foram colisões.
Os tipos mais frequentes de colisões neste local, de acordo com a pesquisa feita junto de militares da GNR local, são as
colisões laterais, com outro veículo em movimento ou, as colisões traseiras, também com outro veículo em movimento
ou imobilizado.
O motivo por detrás da ocorrência das colisões do tipo das que foram referidas, já dentro da interseção, pode
estar relacionado com as fracas condições de visibilidade de quem se aproxima do cruzamento chegando da
Avenida da Liberdade e pretende fazer a viragem à esquerda ou direita.
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Para ter boa visibilidade para fazer a viragem à direita (superando o obstáculo do edifício de esquina), o condutor
tem de colocar a parte frontal do veículo muito além da linha de paragem. Por outro lado, os veículos que
pretendem fazer a viragem à esquerda, colocam-se também depois da linha de paragem, de modo a conseguir ver
os que circulam na Rua Vaz Monteiro e acabam por bloquear a visibilidade dos que pretendem fazer a viragem à
direita e vice-versa, sendo que, muitas das vezes os condutores arriscam e fazem manobras perigosas que podem
ter como resultado a colisão. Nestes casos as colisões são suscetíveis de ter um caracter um pouco mais violento,
porque a velocidade de circulação na Rua Vaz Monteiro (a via principal) é, regra geral, mais elevada.
Na zona de aproximação ao cruzamento, as colisões que ocorrem estarão mais associadas a distrações por
parte dos condutores que, enquanto aguardam na fila de espera, têm por hábito, por exemplo, consultar o
telemóvel e como resultado, deixam descair o seu veículo e este colide com o veículo que se encontra atrás.
Pode ainda associar-se a ocorrência de colisões à falta de cuidado dos condutores que entram/saem do
estacionamento, que é feito paralelamente à faixa de rodagem e colidem com veículo que está na fila.
Normalmente estes são os acidentes em que apenas se registam danos materiais, pois as velocidades de
circulação são reduzidas e na maioria dos casos não necessitam da intervenção da GNR, uma vez que no
próprio local, são preenchidas as declarações amigáveis, pelos condutores intervenientes, daí não surgirem no
resultado da georreferenciação, como confirmado em conversa com os militares da GNR e da Brigada de
Transito local.
Sendo esta a intersecção onde se cruzam maiores volumes de tráfego, as medidas de engenharia propostas
para mitigação das ocorrências visarão o aumento das as condições de segurança de circulação, bem como a
melhoria do seu nível de serviço.
Zona 3: Avenida da Liberdade – Aproximação à Rotunda
Do total dos 4 acidentes ocorridos neste troço (Figura 51): 2 ocorreram em 2015 com registo de apenas danos
nos veículos envolvidos; 1 ocorreu em 2015 com registo de feridos leves e 1 ocorreu em 2016 com registo de
apenas danos nos veículos envolvidos.

Figura 51: Vista aérea da rotunda na Av. da Liberdade e acidentes
considerados (Google Maps, 2018; ArcMap 10.3.1)
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Três dos sinistros registados ocorreram à sexta-feira e um deles ao sábado, em horários distintos, mas com
maior incidência da parte da tarde. No que respeita à natureza das ocorrências, três delas foram colisões e
apenas se registou um despiste.
Nesta zona, a questão que se coloca diz respeito à falta de coerência do número de vias do troço de
aproximação à rotunda e a sua zona de circulação, já no interior da rotunda. No troço de aproximação, a
marcação rodoviária, já bastante desgastada, delimita a existência de duas vias de circulação. No entanto, a
secção de entrada na rotunda, na zona de cedência de passagem, é mais estreita e concordante com a única via
de circulação da mesma.
Uma vez que a transição de duas vias para apenas uma na zona de cedência de passagem não se encontra
efetuada de forma clara, quer mediante marcação rodoviária, quer através de sinalização vertical, poderá ser
este o fator potenciador das colisões registadas na aproximação à rotunda, originadas por conflitos por parte
dos condutores relativamente à necessidade de cedência de passagem para entrada na rotunda.
Zona 4: Extensão da EN2 entre o km 436+000 e o km 460+000
O troço a estudar pertence ao ramo da EN2 que faz a ligação entre as freguesias de Ponte de Sor e de
Montargil e apresenta uma extensão total de 24 quilómetros. Para se proceder ao estudo detalhado das suas
características em termos de análise de sinistralidade, optou-se por repartir esse troço maior em troços mais
pequenos, de 4km cada, como mostra a Figura 52, pelo que a análise consistirá em compreender quais desses
seis troços são os mais problemáticos e quais necessitam de uma intervenção mais urgente. O km 436+000
situa-se à saída da freguesia de Ponte de Sor e o km 460+000 localiza-se relativamente próximo do cruzamento
de entrada e saída da freguesia de Montargil.

Figura 52: Repartição em intervalos do troço da EN2 que liga
Ponte de Sor a Montargil
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Através da construção dos quadros 5 e 6, cuja informação foi retirada da base de dados fornecida pela GNR
para o triénio de 2014 a 2016, foi possível construir as figuras C.1 a C.6 que se encontram no Anexo C e que
auxiliaram na chegada às conclusões que a seguir se expõem.
Quadro 5: Distribuição do número de acidentes em cada troço por ano, natureza, vítimas e tipo de traçado
Ano
Troço (km)

Natureza

Vítimas

Tipo de Traçado

N.º Acidentes 2014 2015 2016 Despiste Colisão Atropelamento Dano FL FG M

Reta

Curva

[436+000-440+000[

5

0

3

2

1

2

2

3

1

1

0

5

0

[440+000-444+000[

10

1

6

3

6

3

1

5

2

3

0

10

0

[444+000-448+000[

5

0

1

4

2

2

1

3

2

0

0

5

0

[448+000-452+000[

6

0

1

5

2

2

2

4

2

0

0

3

3

[452+000-456+000[

5

1

3

1

0

4

1

4

1

0

0

5

0

[456+000-460+000[

10

3

6

1

0

10

0

8

2

0

0

7

3

Subtotal

41

5

20

16

11

23

7

27

10

4

0

35

Total

41

41

41

41

6
41

Quadro 6: Distribuição do número de acidentes em cada troço por estação do ano, período da semana e período do dia
Estação do Ano
Troço (km)

Período da Semana

Período do Dia

inverno primavera verão outono seg. - qui. sex. – dom. 00h-06h 06h-12h 12h-18h 18h-24h

[436+000-440+000[

2

0

3

0

2

3

1

0

1

3

[440+000-444+000[

3

3

1

3

9

1

4

2

2

2

[444+000-448+000[

1

1

2

1

3

2

2

0

2

1

[448+000-452+000[

0

0

5

1

6

0

1

1

1

3

[452+000-456+000[

0

2

2

1

1

4

1

1

2

1

[456+000-460+000[

1

5

2

2

4

6

1

1

7

1

subtotal

7

11

15

8

25

16

10

5

15

11

Total

41

41

41

• Ano de ocorrência dos sinistros
O ano em que ocorreram mais acidentes foi o de 2015 com o registo de 20 ocorrências. Dessas 20 ocorrências, 6
foram registadas para ambos os intervalos de quilómetros km 440+000 – km 444 e km 456+000 – km 460+000 e
para os restantes intervalos, os valores de sinistros em 2015 variam entre 1 e 3 ocorrências.
Em 2014 o registo de sinistros em todos os intervalos foi relativamente baixo, atingindo o valor máximo de 3
ocorrências no troço que compreende os quilómetros km 456+000 a km 460+000. Por observação da Figura C.1
(Anexo C) também se pode constatar que existiu, na generalidade, uma tendência para a diminuição do
número de sinistros do ano de 2015 para 2016, com exceção do terceiro e quarto intervalos e cujo motivo
deste comportamento inverso, pode estar relacionado com as intervenções de conservação corrente levadas a
cabo pela entidade gestora desta via, as Infraestruturas de Portugal. SA no ano de 2016. Tais intervenções
consistiram na fresagem do pavimento e reposição de pavimento betuminoso com características de camada
de desgaste, que foram feitas pontualmente entre os quilómetros km 448+000 e km 460+000.
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• Natureza dos acidentes e tipo de traçado da via
No que respeita à natureza das ocorrências, são vários os cenários observados, pelo que, melhores conclusões
se retiram quando a sua análise é feita em conjunto com o tipo de traçado da via de circulação, ou seja, a partir
da análise combinada da informação do Quadro 5 e das figuras C.2 e C.3, que constam no Anexo C deste
documento. Assim, procedeu-se a uma caracterização com mais detalhe para cada intervalo de quilómetros, no
sentido de tentar perceber se o tipo de traçado influencia a natureza da ocorrência em cada troço.
No primeiro intervalo, entre o km 436+000 e o km 439+000, todos os acidentes ocorreram em traçado reto,
como mostra a Figura 53. Das 5 ocorrências registadas no local, apenas um dos sinistros se tratou de um
despiste, sendo, a natureza dos restantes acidentes, repartida de igual forma entre colisões e atropelamentos.

Figura 53: Intervalo da EN2 correspondente aos quilómetros km 436+000 a km 439+000.
Esquerda: Resultado da georreferenciação em ArcGis. Direita: Vista aérea captada com
recurso ao Google Maps.

Tratando-se dos primeiros quilómetros de aproximação a uma das entradas/saídas de Ponte de Sor, é natural
haver a possibilidade de atravessamento de peões, o que aumenta a probabilidade de ocorrência de
atropelamentos. Existem ainda, muitas estradas e caminhos rurais, que cruzam a estrada nacional e poderá ser
essa a razão par colisões registadas, quer por paragem abrupta para mudança de direção, quer por desrespeito
das regras de sinalização e prioridade no cruzamento.
À semelhança do primeiro intervalo, também no segundo, a totalidade dos acidentes ocorreu em traçado reto
como mostra a Figura 54. No entanto, das 10 ocorrências registadas, 6 corresponderam a despistes, o que
poderá ser indicativo de que as velocidades praticadas neste troço são muito elevadas (à margem da lei).
Chama-se à atenção para a falta de continuidade dos dispositivos de contenção e para a inexistência de marcas
rodoviárias de pré-aviso, que alertem o condutor para a proximidade excessiva da berma.
As 3 colisões registadas neste intervalo, poderão ter sido originadas por ultrapassagens perigosas ou por
desrespeito das distâncias de travagem, uma vez que se trata de um troço onde a ultrapassagem é permitida e
as condições de visibilidade são boas, induzindo à prática de velocidades bastante elevadas (à margem da lei).
De notar que a zona adjacente à faixa de rodagem encontra-se, em quase toda a sua extensão, obstruída com
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vegetação e árvores, o que pode implicar perigo acrescido de colisão com estes obstáculos, numa situação de
perda de controlo do veículo. O único atropelamento registado neste troço, poderá estar relacionado com a
proximidade ao aeródromo, mas devido ao seu carácter único será entendido como um caso isolado.

Figura 54: Intervalo da EN2 correspondente aos quilómetros km 440+000 a km 443+000. Esquerda: Resultado da
georreferenciação em ArcGis. Direita: Vista aérea captada com recurso ao Google Maps.

No terceiro intervalo, km 444+000 ao km 447+000 (Figura 55), também este caracterizado por um traçado reto,
a distribuição da natureza dos acidentes foi semelhante à descrita no primeiro intervalo, não existindo,
contido, a proximidade à entrada/saída de nenhuma localidade, mas sim, a intersecção da EN2 com caminhos e
estradas rurais, num ângulo de aproximadamente 90°. A inserção desses veículos no fluxo de tráfego que
circula na EN2 fica, portanto, muito dificultada e tendo em conta que, muitos desses veículos, são máquinas
agrícolas, existe uma redução muito brusca da velocidade, quando estes integram o tráfego que circula na EN2.

Figura 55: Intervalo da EN2 correspondente aos quilómetros km 444+000 a km 447+000. Esquerda: Resultado da
georreferenciação em ArcGis. Direita: Vista aérea captada com recurso ao Google Maps.
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Ao longo de todo o intervalo de estrada e recorrendo a observações feitas no local, foi possível constatar que o
pavimento se apresenta bastante fendilhado, pelo que as condições de aderência poderão também estar
afetadas e estar na origem da ocorrência de alguns sinistros. Uma vez que se praticam velocidades de
circulação elevadas, o estado do pavimento poderá afetar significativamente as distâncias de travagem.
No que respeita ao quarto intervalo, três sinistros ocorreram em zona de traçado reto e o mesmo número em
curva, como mostra a Figura 56. Relativamente à natureza das ocorrências, também a sua repartição é igual
pelas três categorias. Ocorreram neste troço dois despistes, duas colisões e dois atropelamentos.

Figura 56: Intervalo da EN2 correspondente aos quilómetros km 448+000 a km 451+000. Esquerda: Resultado
da georreferenciação em ArcGis. Direita: Vista aérea captada com recurso ao Google Maps.

Os atropelamentos, neste caso, poderão estar relacionados com a proximidade da localidade de Vale de Vilão e
a ocorrência de atravessamentos pedonais da estrada nacional, de modo a chegar à zona perto do rio, para fins
de lazer ou pesca desportiva, prática muito comum na zona. As colisões e despistes estão, mais uma vez,
certamente associados a excessos de velocidade praticados neste troço.
Na zona de aproximação à curva não existe sinalização que alerte o condutor para a necessidade de precaução ou
alteração do seu comportamento, depois de uma longa extensão em reta. Apesar de as curvas em questão serem
bastante suaves em planta como mostra a Figura 57, as condições de visibilidade não são as mais favoráveis devido à
presença de vegetação na zona adjacente à faixa de rodagem. No entanto, a proibição de ultrapassagem nestes
troços, encontra-se reforçada pela materialização de marcação rodoviária de traço contínuo único e duplo.

Figura 57: Esquerda: zona extensa de traçado em reta provocando efeito visual de afunilamento.
Direita: curva com pouca visibilidade, não sinalizada como tal.
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No troço entre o km 452+000 e o km 455+000, todos os acidentes ocorreram, mais uma vez, em traçado reto,
como mostra a Figura 58, sendo que, quatro das cinco ocorrências registadas se trataram de colisões e apenas
uma ocorrência se deveu a um atropelamento. As colisões certamente estarão relacionadas com o excesso de
velocidade, manobras de ultrapassagem perigosa, desrespeito pelas distâncias de travagem e, uma vez que
existem zonas em reta muito extensas, poderá também a condução monótona provocar distração ou mesmo
adormecimento do condutor e levar à colisão com os veículos que circulam em sentido contrário, no mesmo
sentido ou com obstáculos na berma.

Figura 58: Intervalo da EN2 correspondente aos quilómetros km 452+000 a km 455+000. Esquerda: Resultado da
georreferenciação em ArcGis. Direita: Vista aérea captada com recurso ao Google Maps.

Aqui destaca-se, novamente, o facto de que a zona adjacente à faixa de rodagem não se encontra devidamente
desobstruída, existindo vegetação e troncos de árvores muito próximos da zona de circulação o que numa
situação de perda de controlo do veículo, se torna potencialmente perigoso por representarem obstáculos com
os quais o veículo pode colidir.
No que respeita aos troços em curva, a sua visibilidade é reduzida e afetada pela vegetação presente na berma
da estrada. De realçar que, mais uma vez, não existe sinalização de aproximação à curva que alerte o condutor
para a mudança do tipo de traçado, depois de uma extensão longa de traçado em reta.
O último intervalo contempla o troço entre o km 456+000 e o km 460+000, como mostra a Figura 59. Este
trecho da estrada EN2 inclui o cruzamento de entrada/saída de Montargil, bem como, a intersecção com
estradas de acesso a outras localidades como o Carvalhoso, Vale de Gavião e Vale de Garrão. Estas intersecções
refletem-se em possíveis pontos de conflito do tráfego que circula na EN2 com os veículos que pretendem
entrar/sair dessas localidades. Foram contabilizados no triénio em análise, um total de 10 acidentes com
registo de vítimas ou apenas registo de danos materiais, sendo este um dos dois trechos a apresentar o
número mais elevado de acidentes registados nesta estrada.
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Dos 10 sinistros assinalados, sete ocorreram em traçado reto e apenas três em zona de curva, no entanto, o
fator comum foi de facto a sua natureza, uma vez que, todos os acidentes se trataram de colisões. Observando
ainda a Figura 59, rapidamente se constata que grande parte dos sinistros ocorreram na intersecção assinalada
na mesma figura a amarelo e que se mostra com maior detalhe na figura 60.

Figura 59: Intervalo da EN2 correspondente aos quilómetros km 456+000 a 459+000. Esquerda: Resultado
da georreferenciação em ArcGis. Direita: Vista aérea captada com recurso ao Google Maps.

A própria configuração da intersecção é suscetível de causar alguma confusão aos condutores, pelo que
deverão ser aplicadas algumas medidas de engenharia para melhorar a canalização do fluxo de tráfego, como
será demonstrado no capítulo seguinte.

Figura 60: Vista aérea da intersecção captada com recurso ao Google Maps.

• Tipo de vítima registada no local da ocorrência
O Quadro 5 revela que a gravidade dos acidentes ocorridos nesta zona em estudo, é superior nos dois
primeiros intervalos de quilómetros da EN2. O segundo intervalo (km 440+000 ao km 443+000), caracteriza-se
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por ser um dos dois intervalos com o maior número de acidentes e simultaneamente, ter o maior número de
vítimas com ferimentos graves.
Uma vez que este troço se trata de uma longa extensão em reta e as velocidades praticadas são bastante
elevadas, o resultado dos sinistros aí ocorridos tiveram consequências mais gravosas para os seus
intervenientes, sendo que, das 10 ocorrências registadas, em duas, as vítimas sofreram ferimentos leves e em 3
ocorrências as lesões foram graves.
Por outro lado, no último intervalo (km 456+000 ao km 459+000), no qual se registou o mesmo número de
acidentes que no segundo (10 ocorrências) a gravidade das lesões nas vítimas dos sinistros foi
significativamente menor, uma vez que, apenas em duas ocorrências as vítimas sofreram lesões de caracter
leve e nos restantes 8 sinistros as pessoas envolvidas saíram ilesas com a indicação apenas da ocorrência de
danos materiais, como mostra a Figura C.4, que consta no respetivo Anexo.
• Estação do ano, período da semana e do dia em que ocorrem os acidentes
De acordo com o Quadro 6 e a Figura C.5 (Anexo C) constata-se que, apesar de a maioria dos sinistros na EN2
ter ocorrido no Verão (15 ocorrências no total entre 2014 e 2016), apenas para troço entre o km 448+000 ao
km 451+000 a discrepância do número de ocorrências nesta estação do ano relativamente às restantes foi
significativa, o que pode estar relacionado com o elevado número de acessos à albufeira de Montargil que
intersectam este troço da EN2, como mostra a Figura 61. Entre o km 456+000 e o km 459+000, foi a Primavera
que se evidenciou em relação às restantes estações do ano, por ter registado metade do total de ocorrências
nesse troço.

Figura 61: Vista aérea dos caminhos de acesso à barragem que cruzam a EN2. (Google Maps, 2018)

No que respeita ao período da semana em que ocorreram os acidentes, partindo mais uma vez, da informação
do Quadro 6 e da Figura C.7 (Anexo C), é possível constatar que, para certos intervalos, existe uma
predominância muito grande de acidentes durante o período de segunda a quinta, como é o caso da extensão
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da EN2 entre o km 440+000 e o km 443+000, que coincide com o troço de estrada que passa junto ao
Aeródromo Municipal de Ponte de Sor e onde estão também instaladas outras unidades industriais, pelo que o
fluxo de tráfego durante a semana é bastante intenso nesta zona.
No troço entre o km 448+000 e o km 452+000, a totalidade dos acidentes ocorridos também teve lugar durante
a semana e na sua origem poderá estar o facto de ser neste troço que existe a interseção com a estrada que
conduz a Vale de Vilão e da necessidade dos seus habitantes se deslocarem para trabalhar em Ponte de Sor ou
Montargil fazendo esse trajeto através da EN2.
Nos restantes intervalos a ocorrência dos acidentes ao fim de semana registou valores um pouco superiores
aos que ocorreram durante a semana e esse facto poderá estar relacionado com deslocações efetuadas para
fora do concelho, como é hábito para os residentes do município ou por quem está em viagem e opta por esta
EN como parte do seu itinerário.
Por último, analisou-se a distribuição dos acidentes por intervalo de quilómetros segundo o período do dia em
que estes ocorreram. Apesar de o maior número de ocorrências, se ter registado no período da tarde (12h18h), como mostram os valores do Quadro 6 e da Figura C.7 (Anexo C), a distribuição horária dos acidentes foi
bastante variada, existindo apenas alguns “picos” a realçar.
No primeiro e quarto intervalos, a maioria dos sinistros ocorreu durante o período da noite o que poderá estar
relacionado com as fracas condições de iluminação da via de circulação. O último intervalo foi aquele em que
se registou um elevado número de ocorrências no período da tarde, sendo este o intervalo onde se localiza
uma das intersecções (e a que registou maior incidência de ocorrências) que permite o acesso à freguesia de
Montargil, pelo que a ocorrência dos sinistros neste período poderá estar relacionada com o retorno a casa dos
habitantes desta freguesia, após o dia de trabalho.
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4. PROPOSTAS

DE

INTERVENÇÃO

NAS

ZONAS

DE

MAIOR INCIDÊNCIA RECORRENDO

A

MEDIDAS

DE

ENGENHARIA DE BAIXO CUSTO PARA MITIGAÇÃO DE ACIDENTES RODOVIÁRIOS
A seleção das medidas corretivas adequadas a um determinado local deve ser apoiada no tipo de acidentes que nele se
sucedem. Conhecendo os fatores que contribuem para a frequência de ocorrências e gravidade dos acidentes nesses
locais, adequam-se as medidas corretivas a implementar nos mesmos e espera-se que contribuam para a redução dos
acidentes registados. A garantia do bom desempenho da medida aplicada, pode ser obtida através da avaliação dos
efeitos da aplicação dessa mesma medida noutros locais, cujas características, em termos de geometria e volume de
tráfego, sejam semelhantes e a posteriori monitorizando as ocorrências depois da sua implementação, para avaliação
da sua eficiência e eventual necessidade de aplicação de algum ajuste.

4.1 Propostas de Intervenção
Partindo do levantamento dos problemas nos locais de acumulação descrito no capítulo anterior, pretende
agora descrever-se as propostas de intervenção com vista à implementação de soluções baseadas em medidas
de baixo custo, cujo propósito será a redução do número de acidentes nessas ditas zonas.
• Zona 1: Cruzamento da Avenida da Liberdade com a Rua Alexandre Robalo Cardoso
A zona em questão caracteriza-se por ser uma intersecção prioritária de duas vias, em que o tráfego da via
secundária é sujeito a perda de prioridade, beneficiando os movimentos de atravessamento ao longo da via
prioritária que não são sujeitos a qualquer demora. O tráfego da via principal circula no troço da EN244 que
atravessa o Município, designada Avenida da Liberdade e o tráfego que o intersecta circula na Rua Alexandre Robalo
Cardoso cujas características geométricas e de quantidade de tráfego são muito distintas da primeira (Figura 62).

Figura 62: Vista aérea da interseção entre a Avenida da Liberdade e
a Rua Alexandre Robalo Cardoso. (Adaptado de Google Maps,2018)
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Os condutores que se aproximam da intersecção, vindos da Rua Alexandre Robalo Cardoso, encontram-se
obrigados a ceder a sua prioridade pois existe sinalização vertical de obrigatoriedade de paragem, que assim o
implica. As condições de visibilidade a que estão sujeitos os condutores que se situam na linha de paragem,
não são as mais favoráveis. No ramo de aproximação a Oeste existe uma árvore que bloqueia grande parte da
visibilidade do condutor e o mesmo acontece com os carros que estacionam na faixa de rodagem, junto ao
passeio, na Avenida da Liberdade e que forçam os condutores a avançar o veículo relativamente à linha de
paragem.
Recentemente foi efetuado um reforço da obrigação de paragem, através da colocação de marcação
rodoviária, no sentido de melhorar a sua perceção pelo condutor. No entanto, a linha de paragem encontra-se,
ainda assim, muito recuada e continua a não permitir ao condutor parar numa posição em que o seu campo de
visão esteja desobstruído (Figura 63).

Figura 63: Colocação de marcação rodoviária para reforço da obrigatoriedade de paragem.

Os acidentes que ocorreram neste local vão ao encontro dos esperados para uma intersecção deste género, ou
seja, colisões do tipo frente-lateral ou lateral-lateral, sendo que, a perigosidade do embate se relaciona
fortemente com o ângulo de convergência e da velocidade a que circulavam os veículos envolvidos. De acordo
com a opinião de alguns moradores nas proximidades do local, a maior parte das ocorrências, têm origem no
desrespeito das regras de sinalização, por parte de quem se aproxima da intersecção vindo da Rua Alexandre
Robalo Cardoso. No entanto, há ainda que ter em consideração, que as velocidades de circulação praticadas na
Avenida da Liberdade são muito elevadas, uma vez que, para além do ambiente urbano, não existem
elementos que confiram ao condutor a necessidade de moderar a velocidade a que circula.
As propostas de intervenção nesta zona deverão ter como objetivo desencorajar a prática de velocidades mais
elevadas do que a permitida para o interior de uma localidade, em particular, nos movimentos prioritários, ou
seja, nos veículos que circulam na Avenida da Liberdade, uma vez que, a circulação a velocidades altas, para
além das repercussões que tem ao nível da sinistralidade, aumentando o número e gravidade dos acidentes,
resulta numa diminuição da capacidade da intersecção, na medida em que, dificulta a convergência e
atravessamento dos veículos não prioritários (os que circulam na Rua Alexandre Robalo Cardoso) na corrente
prioritária. O nível de serviço da interseção está dependente das interações entre os veículos nas imediações
da barra de paragem, sendo que, todo o condutor não prioritário, avalia os intervalos de tempo
disponibilizados entre veículos prioritários, permanecendo parado em todos aqueles que lhe parecem ser
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inferiores ao aceitável para que possa integrar a corrente de fluxo em segurança e se as suas condições de
visibilidade não forem boas, essa avaliação será fortemente prejudicada.
Nesse sentido, deverão ser implementadas medidas de regulação de velocidade, na aproximação a cada ramo
do cruzamento da via principal, sendo que, se considerou como mais adequada a colocação de passadeiras
(niveladas ou em plataforma), por se tratar de uma zona onde existe algum comércio e restauração e são
poucas as zonas em que é permitido o atravessamento de peões nas imediações da interseção, o que coagirá
os condutores a ter mais cuidado e a moderar a velocidade a que circulam.
Outra medida a considerar passará pela demarcação do estacionamento na faixa de rodagem em ambos os
lados na Avenida da Liberdade. Em geral, a existência de áreas pavimentadas alargadas, proporcionam a
prática de manobras perigosas e imprevisíveis, pelo que estas devem ser evitadas. Na aproximação à
interseção em causa, a via principal (troço da EN244) apresenta uma largura bastante grande para uma faixa de
rodagem em que apenas existe uma via em cada sentido e a demarcação dos limites laterais da mesma
também não é clara.
A legalização e demarcação do estacionamento em ambos os lados da faixa de rodagem, irá conferir ao
condutor uma melhor orientação relativamente à posição onde deve circular e também funcionará como
medida redutora de velocidade pois a via de circulação fica mais confinada e o condutor terá de estar mais
atento às manobras de entrada e saída dos lugares de estacionamento.
Nos ramos de aproximação à interseção da via secundária, o avanço da linha de paragem relativamente à sua
posição atual também será benéfico, para que as condições de visibilidade sejam melhoradas. Todas estas
medidas podem ser observadas na Figura 64.
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Figura 64: Medidas implementadas na interseção entre a Av. da Liberdade
e a Rua Alexandre Robalo Cardoso, desenho realizado em Autocad com
escala gráfica. Cartografia base fornecida pela C.M. de Ponte de Sor
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• Zona 2: Avenida da Liberdade – Aproximação ao cruzamento entre a Avenida da Liberdade e a Rua Vaz
Monteiro
À semelhança da intersecção tratada na primeira zona, também este é um cruzamento prioritário de quatro
ramos. Nesta intersecção, a via principal corresponde ao troço que pertence à EN119, denominado Rua Vaz
Monteiro (duas vias, uma em cada sentido). A via secundária é composta por dois troços, um dos quais
pertence ao trecho da EN244 que atravessa o Município, a designada Avenida da Liberdade (duas vias, uma em
cada sentido) e o outro é a Rua Gomes Freire de Andrade (apenas um sentido), como mostra a Figura 65.

Figura 65: Vista aérea da interseção entre a Avenida da Liberdade,
Rua Vaz Monteiro e Rua Gomes Freire de Andrade. (Adaptado de
Google Maps, 2018)

A aproximação ao cruzamento no ramo que corresponde ao troço da Avenida da Liberdade, de acordo com as
marcas rodoviárias existentes, mas desgastadas, deveria ser feita numa única via que permitiria qualquer um
dos movimentos de atravessamento, viragem à direita ou à esquerda. No entanto, não é isso que se verifica na
realidade e a aproximação é feita em leque, ou seja, assim que termina o estacionamento demarcado na faixa
de rodagem, formam-se duas filas de carros (pois a largura da via nesta secção assim o permite) em que, numa
delas, os veículos efetuam a viragem à direita e convergem com os veículos prioritários, que circulam na Rua
Vaz Monteiro, ou efetuam a manobra de atravessamento e seguem para a R. Gomes Freire de Andrade e a fila
adjacente fica destinada para as manobras de viragem à esquerda e convergência com os veículos que circulam
na via prioritária.
Como referido na secção 3.3.4, um dos problemas desta interseção consiste nas fracas condições de
visibilidade a que os condutores, estão sujeitos quando se aproximam da linha de paragem, vindos da Av. da
Liberdade. Tais condições derivam da localização do edifício de esquina, bem como da colocação lado-a-lado
dos veículos que esperam na mesma linha de paragem, como mostra a Figura 66.
Outra questão que se coloca neste cruzamento prende-se com o elevado tempo de espera a que estão sujeitos os
veículos da via secundária e que pretendem fazer a viragem à esquerda. Este é então, o movimento no mais crítico
da interseção, devido ao facto de estar sujeito ao maior atraso e, portanto, com o menor nível de serviço associado.
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Figura 66: Disposição dos veículos em espera na aproximação da linha de paragem.

Uma vez que, a velocidade de circulação da via principal se encontra condicionada pela existência de duas
travessias de peões nas imediações da interseção, a proposta de intervenção nesta zona passa por tentar
melhorar a performance da própria intersecção, diminuindo os atrasos das diversas correntes de tráfego, e
também aumentar a capacidade e a segurança da interseção através da diminuição dos pontos de conflito
existentes, separando-os no tempo, e isso é possível através da implementação de uma solução semaforizada.
De notar que a regulação do sistema semafórico que se sugere, será feita a nível local. No entanto, há que ter
em conta que existem duas passagens de peões nas proximidades desta interseção reguladas por sinalização
luminosa, mas no presente estudo, não se terá em consideração esse facto, por forma a que os cálculos dos
parâmetros do sistema, que se pretendem obter, sejam mais expeditos.
O processo de cálculo e obtenção dos diagramas de fase e tempo de ciclo, bem como, dos tempos de verde
efetivos associados a cada movimento, foi efetuado de acordo com a metodologia definida no Highway
Capacity Manual (HCM, 2000).
Como ponto de partida, foram admitidos os seguintes parâmetros:
• O tempo correspondente a tudo vermelho (intervalo de tempo no qual a luz vermelha está ligada para todas
as fases) é igual a 2 segundos;
• Uma velocidade de circulação de 50 km/h (dentro da localidade);
• Fator de ponta horário de 0,95;
• Uma percentagem de veículos pesados igual a 10%;
• Terreno nivelado, Et=1,5;
• Condutores familiarizados com o percurso logo, fp=1
• Fluxo de saturação base de 1400 veículos por horaverde e por cada via;
• Período de observação adotado: 1 hora.
Após a contagem de veículos na interseção, a Figura 67 e o Quadro 7 exibem a distribuição de fluxos de tráfego
obtida para o período de ponta horária da manhã, sendo que, esses valores já representam a conversão do
volume de veículos observado nessa hora em fluxo de tráfego de pico para observações de 15 minutos, no qual
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se tem em conta a influência dos veículos pesados, do tipo de terreno, do tipo de condutores e o fator de
ponta horária, como evidenciam os cálculos efetuados no Anexo D.

Figura 67: Esquema ilustrativo da configuração atual da interseção e dos movimentos que nela se efetuam

Quadro 7: Movimentos em vigor na interseção e respetivo valor de fluxo de tráfego de pico
Movimento
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

Descrição
Viragem à direita na estrada principal
Atravessamento na estrada principal
Viragem à esquerda na estrada principal
Viragem à direita na estrada principal
Atravessamento na estrada principal
Viragem à esquerda na estrada principal
Viragem à direita na estrada secundária
Atravessamento na estrada secundária
Viragem à esquerda na estrada secundária

Fluxo de Tráfego V15 [veic/h/via]
5
89
211
95
111
8
100
23
84

Através da consulta da Figura 68, constatou-se que, para um fluxo de tráfego da ordem de grandeza que se
obteve para o movimento v3 (viragem à esquerda na estrada principal na, aproximação virada para Este), tendo
em conta a velocidade praticada pelo fluxo que circula na via oposta (que se admitiu de 50 km/h e igual em
todas as vias) e considerando que o movimento v3 tem de cruzar uma via, este terá então de ser um
movimento protegido (o fluxo de tráfego obtido para esse movimento não está contemplado na Figura 68 mas
utilizou-se o valor máximo para o demonstrar), ou seja, tem que ter uma fase própria, o que implica, uma via
dedicada. O mesmo já não acontece para os outros dois movimentos de viragem à esquerda v 6 e v9 onde o
movimento é apenas permitido.

Figura 68: Ábacos para consulta da necessidade de permissão ou proteção do movimento de viragem à
esquerda. (Adaptado de W12, 2018)
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Tendo em conta a necessidade de uma via dedicada para o movimento v 3, a criação da mesma só será possível
mediante alteração na marcação horizontal da faixa de rodagem. Uma vez que a faixa de rodagem da
aproximação à interseção virada para Este (EB) tem uma largura variável ao longo do seu traçado em planta,
apresentando na sua seção mais estreita cerca de 6,5m de largura e junto à entrada do cruzamento uma
largura de cerca de 12m, torna-se então possível a criação de uma zona de espera para os veículos que
pretendem fazer a viragem à esquerda, ficando a interseção com a configuração que mostra a Figura 69.

Figura 69: Nova configuração da interseção em estudo para integração de uma via
dedicada de viragem à esquerda

Atendendo ao facto de que o número de veículos pesados que circulam nesta interseção representam uma
fração considerável do fluxo de tráfego total, para que a manobra de viragem à esquerda seja mais fácil de
executar e uma vez que, se propõe a implementação de uma solução semaforizada, já não se coloca a questão
da necessidade de boa visibilidade por parte dos veículos que se aproximam do cruzamento vindos da estrada
secundária.
Considerou-se então favorável o recuo da linha de paragem desses veículos associada à sinalização luminosa,
por forma a libertar espaço dentro da própria interseção e facilitar a manobra de viragem à esquerda efetuada
pelos veículos pesados que pretendam efetuar esse trajeto.
A etapa seguinte, para o cálculo do tempo de ciclo ótimo e dos tempos de verde, consistiu na elaboração do
plano de fases, como mostra a Figura 70. Para a nova configuração da interseção considerou-se a divisão em
três fases, dada a necessidade de proteger o movimento v3.
Na Fase A, são permitidos os movimentos de viragem à direita e de atravessamento da via principal em ambas
as aproximações viradas para Este (EB) e Oeste (WB) e ainda o movimento de viragem à esquerda da
aproximação WB, uma vez que este é um movimento permitido e não necessita, portanto, de via dedicada.
Na Fase B, são permitidos os movimentos de viragem a esquerda, atravessamento e viragem à direita da via
principal, mas apenas da aproximação EB.
Por último, na Fase C, serão permitidos os movimentos de viragem à direita, atravessamento e viragem à
esquerda na via secundária. Apesar de o movimento de viragem à esquerda da via secundária ser permitido e
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não necessitar de via dedicada, uma vez que existe largura suficiente na faixa de rodagem e a configuração
atual assim já o permitia, optou-se por colocar a via dedicada, mas apenas por uma questão de facilidade de
alocação das filas de espera, segundo a trajetória pretendida, na linha de paragem.

Fase B

Fase A

Fase C

Figura 70: Diagrama de fases da solução semaforizada

Para simplificar o processo de obtenção do tempo de ciclo, o passo seguinte consistiu em formar grupos de
movimentos. Regra geral, é usado o menor número de agrupamentos possível que permita uma correta
descrição do modo como funciona a interseção.
Esse agrupamento encontra-se no Quadro 8 onde, para cada grupo de movimentos, foi determinado:
• O somatório dos fluxos associado a cada grupo (Vi);
• O fluxo de saturação (Si), admitindo-se igual ao fluxo de saturação base (S0);
• O índice de carga (Yi), que corresponde ao rácio do fluxo de cada grupo pelo seu fluxo de saturação.

Quadro 8: Agrupamento dos movimentos e cálculo do índice de carga (para cada fase e total)

Grupo
1
2
3
4
5

vi
v1+v2
v3
v4+v5+v6
v7+v8
v9

Vi [veic./h/via] = ∑vi
94
211
214
123
84

Si [veic./hverde/via] = S0
1400
1400
1400
1400
1400

Yi=Vi/Si
0,07
0,15
0,16
0,09
0,06
Max Yi da fase
∑Yi

Fase A
X

Fase B
X
X

Fase C

X

0,16

0,15
0,40

X
X
0,09

O próximo passo para determinar o tempo ótimo de ciclo consistiu no cálculo do tempo total perdido por ciclo
(L). Este parâmetro contempla a fração do ciclo na qual a interseção não está a ser usada por nenhum dos
movimentos e ocorre durante o intervalo de mudança de fase e limpeza da intersecção bem como no início da
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maioria das fases. Para se efetuar o seu cálculo, há que considerar outros dois parâmetros adicionais, o tempo
(em segundos) consumido pelos primeiros veículos na fila a reagir à mudança da cor do sinal (I1), e o tempo
(em segundos) entre fases durante o qual a interseção não é usada por nenhum veículo (I2).
A Equação 4.1 mostra como se relacionam estes dois parâmetros e como é calculado o tempo total perdido.
𝐿 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 × (𝐼1 + 𝐼2 )

(4.1)

O parâmetro I2 contempla, por sua vez, parâmetros como o tempo (em segundos) de mudança de intervalo (Yi),
o qual considera os tempos (em segundos) de tudo vermelho e de amarelo (yi), que ocorrem entre fases, por
forma a “limpar” a interseção antes que seja levantada a restrição se inicie a circulação. Faz ainda parte do
parâmetro I2, a extensão do tempo de verde efetivo (e).
Todos estes parâmetros dependem da velocidade de circulação de cada grupo (que se considerou igual a
50km/h), como ilustra o Quadro 9 e desta forma a Equação 4.1 passa a ter a forma da Equação 4.2.
Quadro 9: Parâmetros necessários para o cálculo do tempo perdido por fase
de acordo com a velocidade de circulação. (Adaptado de W12, 2018)

𝐿 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 × [𝐼1 + (𝑦𝑖 + 𝑡𝑢𝑑𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜 − 𝑒)] = 24 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

(4.2)

Uma vez determinado o tempo total perdido, partiu-se para o cálculo do tempo ótimo de ciclo (C0) que, de
acordo com Webster, se baseia na diminuição dos atrasos controlados da interseção sinalizada, e pode ser
estimado de acordo com a Equação 4.3, onde o L representa o tempo total perdido e o ∑Yi o somatório dos
índices de carga (v/s) associados a cada fase.

𝐶0 =

1,5 × 𝐿 + 5
≈ 70 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
1 − ∑𝑌𝑖

(4.3)

Partindo do tempo ótimo de ciclo, foi possível estimar o valor do tempo total de verde da interseção (G),
utilizando para tal a Equação 4.4.
𝐺 = 𝐶0 − 𝐿 = 46 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

(4.4)

A distribuição do tempo de verde total (G) por cada fase (gi), será proporcional ao fator de carga associado ao
seu movimento mais crítico, como mostra a Equação 4.5.
𝑔𝑖 = G ×

max 𝑦𝑖
∑𝑦𝑖

(4.5)
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O tempo de verde de cada fase (Gi), foi obtido adicionando ao tempo de verde da fase, o parâmetro I1 e
descontando a extensão do tempo de verde efetivo (e), como mostra a Equação 4.6.
𝐺𝑖 = 𝑔𝑖 + 𝐼1 − 𝑒

(4.6)

O Quadro 10 contém os resultados dos cálculos efetuados para cada uma das fases.
Quadro 10: Tempos de verde efetivo e total, em segundos, para cada uma das fases consideradas

Fase A
Fase B
Fase C
Total

Tempo de verde [segundos]
gi
Gi
18
20
17
19
11
13
46
52

Finalmente, o diagrama de ciclo da interseção em estudo encontra-se ilustrado na Figura 71.

Figura 71: Diagrama de ciclo da interseção em estudo, valores em segundos

Para otimizar a relação custo/benefício da implementação da solução, sugere-se que o dispositivo semafórico
permaneça em amarelo intermitente, devido à acentuada diminuição do fluxo de tráfego que atravessa a
interseção, a partir de determinado horário, no período noturno. Poderia colocar-se a questão de fraca
visibilidade devido ao recuo da linha de paragem, mas esse problema é contornado pelos faróis dos veículos
que acusam a sua aproximação à interseção. As alterações efetuadas à geometria da interseção, por forma a
tornar possível a implementação da solução semaforizada, podem ser observadas na Figura 72.

Figura 72: Medidas implementadas na interseção entre a Av. da Liberdade, a R. Vaz
Monteiro e R. Gomes Freire de Andrade. Desenho realizado em Autocad com escala
gráfica. Cartografia base fornecida pela C.M. de Ponte de Sor.
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Zona 3: Avenida da Liberdade – Aproximação à Rotunda
Os acidentes registados na base de dados da GNR revelam que a maioria das colisões resultou apenas em
danos materiais, sendo por isso, bastante provável, a existência de um maior número de ocorrências desta
natureza que não tenham sido notificadas à entidade responsável (GNR).
Sendo a falta de coerência entre o número de vias na zona de aproximação e a zona de circulação da rotunda o
principal problema que se coloca neste local, a proposta de intervenção passa então por, numa extensão de 30
metros antes da entrada na rotunda, ser efetuada, gradualmente, a eliminação da via de circulação do lado
esquerdo, mediante demarcação de raias oblíquas, antecedidas por marcação rodoviária, que informe e alerte
o condutor para a necessidade de se colocar na via do lado direito como mostra a Figura 73.
Outro fator importante a ter em conta será o reforço da sinalização vertical em todas as entradas da rotunda,
bem como na ilha central. Também se optou por demarcar no pavimento, nos restantes ramos de acesso à
rotunda e separadores centrais, para melhor canalização do fluxo de tráfego.

0
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Figura 73: Medidas implementadas na zona de aproximação e de circulação da rotunda em estudo.
Desenho realizado em Autocad com escala gráfica. Cartografia base fornecida pela C.M. de Ponte de Sor.
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Zona 4: Extensão da EN2 entre o km 436+000 e o km 460+000
Toda a extensão da EN2 tratada no presente estudo, caracteriza-se por ser um troço de estrada bastante
monótono devido às longas retas alternadas por curvas suaves, incutindo no condutor uma falsa sensação de
segurança o que leva não só a um aumento considerável da velocidade efetiva de circulação, relativamente à
permitida por lei, mas também à tendência de arriscar e efetuar manobras perigosas, ou mesmo proibidas por
lei, como é o caso, por exemplo, das ultrapassagens em zonas onde estas estão interditadas por meio de
marcação rodoviária. Nesse sentido, propõe-se a implementação das seguintes soluções:
1. Colocação de marcadores e guias texturadas ao longo de todo o troço em estudo, por forma a mitigar os
sinistros que ocorrem devido ao sono e cansaço, inimigos silenciosos da condução e que na estrada são tão ou
mais letais que a condução com excesso de álcool no sangue.
A natureza mais comum de sinistro que tem lugar nestas condições é o despiste, portanto, as soluções a
implementar pretendem funcionar como alerta para o condutor de que está muito próximo da berma da estrada.
Propõe-se a colocação de marcadores e/ ou guias texturadas (com recurso a tacos volumétricos), uma vez que, a
passagem do rodado do veículo sobre a guia provoca vibração no volante e emite um ruído (Figura 74).

Figura 74: Marcador e guia texturada com tacos volumétricos. (Marques, 2016)

2. Colocação de balizadores cilíndricos no eixo central da faixa de rodagem nos trechos longos de traçado reto, com
o intuito de reforçar a marcação rodoviária de proibição de ultrapassagem. A sua colocação é importante em zonas
de lomba cuja visibilidade dos veículos que circulam em sentido contrário é fraca, como mostra a Figura 75.

Figura 75: Simulação da colocação de balizadores cilíndricos no separador central. (Adaptado de Google Maps, 2018)
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6º Intervalo (Troço entre o km 456+000 ao km 460+000)
Para aumentar a percetibilidade da aproximação à interseção adjacente à EN2, originária dos conflitos
descritos anteriormente e fornecer aos condutores a indicação que devem adequar a sua velocidade de
circulação às condicionantes do local, considerou-se que a implementação de bandas sonoras ou cromáticas no
troço que antecede o cruzamento será benéfica, pois permitirá alertar o condutor da aproximação a uma zona
na qual deverá ter atenção acrescida, como mostra a Figura 76.
De acordo com as Disposições Normativas do InIR, as bandas devem seguir a seguinte sequência de espaçamento,
tendo como ponto de referência o local de conflito e afastando-se progressivamente do mesmo: 6-6-6-7-8-9-10-1112-13-14, sendo estes espaçamentos medidos em metros (Figueiredo, 2016).

Figura 76: Vista aérea ilustrativa do cenário de implementação de bandas cromáticas na aproximação da interseção no
troço em estudo. (Adaptado de Google Maps, 2018)

No interior da própria interseção, as sugestões de intervenção visam a melhoria da perceção e orientação dos
condutores, reforçando a sinalização vertical e melhorando as condições de iluminação e visibilidade no
período noturno.
Nesse sentido, recomenda-se a colocação de balizadores cilíndricos, nas ilhas demarcadas no pavimento, como
mostra a Figura 77, para que estas não sejam tão facilmente galgáveis, mas sejam visíveis a uma determinada
distância e principalmente, mais percetíveis no período noturno.
Sugere-se ainda, o reforço da sinalização vertical, como mostra a Figura 78, de modo a eliminar qualquer
dúvida que possa surgir no condutor relativamente à seleção da via onde se deve colocar de acordo com a
trajetória que pretenda seguir.

Figura 77: Simulação da colocação de balizadores
cilíndricos para reforço da perceção da marcação
rodoviária. (Adaptado de Google Maps, 2018)

Figura 78: Simulação do reforço da sinalização vertical com bandas
refletoras. (Adaptado de Google Maps, 2018)
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4.2 Estimativa dos Custos de Implementação das Soluções nas Zonas 1 e 3
O investimento na segurança rodoviária torna-se assim fulcral e o seu propósito passa por minimizar os
encargos que advém da sinistralidade rodoviária, sendo que a sua gestão deverá ser pensada numa perspetiva
de otimização da relação custo/benefício.
O método do Capital Humano ou Método do Produto Interno Bruto, baseia-se na premissa de que todos os
indivíduos contribuem ou ainda virão a contribuir para a produção económica. Desta forma, o método mede a
perda para a sociedade tendo como base o que uma vítima mortal, ou incapacitada, de um acidente rodoviário,
poderia produzir ao longo de toda a sua vida útil caso não tivesse ocorrido o acidente (Simões, 2015).
Este método é indicado para compreender a importância e impacto económico dos acidentes rodoviários numa
dada região ou país. Todavia, estando os custos intrinsecamente relacionados com o que cada indivíduo produz, este
método falha no facto de não permitir uma comparação em termos de valor absoluto do custo dos acidentes entre
diferentes países, ou seja, não permite ter em consideração o fator de escala (Simões, 2015).
Nesse sentido, o que se pretende mostrar a seguir, será uma confrontação da estimativa dos custos inerentes a
uma vítima resultante de um acidente de viação (Quadro 11), com uma estimativa expedita do investimento a
realizar para implementar duas das soluções propostas na secção 4.1.

Quadro 11: Custos médios sociais e económicos (€) por tipo de vítima
em acidentes rodoviários em Portugal, segundo o Método do Capital
Humano. (Simões, 2015).

Zona 1: Cruzamento da Avenida da Liberdade com a Rua Alexandre Robalo Cardoso
Nesta zona, a solução a implementar, implica a colocação de 4 passadeiras, 8 sinais de código com L=0.70m,
reforço da pintura do eixo da faixa de rodagem e estacionamento em ambos os lados da mesma.
No Quadro 12 consta a estimativa dos custos de implementação da solução e para tal, foi usada a formulação
do mapa de quantidades utilizado na Câmara Municipal de Lisboa.
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Quadro 12: Estimativa dos custos da implementação da solução proposta para a zona 1, de acordo com a formulação do
mapa de quantidades usado na Câmara Municipal de Lisboa

No triénio em análise (2014-2016), registaram-se nesta zona 3 feridos ligeiros. Confrontando a estimativa dos
custos decorrentes de uma lesão leve resultante de um sinistro, cerca de 23.135€, com a estimativa do custo
da implementação da solução, cerca de 1.572€, facilmente se constata que o investimento feito na
implementação das medidas propostas é de uma ordem de grandeza bastante inferior e a sua implementação
é claramente justificável.
Zona 3: Avenida da Liberdade – Aproximação à Rotunda
A solução a implementar nesta zona, inclui o reforço da sinalização com 8 sinais de código com L=0.70m, a
eliminação de uma das faixas de rodagem mediante pintura de raias oblíquas, a pintura de uma seta de desvio,
de um triângulo de perda de prioridade e a colocação de 4 baias direcionais.
O Quadro 13 contempla a estimativa dos custos associados à solução proposta e recorreu-se, mais uma vez, à
formulação do mapa de quantidades utilizado pela Câmara Municipal de Lisboa.
No período em análise houve o registo de 1 ferido ligeiro. Mais uma vez, confrontando a estimativa do custo de
uma vítima com ferimentos ligeiros, 23.135€, com a estimativa do custo associado à implementação da
solução, cerca de 3.285€, se verifica que este último é bastante inferior e, como tal, justificativo do
investimento a realizar.
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Quadro 13: Estimativa dos custos da implementação da solução proposta para a zona 3, de acordo com a formulação do
mapa de quantidades usado na Câmara Municipal de Lisboa
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.1 Conclusões
Apesar da tendência decrescente que se tem verificado nos últimos anos, nos valores da sinistralidade grave,
os números registados e as consequências humanas e sociais dos acidentes continuam a ditar a necessidade de
estratégias mais exigentes em matéria de segurança rodoviária.
As conclusões obtidas após período de vigência da ENSR, permitem comprovar a importância de intervir em meio
urbano, impondo alterações ao comportamento dos condutores e pacificando a convivência entre os vários modos
de transporte e utentes da via pública, preocupações acauteladas pelo novo plano em vigor, o PENSE 2020.
O novo conceito de vítima mortal que entrou em vigor em Portugal a partir do ano de 2010, permitiu a
uniformização dos registos de sinistralidade em Portugal com os restantes países do mundo, possibilitando
uma maior clareza no confronto dos valores de sinistralidade entre os diferentes países. A contabilização das
vítimas mortais passou então a abranger as mortes que foram registados no local ou a caminho da unidade
hospitalar e ainda os óbitos ocorridos nos 30 dias subsequentes ao sinistro e cujo carácter definitivo tem lugar
no prazo de seis meses após a ocorrência do acidente.
Nesta dissertação propôs-se a análise de situações concretas de ocorrência de acidentes em meio urbano e
periurbano, utilizando como caso de estudo a rede viária do Concelho de Ponte de Sor, de modo a poder
estudar a localização das zonas com maior prevalência de acidentes, a partir da georreferenciação das
ocorrências registadas. Utilizaram-se, para tal, os dados de sinistralidade fornecidos pela ANSR, que
disponibilizou a base de dados dos acidentes com vítimas registados no concelho de Ponte de Sor no período
entre 2012 e 2016 e os dados da GNR, que disponibilizou a base de dados com todos os acidentes, incluindo os
que originaram apenas danos materiais, registados no município, para o triénio de 2014 a 2016.
Para a identificação das zonas de maior incidência de acidentes rodoviários no Concelho, não foi possível
recorrer a indicadores de sinistralidade mais robustos, como o caso do Valor Hierárquico do Local (VHL), uma
vez que não se dispunha de informação relativa ao tráfego nas vias do concelho. Também não se utilizou o
Indicador de Gravidade (IG) pois este não se revelou adequado no estudo da segurança rodoviária num
município desta dimensão.
Recorreu-se então, à análise do resultado da georreferenciação dos acidentes, identificando visualmente, quais as
zonas com maior incidência de sinistros no triénio de 2014 a 2016, procedendo-se à sua caraterização e elaboração
de propostas de tratamento, no sentido de melhorar a segurança de circulação nessas zonas.
O facto de a velocidade de circulação ser recorrentemente um elemento potenciador da ocorrência e aumento
da gravidade dos acidentes, chama à atenção para a importância da implementação de medidas que induzam
no condutor a necessidade de diminuir a velocidade a que circula em meio urbano. Como se identificou no
presente estudo, em certas zonas urbanas, o traçado da rede viária privilegia muito a fluidez do tráfego
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automóvel e nem sempre incute no condutor a necessidade de ajustar a velocidade a que circula à qual o deve
efetivamente fazer, para que garanta a sua segurança e a dos restantes utilizadores da via pública.
Outro ponto importante, abordado no presente estudo, incidiu na perceção da necessidade de melhoria da
performance das interseções, no sentido de diminuir os atrasos sentidos pelos condutores que, quando não
satisfeitos com o nível de serviço da interseção, por impaciência ou má avaliação dos intervalos nos quais
podem integrar o fluxo de tráfego correspondente à trajetória que pretendem seguir, podem tomar decisões
que não são as mais acertadas e ter como resultado a ocorrência de um sinistro.
Nesse sentido, foram identificadas quatro zonas para as quais se sugeriu a implementação de medidas de
engenharia de baixo custo, para melhoria das condições de segurança da circulação. Duas destas zonas
corresponderam a cruzamentos, num dos quais se achou conveniente recorrer a medidas redutoras de velocidade e
no outro à implementação de uma solução semaforizada para melhoria do nível de serviço da interseção.
A terceira zona em estudo correspondeu à resolução de questões de coerência entre o número de vias de
circulação na zona de aproximação de uma rotunda e a sua zona de circulação, solucionando o problema
recorrendo a marcação rodoviária adequada e reforço da sinalização vertical.
Na última zona a tratar, inserida em meio periurbano, optou-se pelo reforço com pré-avisos, uma vez que
existe a necessidade de os condutores moderarem a sua velocidade na proximidade de uma interseção que
surge após uma longa extensão de traçado em reta. No interior da interseção, achou-se importante a melhoria
das condições de visibilidade, recorrendo, para tal, à colocação de balizadores nos ilhéus e o reforço da
sinalização vertical com sinalética complementar refletora.
Relativamente aos dois casos para os quais se fez uma estimativa dos custos de implementação das soluções
propostas, foi possível constatar que o custo associado a um ferido ligeiro é de uma ordem de grandeza muito
superior, quando comparado com a estimativa do custo identificado para as intervenções de adaptação dos
locais de acumulação de acidentes de modo a conseguir a sua mitigação. Tal facto suporta a premissa de que,
se um único ferido ligeiro puder ser evitado, o investimento feito em medidas de mitigação de sinistros de
baixo custo é perfeitamente justificável e proveitoso.
A georreferenciação dos acidentes ocorridos nas estradas portuguesas, apenas funcionará como ferramenta de
combate ao flagelo da sinistralidade rodoviária urbana, se as correções e melhorias efetuadas, se refletirem
também no processo de recolha de dados do acidente.
É imprescindível que os esforços sejam partilhados com outras entidades competentes na matéria, como é o
caso da ANSR, por forma a que esta compile a informação sem que a mesma esteja sujeita a erros, que se
propagam desde o processo da sua recolha.
No entanto, ao nível de instituições como Câmaras Municipais, GNR, PSP e Corporações de Bombeiros, se a
informação for disponibilizada como resultado da georreferenciação de bases de dados corretamente
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construídas, será muito mais simples a identificação dos locais com maior propensão para a ocorrência de
sinistros e será um passo muito importante para a melhoria da segurança de circulação, uma vez que, se
poderá reforçar o patrulhamento, a fiscalização e melhor planeamento da alocação de equipas de socorro,
mais direcionadas para essas zonas.

5.2 Desenvolvimentos Futuros
Com esta dissertação espera-se que seja trazido ênfase para as vantagens de uma correta obtenção da
informação relativa aos sinistros, no sentido de eliminar incoerências de formato, no preenchimento dos vários
campos do boletim de registo do acidente, como aconteceu, por exemplo, no campo das coordenadas e na
nomenclatura dos arruamentos.
Apostar na constante formação das entidades responsáveis pela recolha da informação, será também um fator
chave, uma vez que, contribuirá para um maior rigor no preenchimento dos boletins estatísticos de acidentes
rodoviários, quer de carácter físico, quer na sua transição para formato digital, por forma a que haja um
tratamento mais eficaz dos dados de sinistralidade.
Para trabalhos futuros, seria muito útil investir esforços na criação de um observatório ao nível de cada
concelho ou distrito, com recurso a ferramentas SIG, que possibilitem a visualização instantânea e simples das
ocorrências, através do seu mapeamento direto na rede viária e que essa informação seja, de imediato,
partilhada com as várias entidades e empresas com interesse nesta matéria, para que o socorro, intervenções,
patrulhamento, entre outros fatores, sejam mais eficazes.
Seria ainda interessante a monitorização das sugestões feitas para as zonas em estudo, caso estas venham a
ser implementadas, criando indicadores de sinistralidade ajustados, para a verificação da sua eficiência na
redução do número e gravidade dos acidentes rodoviários.
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ANEXO A: Base de Dados Fornecida pela ANSR
Quadro A. 1: Fração da base de dados Fornecida pela ANSR. Versão integral e respetivas correções em: https://goo.gl/r5XdVh
Acidente

Ano

Mês

Dia

Hora

Dia da Semana

vmortais

fgraves

fleves

Tipos Vias

Via

Freguesia

F. Atmosf.

Natureza

Luminosidade

Tipo Piso

Cond Aderência

1

2012

Jan

9

12:00:00

Segunda-Feira

0

0

1

Arruamento

R VAZ MONTEIRO

Ponte de Sor

Bom tempo

Atropelamento de peões

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

2

2012

Jan

12

09:20:00

Quinta-Feira

0

0

2

EN - Estrada Nacional

EN244

Ponte de Sor

Bom tempo

Despiste com capotamento

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

3

2012

Jan

14

05:45:00

Sábado

0

0

1

EN - Estrada Nacional

EN2

Tramaga

Bom tempo

Despiste simples

Noite, sem iluminação Betuminoso

Seco e limpo

4

2012

Jan

22

17:45:00

Domingo

0

0

1

EN - Estrada Nacional

EN244

Longomel

Bom tempo

Despiste sem dispositivo de retenção

Em pleno dia

5

2012

Jan

27

16:40:00

Sexta-Feira

0

0

3

EN - Estrada Nacional

EN2

6

2012

Jan

29

11:36:00

Domingo

0

0

1

EM - Estrada Municipal

7

2012

Jan

30

17:30:00

Segunda-Feira

0

0

1

Arruamento

8

2012

Fev

3

12:30:00

Sexta-Feira

0

0

1

9

2012

Fev

14

13:50:00

Terça-Feira

1

0

10

2012

Fev

18

11:50:00

Sábado

0

11

2012

Fev

21

12:50:00

Terça-Feira

12

2012

Mar

4

05:30:00

13

2012

Mar

14

15:30:00

14

2012

Mar

18

15:30:00

15

2012

Mar

30

14:35:00

16

2012

Abr

7

17:25:00

17

2012

Abr

9

18:20:00

Segunda-Feira

18

2012

Abr

13

00:30:00

19

2012

Abr

24

19:30:00

20

2012

Abr

27

21

2012

Mai

22

2012

23
24
25

Betuminoso

Seco e limpo

Tramaga

Bom tempo

Despiste simples

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

Montargil

Bom tempo

Despiste simples

Em pleno dia

Terra batida

Seco e limpo

LG GENERAL HUMBERTO DELGADO

Montargil

Bom tempo

Atropelamento de peões

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

EN - Estrada Nacional

EN119

Vale de Açor

Bom tempo

Colisão lateral com outro veículo em movimento

Em pleno dia

Betuminoso

0

EN - Estrada Nacional

EN244

Longomel

Bom tempo

Colisão lateral com outro veículo em movimento

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

1

0

Outra Via

Galveias

Bom tempo

Despiste com capotamento

Em pleno dia

Terra batida

Com gravilha ou areia

0

0

1

Arruamento

AV LIBERDADE

Ponte de Sor

Bom tempo

Colisão lateral com outro veículo em movimento

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

Domingo

0

0

2

EN - Estrada Nacional

EN244

Galveias

Nevoeiro

Despiste com capotamento

Quarta-Feira

0

0

1

EN - Estrada Nacional

EN244

Ponte de Sor

Bom tempo

Colisão com outras situações

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

Domingo

0

0

1

EN - Estrada Nacional

EN2

Ponte de Sor

Bom tempo

Despiste com colisão com veículo imobil. ou obstáculo

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

Sexta-Feira

0

0

1

EN - Estrada Nacional

EN119

Vale de Açor

Bom tempo

Despiste simples

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

Sábado

0

0

1

EN - Estrada Nacional

EN244

Ponte de Sor

Bom tempo

Colisão lateral com outro veículo em movimento

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

0

0

2

Arruamento

R CONDES DA TORRE

Ponte de Sor

Bom tempo

Colisão lateral com outro veículo em movimento

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

Sexta-Feira

0

0

1

EN - Estrada Nacional

EN244

Ponte de Sor

Bom tempo

Despiste com capotamento

Noite, sem iluminação Betuminoso

Seco e limpo

Terça-Feira

0

0

1

EN - Estrada Nacional

EN2

Montargil

Bom tempo

Despiste simples

Em pleno dia

Betuminoso

17:30:00

Sexta-Feira

0

0

1

EN - Estrada Nacional

EN244

Ponte de Sor

Chuva

Colisão frontal

Em pleno dia

Betuminoso

Molhado

12

17:20:00

Sábado

0

1

0

EN - Estrada Nacional

EN244

Longomel

Bom tempo

Despiste com capotamento

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

Mai

19

13:00:00

Sábado

0

0

1

EN - Estrada Nacional

EN2

Tramaga

Bom tempo

Despiste com colisão com veículo imobil. ou obstáculo

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

2012

Mai

25

15:30:00

Sexta-Feira

0

0

1

Arruamento

AV LIBERDADE

Foros de Arrão

Bom tempo

Atropelamento de peões

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

2012

Mai

26

14:10:00

Sábado

0

0

1

Arruamento

ESTRADA DE ABRANTES

Ponte de Sor

Bom tempo

Colisão lateral com outro veículo em movimento

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

2012

Mai

30

12:10:00

Quarta-Feira

0

0

1

EN - Estrada Nacional

EN2

Montargil

Bom tempo

Despiste com capotamento

Em pleno dia

Betuminoso

26

2012

Mai

31

00:30:00

Quinta-Feira

0

0

3

EM - Estrada Municipal

EM1061

Montargil

Bom tempo

Despiste com capotamento

27

2012

Jun

2

17:50:00

0

0

1

Outra Via

Ponte de Sor

Bom tempo

Despiste simples

Em pleno dia

Terra batida

Com gravilha ou areia

28

2012

Jun

4

14:50:00

Segunda-Feira

0

1

1

EN - Estrada Nacional

EN2

Tramaga

Bom tempo

Despiste com capotamento

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

29

2012

Jun

8

15:30:00

Sexta-Feira

0

0

1

EN - Estrada Nacional

EN244

Longomel

Bom tempo

Despiste simples

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

30

2012

Jun

9

20:14:00

Sábado

0

0

2

EN - Estrada Nacional

EN2

Montargil

Bom tempo

Despiste com colisão com veículo imobil. ou obstáculo

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

31

2012

Jun

13

13:50:00

Quarta-Feira

0

0

1

Arruamento

Rua General Humberto Delgado

Ponte de Sor

Bom tempo

Colisão lateral com outro veículo em movimento

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

32

2012

Jun

19

15:30:00

Terça-Feira

0

0

1

EN - Estrada Nacional

EN2

Tramaga

Bom tempo

Despiste simples

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

33

2012

Jun

19

22:00:00

Terça-Feira

1

0

0

EN - Estrada Nacional

EN244

Ponte de Sor

Bom tempo

Despiste sem dispositivo de retenção

Noite, com iluminação Betuminoso

Seco e limpo

34

2012

Jun

24

15:00:00

Domingo

0

1

0

Arruamento

ESTRADA DE ABRANTES

Ponte de Sor

Bom tempo

Atropelamento de peões

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

35

2012

Jul

1

17:00:00

Domingo

0

0

1

EN - Estrada Nacional

EN243

Foros de Arrão

Bom tempo

Despiste com colisão com veículo imobil. ou obstáculo

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

36

2012

Jul

5

17:15:00

Quinta-Feira

0

0

1

EN - Estrada Nacional

EN367

Foros de Arrão

Bom tempo

Despiste com dispositivo de retenção

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

37

2012

Jul

6

16:00:00

Sexta-Feira

0

1

2

EN - Estrada Nacional

EN2

Tramaga

Bom tempo

Despiste simples

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

38

2012

Ago

2

07:30:00

Quinta-Feira

0

0

1

Arruamento

Bairro João Godinho de Campos

Galveias

Bom tempo

Atropelamento de peões

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

235

2016

Jul

15 09:55:00

Sexta-Feira

0

1

0

Arruamento

Rua Garibaldino de Andrade

União das freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor

Bom tempo

Colisão lateral com outro veículo em movimento

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

236

2016

Jul

16 10:30:00

Sábado

0

0

1

Arruamento

Rua António Prates Ribeiro

Montargil

Bom tempo

Atropelamento de peões

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

237

2016

Jul

29 20:20:00

Sexta-Feira

0

0

1

EN - Estrada Nacional

EN367

União das freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor

Bom tempo

Despiste simples

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

238

2016

Jul

31 17:00:00

Domingo

0

0

1

EN - Estrada Nacional

EN244

Longomel

Bom tempo

Despiste simples

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

239

2016 Ago

3

18:23:00

Quarta-Feira

0

0

1

Arruamento

Rua Constituição 2 de Abril

União das freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor

Bom tempo

Colisão lateral com outro veículo em movimento

Em pleno dia

Calçada

Seco e limpo

240

2016 Ago

4

05:03:00

Quinta-Feira

0

1

0

EN - Estrada Nacional

EN119

União das freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor

Bom tempo

Colisão frontal

Noite, sem iluminação Betuminoso

Seco e limpo

241

2016 Ago

9

00:00:00

Terça-Feira

0

0

2

EN - Estrada Nacional

EN2

Montargil

Bom tempo

Despiste com capotamento

Noite, sem iluminação Betuminoso

Seco e limpo

242

2016 Ago

12 13:30:00

Sexta-Feira

0

0

1

Arruamento

Rua Vaz Monteiro

União das freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor

Bom tempo

Colisão com outras situações

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

243

2016 Ago

23 17:30:00

Terça-Feira

0

0

1

Arruamento

Estrada de Abrantes

União das freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor

Bom tempo

Colisão traseira com outro veículo em movimento

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

244

2016 Ago

31 16:00:00

Quarta-Feira

0

0

1

EN - Estrada Nacional

EN2

Montargil

Bom tempo

Despiste simples

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

245

2016

Set

5

23:50:00

Segunda-Feira

0

1

0

EN - Estrada Nacional

EN119

União das freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor

Bom tempo

Despiste com capotamento

Noite, sem iluminação Betuminoso

Seco e limpo

246

2016

Set

21 09:45:00

Quarta-Feira

0

0

1

Arruamento

Rua General Humberto Delgado

União das freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor

Bom tempo

Colisão lateral com outro veículo em movimento

Em pleno dia

Betuminoso

247

2016

Set

24 16:20:00

Sábado

0

0

1

EM - Estrada Municipal

União das freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor

Bom tempo

Colisão frontal

Em pleno dia

Betuminoso

248

2016

Set

27 09:10:00

Terça-Feira

0

0

3

EN - Estrada Nacional

União das freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor

Bom tempo

Colisão traseira com outro veículo em movimento

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

249

2016

Set

28 17:50:00

Quarta-Feira

1

0

2

EM - Estrada Municipal

Foros de Arrão

Bom tempo

Despiste com capotamento

Em pleno dia

Terra batida

Com gravilha ou areia

250

2016 Out

30 11:45:00

Domingo

0

0

1

EF - Estrada Florestal

Em pleno dia

Terra batida

251

2016 Out

30 18:10:00

Domingo

0

0

1

EN - Estrada Nacional

252

2016 Nov

13 11:50:00

Domingo

0

1

0

Outra Via

253

2016 Nov

20 07:30:00

Domingo

0

0

1

EN - Estrada Nacional

254

2016

Dez

2

10:20:00

Sexta-Feira

0

0

1

EM - Estrada Municipal

255

2016

Dez

5

16:30:00

Segunda-Feira

0

0

1

Arruamento

256

2016

Dez

6

11:45:00

Terça-Feira

0

0

1

Arruamento

Sábado

EN2

EN2
EN244

Noite, com iluminação Betuminoso

Noite, sem iluminação Betuminoso

Foros de Arrão

Bom tempo

Despiste simples

União das freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor

Bom tempo

Colisão lateral com outro veículo em movimento

Montargil

Bom tempo

Despiste simples

Em pleno dia

Terra batida

Noite, sem iluminação Betuminoso

Seco e limpo

Húmido

Seco e limpo

Seco e limpo
Seco e limpo

Seco e limpo
Seco e limpo

Com lama
Seco e limpo
Com gravilha ou areia

Longomel

Chuva

Despiste simples

Em pleno dia

Betuminoso

Molhado

Montargil

Bom tempo

Despiste simples

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo

Rua da Frialva

União das freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor

Bom tempo

Colisão traseira com outro veículo em movimento

Sol escandeante

Betuminoso

Seco e limpo

Avenida da Liberdade

União das freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor

Bom tempo

Colisão traseira com outro veículo em movimento

Em pleno dia

Betuminoso

Seco e limpo
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Figura A. 1: Evolução do processo de correção das coordenadas dos acidentes com vítimas (base de dados
ANSR)
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ANEXO B: Base de Dados Fornecida pela GNR
Quadro B. 1: Fração da base de dados Fornecida pela GNR. Versão integral em:https://goo.gl/5BgWq7
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ANEXO C: Análise de sinistralidade ao troço da EN2 entre Ponte de Sor e Montargil
(Informação proveniente da base de dados da GNR)

Figura C. 1: Número de acidentes em cada ano para os intervalos da EN2 em estudo para o triénio de 2014 a
2016.

Figura C. 2: Número de ocorrências segundo a sua natureza, para os intervalos da EN2 em estudo, no triénio de
2014 a 2016.

Figura C. 3: Número de ocorrências por tipo de traçado, para os intervalos da EN2 em estudo, no
triénio de 2014 a 2016.
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Figura C. 4: Número de ocorrências de acordo com o tipo de vítima resultante, para os intervalos da EN2
em estudo, no triénio de 2014 a 2016. Dano: apenas danos materiais; FL: Ferido Leve; FG: Ferido grave e
M: Morto.

Figura C. 5: Número de ocorrências por estação do ano, para os intervalos da EN2 em estudo, no triénio de
2014 a 2016.

Figura C. 6: Número de ocorrências de acordo com o período da semana, para os intervalos da EN2 em
estudo, no triénio de 2014 a 2016.
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Figura C. 7: Número de ocorrências de acordo com o período do dia, para os intervalos da EN2 em
estudo, no triénio de 2014 a 2016.
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ANEXO D: Solução Semaforizada
A conversão de volumes horários para taxas de fluxo de pico usando o fator de ponta horário, pressupõe que
todos os movimentos têm o seu pico durante o mesmo período de 15 minutos, o que se traduzirá em
estimativas um pouco maiores do atraso na interseção. Um valor de fator de ponta horário igual à unidade
deve ser utilizado se as taxas de fluxo de 15 minutos forem diretamente medidas/observadas. Uma vez que,
nem todos os movimentos da interseção têm o seu pico ao mesmo tempo, o ideal seria observar fluxos de 15
minutos diretamente para cada movimento individualmente e selecionar o período crítico para análise.

𝑣15 =

V
FPH × N × 𝑓ℎ𝑣 × 𝑓𝑝

(D.1)

Onde:
V15 = Fluxo de tráfego no período de 15 minutos mais crítico da hora de ponta [veic/h/via]
V = Volume horário total (veículos/hora);
FPH = Fator de ponta horário (0,95 em áreas urbanas);
N = Número de vias em cada direção;
fHV = Fator de ajustamento que tem em conta a percentagem de veículos pesados;
fp = fator que tem em conta o tipo de condutor (grau de familiaridade com o percurso) = 1.0

𝑓ℎ𝑣 =

1
= 0.95
1 + 𝑃𝑡 × (𝐸𝑡 − 1)

(D.2)

Onde:
PT: Percentagem de camiões ou autocarros no fluxo de tráfego = 10%;
ET: Fator de ajustamento que depende do tipo de terreno = 1.5.
Quadro D. 1: Valores do volume horário total e do fluxo de tráfego de pico para os 15 minutos mais críticos da hora de ponta
Movimento
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

Descrição
Viragem à direita na estrada principal
Atravessamento na estrada principal
Viragem à esquerda na estrada principal
Viragem à direita na estrada principal
Atravessamento na estrada principal
Viragem à esquerda na estrada principal
Viragem à direita na estrada secundária
Atravessamento na estrada secundária
Viragem à esquerda na estrada secundária

Volume horário total [veíc/h]
4
80
190
85
100
7
90
20
75

Fluxo de Tráfego v15 [veic/h/via]
5
89
211
95
111
8
100
23
84
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