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Resumo!
A! necessidade! de! promover! uma! mobilidade! mais! sustentável,! nomeadamente! em! cidades! e!

espaços!urbanos,!traz!consigo!uma!preocupação!acrescida!de!garantir!a!segurança!daqueles!que!

optam!por!meios!de!transportes!onde!a!sua!vulnerabilidade!é!maior.!

Este!trabalho!propõe!a!aplicação!de!metodologias!de!modelação!a!dados!de!atropelamentos,!com!

o! objetivo! de! identificar! os! fatores! chave! do! desenho! urbano! capazes! de! influenciar! de! forma!

relevante! as! condições! de! segurança! dos! segmentos! urbanos! e! a! contagem!de! atropelamentos!

ocorridos.!!

A! diminuição!da! sinistralidade! rodoviária! e! o! cuidado!a! ter! em! relação!a! utilizadores! vulneráveis!

são!referidos!em!documentos!nacionais!e! internacionais!como!objetivos!estratégicos!na!área!dos!

transportes.!

Assim!esta!dissertação!propõe!a!utilização!de!Modelos!Generalizados!Lineares!como!ferramenta!

de!estudo!sobre!a!segurança!pedonal!em!ambiente!rodoviário!urbano.!Referidos!na!literatura!como!

modelos!matemáticos!capazes!de!descrever!com!relevância!o!fenómeno!da!contagem!de!eventos!

raros,!bem!como!os!fatores!que!influenciam!a!sua!ocorrência.!

O!trabalho!aplica!os!modelos!referidos!ao!caso!de!estudo!da!cidade!de!Lisboa,!utilizando!para!tal!o!

levantamento! georreferenciado! de! todos! os! atropelamentos! ocorridos! entre! 2010! e! 2013! e! as!

variáveis!de!caminhabilidade!fornecidas!pelo!projeto!IAAPE.!

Conclui_se!que!fatores!como!o!compromisso!no!desenho!urbano!para!a!caminhabilidade,!conforto!

dos! caminhos! pedonais! e! legibilidade! do! espaço! tornam! as! vias!mais! seguras! para! os! peões! e!

diminuem!a!ocorrência!de!atropelamentos.!Já!melhores!condições!de!conectividade!dos!percursos!

viários,! maior! conveniência! do! espaço! urbano! e! maior! segurança! do! ambiente! encontram_se!

associados!a!um!maior!risco!para!o!peão,!o!que!deverá!ser!considerado!no!planeamento!da!cidade!

e!a!respetiva!mobilidade.!

!

PalavrasFchave:!Atropelamentos`! Segurança!Pedonal`!Modelos! Lineares!Generalizados`! Lisboa`!
Modelação!de!Transportes!
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Abstract!
The!need!of!promoting!a!more!sustainable!mobility,!particularly!in!cities!and!urban!spaces,!bring!an!

increased! concern! to! assure! the! safety! of! those! who! choose! these! transport! modes! where! the!

vulnerability!is!higher,!when!sharing!space!with!motorized!vehicles,!especially!pedestrians.!

!

This!work!proposes!the!application!of!data!modeling!methodologies!to!identify!key!factors!of!urban!

design! that! influence,! in!a! relevant!way,! the!safety!conditions! in! the!urban!road!environment!and,!

consequently,!car_pedestrian!crash!frequency.!

!

The! decrease! in! road! accidents! and! protecting! vulnerable! users! of! the! road! environment! are!

referred! in! both! national! and! international! guidelines! as! strategic! objectives! in! the! urban!mobility!

planning.!

!

This!dissertation!uses!Generalized!Linear!Models!(GZLM)!to!study!car_pedestrian!crash!frequency.!

These!models!are!referred!in!the!literature!as!mathematical!models!able!to!describe!the!rare!event!

counting!phenomena,!as!well!as!the!factors!influencing!its!occurrence.!

!

The! work! applies! the! referred!models! to! the! case! of! study! in! Lisbon!municipality,! analyzing! the!

pedestrian!crashes!from!2010!to!2013!and!walkability!variables!obtained!by!IAAPE!project.!

!

As! conclusion! factors!as!urban!design! commitment,! comfort! and! legibility! of! the! space!make! the!

streets! more! secure! to! pedestrians! and! decrease! pedestrian! crashes! occurrence.! On! the! other!

hand,!better!connectivity!in!daily!path,!more!convenience!of!the!urban!space!and!more!safety!of!the!

build!environment!are!associated!with!more!risk! to!pedestrians! that! requires!careful!consideration!

by!mobility!and!urban!planners.!

!

!

Keywords:! Pedestrian! run! over`! Pedestrian! Safety`! Generalized! Linear! Models`! Lisbon`!
Transportation!Modelling!
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!1!

1! Introdução!

1.1! !Motivação!e!Enquadramento!do!Trabalho!

1.1.1!Caminhabilidade!no!Espaço!Urbano!
Andar!é!o!meio!mais!simples!de!transporte!que!é!possível!o!homem!utilizar.!Andar!faz!parte!da!

natureza!humana,!permite!ao!homem!estabelecer!uma!relação!com!o!meio!envolvente,!captá_

lo!e!interagir.!

Atualmente! 54%! da! população! mundial! vive! em! cidades.! Espera_se! que! até! 2050! essa!

percentagem! suba! para! 66%! (United! Nations! 2014).! Torna_se! assim! imperativo! avaliar! a!

possibilidade!de!caminhabilidade!deste!habitat!humano,!o!espaço!público!urbano.!A!tendência!

de! aumento! da! população! urbana! é! vivida! igualmente! em!Portugal,! na!Tabela! 1! é! notório! o!

aumento!do!número!de!habitantes,!durante!os!últimos!50!anos,!em!lugares!habitacionais!com!

dimensão!acima!de!2000!pessoas.!

As! sociedades! ocidentais! vivem! significativas! preocupações! de! sustentabilidade! económica,!

demográfica! e! ambiental,! consequência! de! inúmeros! fatores! entre! os! quais! figura! o!

crescimento!urbano.!Urge!a!necessidade!de!criar!caminhos!que!possibilitem!uma!vivência!boa,!

eficiente! e! segura! do! espaço! público! permitindo! às! gerações! futuras! herdarem! uma! cidade!

melhor!e!mais!adaptada!à!vida!humana.!!

Tabela"1"–"Dimensão"em"Nº"de"Habitantes"dos"Lugares"Habitacionais"1960F2011"(PORDATA"–"2017)"

Anos!

Dimensão!dos!lugares!populacionais!

0F1999! 2000F4999! 5000F9999!
10000F
19999!

20000F
100000!

Mais!de!
100000!

Total!

1960! 5.842.138! 638.575! 399.360! 432.943! 470.722! 1.105.654! 8.889.392!

1970! X! X! X! 522.549! 687.070! 1.075.220! 8.663.252!

1981! 5.597.406! 832.740! 484.319! 621.505! 1.162.509! 1.134.535! 9.833.014!

1991! 5.107.258! 882.251! 613.174! 849.504! 1.326.988! 1.087.972! 9.867.147!

2001! 4.676.245! 976.292! 798.786! 996.507! 1.583.193! 1.325.094! 10.356.117!

2011! 4.124.307! 983.197! 947.768! 1.252.729! 1.753.669! 1.500.508! 10.562.178!

!



!2!

Observando! a! importância! que! o! espaço! urbano! e! a! sua! vivência! têm! na! vida! humana,! é!

premente!a!procura!de!modos!de!transporte!com!baixo!impacto!e!capazes!de!não!aumentar!as!

emissões! de! carbono! e! de! gases! de! efeito! de! estufa.! Desta! consciência! depende! o! nosso!

futuro!enquanto!sociedade.!

Assim! torna_se! natural! começar! por! garantir! que! o!modo!mais! simples! e!mais! antigo! que! o!

homem!conhece!de!se!movimentar!poderá!ser!utilizado!sem!preocupações!de!segurança!face!

aos!restantes!modos!de!transportes,!nomeadamente!modos!rodoviários.!

1.1.2!!Segurança!Pedonal!
A!segurança!é!uma!das!necessidades!primárias!humanas!sem!a!qual!o!Homem!é!incapaz!de!

viver!tranquilamente!e!fazer!a!sociedade!prosperar.!!

A! segurança! pedonal! torna_se! um! assunto! de! especial! relevância! quando! em! Portugal!

sabemos!que!só!no!ano!de!2015!foram!registados!5399!sinistros!entre!veículos!motorizados!e!

peões,! 5237! localizados! dentro! de! localidades! (ANSR,! 2015).! Estes! números! justificam! a!

necessidade!de!estudo!e!atenção!à!temática!da!segurança!e!sinistralidade!pedonal,!bem!como!

à!sua!relação!com!a!caminhabilidade!em!cidades!e!meios!urbanos.!

Os! peões,! utilizadores! da! rede! de! transportes,! encontram_se! em! situação! vulnerável! em!

consequência! da! sua! pouca! proteção! na! interação! com! o! tráfego! que! os! rodeia.! A!

vulnerabilidade! e! gravidade! das! lesões! são! tanto!maiores! quanto! a! velocidade! do! veiculo! a!

motor,!como!ilustrado!na!Tabela!2.!

Tabela"2"F"Gravidade"dos"Danos"do"Peão"em"Função"da"Velocidade"de"Impacto"(ANSR"F"2015)"

Velocidade!de!impacto!
(km/h)!

Gravidade!dos!danos!
pessoais!

30! 5!%!mortal!

50! 45!%!mortal!

60! 80!%!mortal!

65! 90!%!mortal!

80! 100!%!mortal!

!

Observando!os!acidentes!dentro!e! fora!das! localidades!verifica_se!que,!em!2015,!96,7%!dos!

atropelamentos! ocorram! no! interior! das! localidades,! Tabela! 3! _! Peões! Vítimas! segundo! a!

Localização,!a!maioria!em!arruamentos! (ANSR,!2015).!Assim!medidas!de!acalmia!de! tráfego!
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poderão!representar!um!caminho!para!a!diminuição!destes!sinistros!a!par!com!o!seu!estudo!e!

entendimento.!

Tabela"3"F"Peões"Vítimas"segundo"a"Localização"(ANSR"2015)"

! Vítimas!Mortais!
Feridos!
Graves!

Feridos!
Leves!

Total!de!Vítimas!

Dentro!das!
localidades!

111! 401! 4725! 5237!

Fora!das!
localidades!

25! 27! 100! 162!

Total! 146! 428! 4825! 5399!

!

Muito!embora! tenhamos!assistido!nos!últimos!anos!a!uma!decrescente! taxa!de!sinistros!bem!

como!a!um!decrescente!número!de!mortos!e!feridos!nas!estradas.!Há!ainda!um!longo!caminho!

a! percorrer,! particularmente! se! aceitarmos! que!muitas! evoluções! positivas! dos! últimos! anos!

foram!consequência!de!evoluções!tecnológicas!nos!veículos,! tendo!a! infraestrutura!rodoviária!

estabilizado,!depois!de!décadas!de!forte!construção!de!vias!de!transporte.!

1.2!Objetivos!do!Trabalho!
Os!principais!objetivos!deste!trabalho!são:!!

•! Entender! a! ligação! entre! a! frequência! de! acidentes! envolvendo! peões! e! as!

características!do!troço!viário`!!

•! Identificar!fatores!do!ambiente!urbano!relacionados!com!os!acidentes!pedonais!e!com!

a!caminhabilidade!do!espaço!público.!

O! pressuposto! subjacente! ao! presente! trabalho! é! que! uma! reflexão! sobre! os! acidentes! do!

passado!e! as! condições! em!que!estes! tiveram! lugar,! poderá! fazer! emergir! ideias! e! diretivas!

capazes!de!entender!este!problema.!!Acredita_se!ainda!que!futuramente!será!possível!orientar!

o! planeamento! urbano,! por! forma! a! tornar! o! espaço! público! um! local! mais! seguro! e! assim!

devolvê_lo! cada! vez! mais! à! sua! comunidade! potenciando! os! benefícios! de! caminhar! e!

mitigando!os!constrangimentos.!

!
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1.3!Estrutura!do!Trabalho!
Por!forma!a!cumprir!os!objetivos!já!descritos!organizou_se!este!trabalho!em!capítulos!onde!se!

expõem! a! análise! realizada! sobre! o! tema! da! segurança! pedonal! e! a! sua! relação! com! o!

ambiente!construído.!

Este! trabalho!estrutura_se!em!sete!partes!onde!o!capítulo! I! faz!uma! introdução!ao!problema,!

explicita!qual!a!motivação!para!a!sua!análise!e!os!objetivos!a!que!o!estudo!se!propõe.!

O!capítulo!II!apresenta!a!revisão!do!estado!da!arte!sobre!o!tema!da!sinistralidade!pedonal!e!da!

caminhabilidade! em! espaço! urbano.! Apresentam_se! primeiro! os! documentos! que! fornecem!

reflexões! e! orientações! sobre! estes! dois! pontos! tanto! a! nível! nacional! como! internacional,!

seguidos! de! algumas! metodologias! e! abordagens! previamente! adotadas! no! estudo! desta!

problemática!pela!comunidade!cientifica.!!

O!capítulo!III!apresenta!a!metodologia!seguida!na!realização!deste!trabalho!e!as!ferramentas!

utilizadas,! seguindo_se! a! apresentação! de! algumas! análises! preliminares! utilizadas! na!

abordagem!ao! tema,! e! por! fim,! um! resumo! teórico! sobre! os!modelos!matemáticos! tidos! em!

consideração!na!elaboração!do!trabalho!e!os!seus!fundamentos!teóricos.!

Segue_se! o! capítulo! IV! com! a! apresentação! do! caso! de! estudo:! os! dados! e! variáveis!

disponíveis!para!a!elaboração!deste!estudo,!os!resultados!das!análises!preliminares!dos!dados!

procurando!obter!evidências!sobre!a!correlação!entre!as!variáveis.!

No! capítulo! V! apresentam_se! os! resultados! obtidos! na! aplicação! dos! métodos! à! amostra!

disponível! para! a! área! de! estudo! considerada,! detalhando! e! descrevendo! cada! um! dos!

modelos!construídos.!

O!capítulo!VI!apresenta!uma!análise!dos!resultados!face!aos!objetivos!iniciais,!apresentam_se!

conclusões!e!questões!futuras.!

Por!fim!o!capítulo!VII!apresenta!as!referências!consultadas!no!âmbito!desta!dissertação.!!
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!

2!Revisão!da!Literatura!

2.1!Estado!da!Arte!

2.1.1!Caminhar!
Caminhar!é!uma!das!primeiras!habilidades!adquiridas!pelo!homem!e!aquela!de!que!depende!

toda!a!sua!capacidade!de!locomoção.!

O!ato!de!caminhar!foi!âmbito!de!estudo!sobre!numerosos!pontos!de!vista!e!as!suas!múltiplas!

mais!valias!foram!e!são!enumeradas!por!vários!trabalhos!científicos.!Observando!vantagens!e!

desvantagens! associadas! ao! caminhar! em! contexto! urbano! pretende_se! fazer! um! breve!

percurso!sobre!as!abordagens!a!este!tema.!

Entre!as!principais!vantagens!deste!meio!de!transporte!destacam_se!(IMTT,!2012):!

•! Maior!eficiência!do!sistema!de!transportes!

A!eficiência!do!sistema!de!transportes!é!uma!problemática!de!grande!importância!num!contexto!

Europeu!de!congestionamento!em!meio!urbano,!caminhar!não!poderá!substituir!a!utilização!de!

outros! meios! de! transportes! principalmente! quando! as! distâncias! a! vencer! são! já! de!

considerável!importância!(>!2km).!

No!entanto!esta!é!uma!solução!de!reconhecido! interesse!quando!as!distâncias!se!situam!até!

aos!dois!quilómetros.!Andar!a!pé!tem!menor!custo!e!não!acrescem!a!este!meio!necessidade!de!

estacionamento!o!que!representa!claras!vantagens!de!poupança!de!espaço!urbano.!!

Também!a! sua! a!maior! flexibilidade! ganha! nos! pequenos! percursos! urbanos,! principalmente!

em!zonas!fortemente!congestionadas.!A!crescente!utilização!do!caminhar!poderá!ter!ganhos!de!

eficiência!para!sistemas!de!transportes!congestionados.!

•! Ganhos!ambientais!

Ambientalmente!os!sistemas!de!transportes!enfrentam!desafios!diários,!queremos!modelos!de!

desenvolvimento! cada! vez! mais! capazes! de! suportar! os! atuais! níveis! de! conforto,! mas!

desejamos! não! comprometer! o! desenvolvimento! das! gerações! futuras! garantindo!

sustentabilidade!e! salubridade!ambiental.!Do!ponto!de!vista!ambiental! a!deslocação!pedonal!

tem!um!impacto!incomparavelmente!menor!ao!lado!das!deslocações!motorizadas.!Este!modo!

de!transportes!permite!importantes!reduções!em!pontos!chave!para!o!ambiente!urbano!como:!

emissão!de!gases!de!efeito! de!estufa,! emissão!de!partículas,! ruído!ambiente!e! consumo!de!

energia.!Caminhar!a!pé!é!a!raiz!de!uma!cidade!sustentável,!Forsysth!and!Southworth!(2008).!
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•! Vantagens!sociais!

Caminhar!é!uma!oportunidade!de!convívio!e!interação,!representando!uma!atividade!capaz!de!

ser! praticada! por! uma! grande! maioria! da! população! não! tem! nenhuma! necessidade! de!

aprendizagem!particular!ou!preparação,!e!poderá!representar!um!momento!de! lazer!e!fruição!

do!espaço!urbano!reforçando!a!sociabilidade!e!qualidade!de!vida!urbana.!Cidades!mais!aptas!a!

passeios!pedonais!e!onde!caminhabilidade!é!possível!e!valorizada!são! lugares!com!maiores!

relações! comunitárias! e! com! benefícios! de! acessibilidade.! Lo! (2009)! evidencia! como! as!

melhorias! implementadas!na! infraestrutura! pedonal! trazem!benefícios! a! uma!maior! extensão!

da!população,!quando!comparadas!com!melhorias!implementadas!em!outras!infraestruturas!de!

transporte.! Exemplo! disso! é! a! facilidade! de! acesso! a! uma! rua! ou! espaço! público! em!

contraponto!com!o!acesso!a!um!aeroporto!ou!autoestrada.!!

As!vantagens!da!marcha!são!também!elas!bastante!democráticas!uma!vez!que!se!estendem!a!

todos!os!grupos!e!extratos!sociais!até!aqueles!a!quem!está!vedada!a!compra!ou!a!utilização!de!

veículos!motorizados!como!referido!em!Forsyth!and!Southworth!(2008),!pese!embora!existam!

os! fenómenos!de!exclusão!social!quando!as! infraestruturas!pedonais!não!estão!devidamente!

preparadas!para!os!segmentos!da!população!com!mobilidade!reduzida.!

•! Vantagens!económicas!

Andar! a! pé! é! uma! atividade! sem! custos! e! que! poderá! representar! ganhos! no! orçamento!

familiar! de! forma! direta! substituindo! pequenos! percursos! feitos! de! automóvel! e! os! inerentes!

custos!de!combustível,!manutenção,!estacionamento,!entre!outros.!Poderá!também!assumir_se!

como! uma! fuga! à! intermodalidade! diminuindo! o! número! de! modos! utilizados! e! o! gasto! em!

bilhetes.!Andar! a! pé! reduz! os! gastos! em! despesas! associadas! à! prática! de! exercício! e! em!

possíveis!despesas!médicas!causadas!pelo!sedentarismo.!

Coletivamente!os!modos!suaves!apresentam!menor!número!de!horas!de!trabalho!perdidas!no!

congestionamento! rodoviário,! uma! diminuição! do! consumo! e! da! dependência! energética! e!

menores!custos!na!manutenção!da!infraestrutura!urbana!pedonal!e!rodoviária.!

•! Melhoria!da!saúde!

A! prática! de! desporto! e! atividade! física! frequente! tem! reconhecidos! benefícios! ao! nível! da!

saúde!e!do!bem_estar!global!do! indivíduo,!pequenas!caminhadas!diárias!poderão!representar!

os!30!minutos!diários!de!atividade!física!recomendados!(OMS,!2005).!

Também!em! termos!globais!esta!prática!poderá! representar!ganhos!nos!gastos!em!cuidados!

de! saúde! uma! vez! que! o! sedentarismo! é! apontado! com! um! dos! fatores! chave! para! as!

principais!causas!de!mortalidade!e!morbidade!crónica!em!Portugal,!como!referido!no!Programa!

Nacional!para!a!Promoção!da!Atividade!Física!(DGS,!2016).!

!
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!

As!melhorias!em! termos!de!saúde!consequência!da!marcha!são!alvo!descrição!em!diversos!

trabalhos!como!Lee!and!Buchner!(2008)!ou!Lloyd_Jones!et!al!(2010).!

Por!outro!lado,!existem!ainda!constrangimentos!que!limitam!a!utilização!dos!modos!suaves,!
nomeadamente! do! caminhar! como! alternativa! real! ao! automóvel! e! restantes! meios! de!

transporte!motorizados:!

•! Padrão!de!ocupação!territorial!

Vivemos!atualmente!em!cidades!desenhadas!no!paradigma!do!automóvel,!com!ocupações!em!

mancha!de!óleo!e!desejamos!condições!capazes!de!permitir!uma!vivência!urbana!qualificada.!

Simultaneamente! o! crescimento! da! extensão! das! cidades! ditou! o! aumento! das! distâncias!

percorridas,!a!alteração!dos!padrões!e!desvalorização!dos!percursos!de!proximidade.!Pouco!a!

pouco!o!hábito!de!passear!na!cidade!e!a!vivência!urbana!descontraída! foi! sendo!substituída!

por!um!abandono!dos!espaços!urbanos!e!sensação!de!insegurança.!

Sob!este!ponto!de!vista!a!marcha!em!meio!urbano!constitui!um!importante!desafio!no!âmbito!

do!desenho!urbano!e!do!planeamento!em!geral!como!referido!em!Evans!(2009).!

•! Segurança!

Infelizmente! e! como! já! mencionado! anteriormente! é! ainda! significativa! a! contagem! de!

acidentes!associada!a!deslocações!pedonais.!A!insegurança!rodoviária!aumenta!com!o!volume!

de!tráfego!rodoviário!e!com!a!sua!velocidade,!mas!diminuí!com!o!número!de!bicicletas!e!peões.!

Existe! ainda! outro! tipo! de! segurança! relacionada! com! a! criminalidade! e! que! poderá! ser! um!

entrave!à!caminhabilidade.!A! temática!da!segurança!é!avaliada!no! trabalho!de!Evans! (2009)!

como! o! maior! entrave! a! uma! maior! utilização! deste! modo! de! deslocação.! Esta! conclusão!

sublinha!a!importância!de!garantir!aos!transeuntes!uma!experiência!segura!e!agradável.!

•! Fatores!Naturais!

Os! fatores! naturais! como!o! clima! e! a! orografia! poderão! desencorajar! andar! a! pé,!mas! é! de!

salientar!que!Portugal!é!o!país!europeu!com!maior!número!de!horas!de!sol!e! tendo!Invernos!

usualmente! amenos! e! grande! número! de! dias! aptos! à! vida! exterior! tem! todas! as! condições!

para!que!esta!atividade!seja!praticada!com!o!necessário!conforto.!A!importância!destes!fatores!

na!caminhada!em!meio!urbano!é!igualmente!abordada!no!trabalho!de!Allan!(2001).!

•! Questões!Comportamentais!

Como!já!referido!o!atual!paradigma!de!transporte!assenta!ainda!muito!na!cultura!do!transporte!

e! no! comportamento! individualista.! Existe! ainda! no! inconsciente! da! população! uma! ligação!

entre! a! pobreza! e! a! utilização! de!modos! de! transporte! suaves,! associando! ao! invés! o! carro!
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como! sinal! de! riqueza! e! bem_estar! social! e! económico.! Verificou_se! no! último! século! um!

decréscimo!do!acesso!pedonal!na!maioria!das!cidades,!Forsyth!and!Southworth!(2008).!

2.1.2!Segurança!Pedonal!
A!segurança!é!a!propriedade!definida!pelo!número!de!acidentes!por!tipo!e!severidade!que!se!

espera! ocorram! num! dado! local! durante! um! determinado! período! de! tempo! (Hauer,! 1997).!

Numa!sociedade!cada!vez!mais!dependente!dos!transportes!e!onde!a!mobilidade!em!todas!as!

suas! escalas! ocupa! um! lugar! central,! vários! autores! têm! debruçado! as! suas! investigações!

sobre! a! problemática! da! segurança! rodoviária! e! muito! embora! a! grande! maioria! dos! casos!

apresentados!na! literatura! incida!sobre!o!estudo!dos!acidentes!entre!veículos!nas!suas!mais!

diversas!formas!e!localizações,!existem!também!vários!autores!a!debruçar!o!seu!estudo!sobre!

a! temática! da! sinistralidade! pedonal.! Por! forma! a! um! adequado! tratamento! do! problema!

pensou_se! relevante! um! levantamento! das! diversas! abordagens! que! seguidamente! se!

apresenta.!

O!primeiro! entrave! ao! estudo! da! sinistralidade! em!geral,! não! só! pedonal,! é! a! dificuldade! na!

obtenção! de! dados! como! é! reportado! em! Lord! e! Mannering! (2010).! Este! constrangimento!

produz!graves!atrasos!e!inércia,!sendo!que!estão!ainda!por!apurar!de!forma!sólida!e!definitiva!

os!principais!fatores!que!influenciam!a!segurança!pedonal.!

Uma! súmula! do! trabalho! realizado! neste! campo! é! apresentada! sob! a! forma! de! revisão! de!

literatura! por! Retting! et! al.! (2003).! Com! esta! abordagem! fica! consolidada! a! ideia! de! que!

intervenções!de!microescala!no!ambiente!construído! têm! impacto!na!ocorrência!de!acidentes!

com!peões.!O!trabalho!defende!que!intervenções!em!áreas!como!o!controlo!de!velocidade,!a!

separação! entre! peões! e! estrada! e! o! aumento! da! visibilidade! pedonal! poderão! representar!

ganhos!ao!nível!da!segurança!pedonal.!É!ainda!sugerido!que!intervenções!urbanas!nas!áreas!

já! referidas! poderão! fazer! baixar! significativamente! a! ocorrência! de! acidentes! entre! peões! e!

veículos!motorizados.!

Este! autor! faz! um! levantamento! das! metodologias! utilizadas! em! análise! de! frequência! de!

acidentes.! Começando! por! enunciar! quais! os! principais! problemas! no! estudo! de! séries! de!

acidentes! como! são:! a! alta! dispersão! dos! dados,! a! baixa! dispersão! dos! dados,! variação!

temporal!das!variáveis!explicativas,!pequenas!amostras!em!termos!de!tamanho!e!significado,!a!

quantidade! de! sinistros! que! se! pensa! fica! por! reportar! (este! problema! pensa_se! que! tenha!

maior! incidência! em! acidentes! entre! veículos! apenas! com! danos! materiais),! problemas!

relacionados! com! as! formas! funcionais! e! com! parâmetros! fixos,! a! não! heterogeneidade! dos!

dados! e! os! problemas! de! modelação! estatística! devidos! à! grande! presença! de! zeros! nos!

dados.!

!

!
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!

Uma!outra!preocupação!evidenciada!na!investigação!são!os!acidentes!com!crianças!existindo!

numerosas!abordagens!sobre!diferentes!óticas.!O!tema!é!tratado!por!exemplo!por!Blazquez!e!

Celis!(2013)!através!de!análises!espacial!e!de!clusters!de!uma!série!de!2000!a!2008!concluísse!

que!o!maior!número!de!acidentes!ocorria!em!bairros!com!uma!maior!densidade!populacional!e!

com!condições!socioeconómicas!mais!baixas,!e!que!variáveis!como!género,!dia!da!semana!ou!

mês!do!ano!não!têm!significado!estatístico!na!explicação!do!problema.!Foram!isolados!quatro!

fatores! explicativos! dos! atropelamentos:! peões! que! atravessam! sem! cuidado! e! de! surpresa,!

imprudência! pedonal,! peões! que! não! respeitam! as! passadeiras! e! condutores! que! não!

respeitam!as!passadeiras.!Fica,!no!entanto,!a!dúvida!sobre!o!significado!prático!destes!fatores,!

uma!vez!que!não!é! clara!por!exemplo!a!diferença!entre! imprudência!ou!um!atravessamento!

descuidado!e!de!surpresa.!A!conclusão!mais!clara!é!a!identificação!de!sete!áreas!críticas!com!

auto_correlação! espacial! significativa! e! a! recomendação! de! tomada! de! medidas! nessas!

mesmas!áreas.!

Cottrill!e!Thakuriah!(2010)!fazem!também!o!seu!trabalho!incidir!sobre!atropelamentos!em!áreas!

com!baixos!rendimentos!e!populações!de!minorias.!Partindo!da!ideia!de!uma!maior!incidência!

deste! tipo! de! sinistros! em!populações! socialmente!mais! desfavorecidas! tenta_se! provar! esta!

heterogeneidade! de! distribuição! urbana! e! isolar! fatores! por! forma! a! entender! o! fenómeno.!

Utilizando!Chicago!como!área!de!estudo!e!usando!um!modelo!do!tipo!Poisson!o!estudo!prova!a!

tese! que! o! motivou! na! área! de! estudo,! e! recomenda! que! medidas! concretas! devem! ser!

tomadas! por! forma! a! responder! a! esta! evidência! concreta! de! uma! maior! prevalência! de!

sinistros!em!zonas!urbanas!menos!valorizadas!e!com!mais!problemas!sociais.!Recomenda_se!

o! planeamento! e! implementação! de! passagens! e! locais! de! paragens! com! vista! a! uma!

diminuição!do!risco!pedonal.!Apresentam_se!conclusões!interessantes!no!reporte!dos!sinistros!

nas! áreas! em! estudo! que! se! crê! serem! diferentes! das! verificadas! nas! zonas! centrais,!

nomeadamente! o! não! reporte! de! acidentes! sem! lesões! ou! danos! ou! com! lesões! ou! danos!

leves,! mencionando_se! a! ausência! de! seguros! como! a! possível! causa! desta! diferença.! É!

igualmente! levantada! a! possibilidade! de! taxas! de! criminalidade! mais! elevadas! estarem!

relacionadas! com! maior! risco! de! atropelamento! ficando! este! tema! sugerido! para! trabalhos!

futuros.!

As!crianças!voltam!a!ser!o!tema!central!na!análise!de!Elias!e!Shiftan!(2014).!Uma!vez!detetado!

que!metade! das! crianças! vítimas! de! lesões! rodoviárias,! em! Israel,! deviam! a! sua! situação! à!

ocorrência! de!atropelamento,! foi! desenvolvido! pelos! autores! um!modelo! de!análise! de! risco.!

Partindo! da! análise! de! uma! base! de! dados! de! comportamento! de! viagem! e! condições!

socioeconómicas,!composta!por!dados!de!crianças!não!envolvidas!e!envolvidas!em!acidentes!

pedonais,! foi! possível! identificar! padrões! diários! de! atividades,! ambiente! envolvente! e! as!

características!demográficas!e!socioeconómicas!chave!para!ocorrência!deste!tipo!de!sinistros,!
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investindo!ainda!a!procura!de!correlações!entre!estes! indicadores.!Por! fim,! foi!construído!um!

modelo!de!risco!do!tipo!logit!binário!desagregado!tornando!possível!estimar!a!probabilidade!de!

uma! criança! se! ver! envolvida! num! atropelamento,! identificando! ligação! entre! o! risco! de!

atropelamento!e!o!propósito!da!viagem.!

O! tema! é! alvo! também! do! trabalho! de! Clifton! e! Fults! (2007)! em! que! é! avaliado! o! risco! de!

exposição!e!a!gravidade!das!lesões!em!atropelamentos!na!vizinhança!de!escolas!públicas!na!

zona!de!Baltimore,!Maryland,!utilizando!para! isso!modelos!de!gravidade!de!atropelamentos!e!

risco!de!exposição!a!acidentes.!É!apontada!a!evidência!de!que!a!presença!de!equipamentos!

recreativos! na! proximidade! da! escola! está! positivamente! associada! com! a! ocorrência! de!

atropelamentos! e! com! a! sua! gravidade.! Se! por! um! lado! a! maior! procura! poderá! explicar! a!

maior! ocorrência! de! acidentes! fica! como! dúvida! o! aumento! da! gravidade! dos! sinistros! em!

áreas!associadas!a!velocidades!médias!mais!baixas.!Por!fim!é!sustentada!a!ideia!de!que!nas!

áreas!em!estudo!a! incorporação!de!baías!destinadas!à!paragem!de! veículos!ou!parques!de!

estacionamento! em! áreas! com! estas! características! poderá! simultaneamente! fazer! baixar! o!

número!de!acidentes!e!importância!dos!danos!em!caso!de!acidente.!Estas!conclusões!são!em!

tudo!semelhantes!às!apresentadas!por!Loukaitou_Sideris!et!al.! (2007)!cujo! trabalho! relaciona!

as!áreas!educacionais!com!áreas!com!elevados!índices!de!uso!comercial.!

No! tema!da!segurança!em!áreas! rurais!e!pequenas!áreas!urbanas,!salienta_se!o! trabalho!de!

Ossenbruggen! et! al.! (2001).! A! abordagem! através! de! modelos! de! regressão! logística! é!

apresentada!como!linha!de!análise,!identificando!fatores!associados!aos!sinistros!e!à!gravidade!

das!lesões.!Sobressai!a!conclusão,!para!o!caso!de!estudo!apresentado,!de!que!a!probabilidade!

de!acidente!pedonal!é!aproximadamente!duas!vezes!maior!em!segmentos!sem!passagem!de!

peões,! comparativamente! a! segmentos! onde! existe! passagem! de! peões.! O! modelo! é! uma!

função!que!inclui!fatores!de!diversas!origens,!são!contempladas!áreas!como!os!usos!de!solo,!

desenho!urbano,!exposição!ao!tráfego!e!dispositivos!de!controlo!presentes.!

A! investigação! revela! também! o! cuidado! de! analisar! o! fenómeno! dos! sinistros! envolvendo!

peões! em! grandes! áreas! urbanas.!A! regressão! logística! é! tomada! como!modelo! para! isolar!

fatores!ligados!à!mortalidade!e!gravidade!de!acidentes!pedonais,!e!entender!as!elevadas!taxas!

de!acidentes!pedonais!na!cidade!de!Hong_Kong!como!abordado!por!Sze!et!Wong!(2007).!Um!

trabalho!que!pretende!oferecer!entendimento!sobre!a!questão!da!segurança!numa!cidade!onde!

os! acidentes! com! peões! representam! metade! das! fatalidades! rodoviárias.! Foram! avaliadas!

séries! de! acidentes! entre! 1991! e! 2004! e! tomados! em! consideração! fatores! clássicos!

relacionados!com!os!transportes!como!o!nível!de!congestionamento,!o!limite!de!velocidade!e!a!

gravidade!das!lesões,!mas!também!outros!fatores!como!dia!da!semana!ou!altura!do!dia.!Este!

trabalho! identifica! o! conjunto! de! fatores! associados! ao!maior! risco! de! atropelamento:! ser! do!

sexo! masculino,! menor! de! 15! anos,! caminhar! ao! longo! de! um! passeio! congestionado! ou!

obstruído! e! ser! vítima! de! um! acidente! durante! o! dia! em! via! fortemente! ou!moderadamente!
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congestionada.!O!estudo! tem!como!principal! ponto!a! identificação!da! importância!de! recolha!

dos! dados,! bem! como! a! hipótese! de! extração! de! conclusões! a! partir! desses! dados,!

devidamente! conjugados! com! variáveis! demográficas.! Fica! também! referido! o! interesse! que!

poderia!advir!da!análise!deste!estudo,!e!dos!seus!idênticos,!conjuntamente!com!questionários!

de!viagem.!

Na! mesma! temática! de! sinistros! em! cidades! de! dimensão! significativa,! observa_se! ainda! o!

trabalho! de! Clifton! et! al! (2009),! utilizando!modelos! probit! para! a! análise! de! atropelamentos!

ocorridos! entre! 2000! e! 2004! na! cidade! de! Baltimore.! São! apresentadas! conclusões!

interessantes!sobre!a!dinâmica!entre!o!ambiente!construído!e!gravidade!das!lesões!verificadas!

nos! peões! acidentados,! revelando! que! uma! maior! conectividade! pedonal! deverá! estar!

negativamente!associada!à!severidade!dos!danos!das!vítimas.!Neste!âmbito!é!sugerida!uma!

continuação! da! investigação! de! microescala! com! o! objetivo! de! minorar! a! ocorrência! de!

acidentes!em!áreas!mais!afetadas.!

Outros! pontos! interessantes! abordados! sugerem! que! as! vítimas! do! sexo! feminino! tendem! a!

sofrer!menos! lesões!do!que!vítimas!do!sexo!masculino,!os!homens!apresentam!ainda!maior!

probabilidade! de! sofrer! um! sinistro! pedonal.! Por! outro! lado,! o! grupo! etário! das! crianças! é!

aquele!que!apresenta!mais!possibilidades!de!sofrer!lesões!sendo!que!é!nos!idosos!que!estas!

se! verificam! ser!mais! fatais.! Um! ponto! importante! é! levantado! sobre! a! capacidade! de! aferir!

corretamente!o!risco!e!a!exposição!ao!risco!de!atropelamento!na!ótica!do!peão,!uma!vez!que!

maior!tráfego!implica!maior!risco.!Continua!por!clarificar!qual!a!importância!desse!risco!ao!nível!

da!gravidade!das!lesões.!

Os!modelos!probit!são! também!aplicados!como!forma!de! identificação!de! fatores!de!risco!de!

danos! nos! peões! alvo! de! atropelamento.! Lee! and! Abdel_Aty! (2005)! analisam! os! acidentes!

pedonais!ocorridos!das!intersecções!do!estado!da!Florida!(EUA).!Foram!utilizados!modelos!do!

tipo! log_linear,! nas! variáveis! em! estudo! estiveram! incluídas! variáveis! ligadas! ao! peão! e! ao!

condutor.!O!caso!apresentado!reforça!a!evidência!de!que!a!probabilidade!de!acidente!é!maior!

em! cruzamentos! com! maiores! volumes! de! tráfego! sem! que! o! aumento! do! risco! seja!

proporcional! ao! aumento! do! volume.! Quanto! às! características! demográficas! dos! indivíduos!

com!maior!risco!de!serem!incluídos!num!sinistro!deste!tipo!são:!indivíduos!do!sexo!masculino!e!

com! meia! idade.! Outras! conclusões! interessantes! incluem! a! identificação! da! ausência! de!

semaforização! no! cruzamento! como! fator! de! risco! ou! a! identificação! de! uma! maior!

probabilidade!de!ocorrência!de!um!sinistro!com!um!condutor! intoxicado!durante!o!dia!do!que!

durante!a!noite.!

Mountain! e! Fawaz! (1996)! desenvolveram! modelos! de! frequência! para! modelação! de!

interseções!urbana!e!regionais!no!Reino!Unido! incluindo!no!seu!estudo!variáveis!explicativas!

relacionadas!com!as!características!geométricas!do!ambiente!construído!e!concluindo!por!fim!

que! os! modelos! com! ajuste! mais! favorável! têm! como! única! variável! explicativa! o! fluxo! de!
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tráfego.!Também!Turner!et!al.! (2006)!desenvolveram!modelos!de! frequência!para!modelação!

de!acidentes!pedonais!em! interseções! com!semáforos.!Considerando!desagregação!por! tipo!

de! movimento! e! variáveis! dependentes! relacionadas! com! os! comportamentos! a! tomar! por!

peões!ou!condutores!como!o!número!de!vias!a!atravessar!em!viragens!à!esquerda!por!veículos!

ou!a!distância!média!de!atravessamento.!

Os!acidentes! em! interceções! são! também!âmbito! de! estudo!para!Pulugurtha! and!Sambhara!

(2010),!usando!a!cidade!de!Charlotte,!Estados!Unidos,!como!caso!de!estudo!e! recorrendo!à!

aplicação!de!modelos!lineares!generalizados!com!distribuição!binomial!negativa.!São!retiradas!

conclusões!interessantes!indicando!maior!precisão!dos!modelos!construídos!para!cruzamentos!

com!maior!atividade!pedonal,! superior!a!40!peões.!Sobre!este! trabalho!ainda!de!sublinhar!a!

identificação! da! necessidade! de! modelação! específica! para! os! cruzamentos! em! função! da!

atividade! pedonal! aí! ocorrida,! separando! alta! e! baixa! atividade! pedonal.! É! indicada! como!

necessidade!futura!a!inclusão!de!contagem!de!peões!em!programas!regulares!de!contagem!de!

tráfego.!Também!Maher! e!Summersgil! (1996)! e!Garder! (2004)! desenvolveram!modelos! para!

atropelamentos!localizados!em!intersecções!utilizando!modelos!multiplicativos!e!considerando!

apenas!as!variáveis!independentes!tráfego!pedonal!e!tráfego!de!veículos!a!motos.!

A!cidade!de!Lisboa!é!área!de!estudo!eleita!por!Vieira!Gomes,!Geedipally!e!Lord!(2012)!no!seu!

trabalho! de! classificação! da! segurança! das! passagens! de! peões! em! ambiente! urbano.!

Utilizando! modelos! de! gravidade! com! Poisson_gama! fica! patente! a! associação! entre!

características! típicas!do!desenho!de!vias!não!urbanas!como!autoestradas!e!a!ocorrência!de!

atropelamentos!em!interseções!de!3!e!4!ramos!em!Lisboa.!

Por! fim! salientar! o! trabalho! de! Vieira! Gomes! (2013)! relativa! a! modelos! de! frequência! para!

sinistros!ocorridos!na!cidade!de!Lisboa!entre!os!anos!de!2004!e!2007.!Seguindo!dois!níveis!de!

desagregações:! por! elemento! rodoviário! e! por! tipo! de! tipo! de! acidente! e! utilizando! como!

variáveis! explicativas! os! tráfegos! de! peões! e! de! veículos! e! caraterísticas! do! ambiente!

construído.! No! que! se! refere! a! atropelamentos! o! estudo! concluí! que! os! modelos! não!

apresentam! o! ajuste! necessário! à! sua! apresentação! e! fica! aqui! patente! a! dificuldade! de!

modelar!este!fenómeno!urbano!com!impactos!tão!relevantes.!

2.2!Estado!da!Prática!

2.2.1!Documentos!de!Referência!Comunitários!
A! preocupação! por!modos! de! transporte!mais! sustentáveis! e! seguros! é! transversal! a! vários!

países! e! por! isso! também! a! União! Europeia! tem! fornecido! aos! seus! Estados! Membros!

ferramentas! que! incidem! sobre! a! problemática! da! mobilidade! pedonal.! Este! subcapítulo!

pretende! abordar! sucintamente! alguns! desses! documentos! por! forma! a! desenhar! uma!

perspetiva!global!do!futuro!que!se!pretende!para!a!Europa!neste!campo.!
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O! Livro! Verde! (2007)! apresenta_se! como! resultado! da! revisão! do! Livro! Branco! em! 2006! e!

focando_se! no! tema! da! mobilidade! urbana! pretende! incentivar! à! intermodalidade! entre!

transporte! coletivo! e! transporte! individual,! incluindo_se! as! deslocações! a! pé! na! vertente!

individual,! focando! igualmente! a! importância! da! qualidade! de! vida! e! da! preservação! do!

ambiente.!O!documento!apresenta!desafios!importantes!entre!os!quais:!espaços!urbanos!mais!

descongestionados,! mais! verdes! e! transportes! urbanos!mais! inteligentes,! mais! acessíveis! e!

mais!seguros.!É!na! redução!do!congestionamento!que!o!modo!pedonal!é!apresentado!como!

alternativa,!em!especial!quando!combinado!com!os!!transportes!coletivos.!Sob!o!ponto!de!vista!

da! segurança! são! sugeridas! medidas! de! planeamento! e! desenvolvimento! da! infraestrutura,!

promovendo!a!segurança,!é!igualmente!sublinhada!a!importância!do!envolvimento!de!diversos!

agentes! no! desenvolvimento! de! políticas! de! mobilidade! urbana! capazes! de! incentivar! os!

modos!ativos.!

Já!o!Plano!de!Ação!para!a!Mobilidade!Urbana!(2009)!vem!no!seguimento!do!Livro!Verde!com!o!

objetivo! de! incentivar! as! políticas! europeias! no! âmbito! da! mobilidade! sustentável.! Este!

documento!propõe!medidas!para!o!intervalo!entre!2009!e!2012!em!vários!temas,!destacam_se!

os! mais! relacionados! com! o! tema! caminhabilidade:! promoção! de! políticas! integradas! de!

transportes,!ecologia!dos!transportes!e!otimização!da!mobilidade!urbana.!

Também!o!documento!“Um!Futuro!Sustentável!para!os!Transportes”!(2009)!pretende!ser!uma!

ajuda!à!reflexão!comunitária!sobre!o!tema,!identificando!tendências!e!desafios!e!apontando!os!

meios!possíveis!para!os!alcançar.!A!deslocação!pedonal!é!referida!como!alternativa,!a!par!com!

a! bicicleta,! a! equacionar! em! ambiente! urbano,! ambiente! esse! que! se! pretende! mais!

descongestionado! e! com! menos! poluentes.! O! documento! antevê! ganhos! em! segurança,!

qualidade!de!vida,!saúde!e!bem_estar!dos!cidadãos.!

Por!fim!o!Livro!Branco!(2011)!na!sua!última!revisão!tem!um!conjunto!audaz!de!desafios!para!os!

transportes! europeus! até! 2050:! tornar! o! atual! sistema! menos! dependente! do! petróleo! sem!

sacrificar!os!níveis!de!serviço!atuais!e!sem!comprometer!a!mobilidade!de!bens!e!pessoas!que!

caracteriza!a!União!Europeia.!São!propostas!para! todos!os! tipos!de! transportes,!e!no!âmbito!

deste! trabalho! sublinha_se!apenas!a!meta!de! redução!das!emissões!de!gases!de!efeitos!de!

estufas! em! 60%! até! 2050! e! a! constituição! de! redes! urbanas! e! suburbanas! de! transportes!

eficientes,! ecológicos! e! multimodais.! É! igualmente! referida! a! importância! de! incentivar! as!

deslocações!a!pé!e!em!bicicleta!no!âmbito!da!conceção!da!mobilidade!em!ambiente!urbano!e!

da!sua!infraestruturação.!

2.2.2!Documentos!de!Referência!Nacionais!
No!âmbito!da!sinistralidade!pedonal!foram!analisados!alguns!documentos!que!pretenderam!de!

várias! formas! dar! resposta! a! este! grave! problema.! As! respetivas! redações! são! da!
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responsabilidade! de! diversas! entidades! públicas,! algumas! em! parceria! com! universidades! e!

centros!de!investigação.!

O!Plano!Estratégico!Nacional!de!Prevenção!Rodoviária!(ANSR,!2016)!identifica!!entre!os!seus!

cinco! objetivos! prioritários! “OE! 2_! Utilizadores!Mais! Seguros”! ! e! “OE! 3! _! Infraestrutura!mais!

segura”! ! identificando! objetivos! e! estratégias! organizacionais! por! forma! a! transformar! a!

utilização!da!estrada!um!experiência!mais!segura!para!todos.!

Novamente! a!Estratégia!Nacional! de!Segurança!Rodoviária! para! os! anos! 2008_2015! volta! a!

identificar!os!peões!como!um!dos!grupos!de!risco!entre!os!utilizadores!da!infraestrutura!viária!

voltando! novamente! a! colocar! a! sua! proteção! e! salvaguarda! como! um! dos! objetivos!

estratégicos!deste!plano.!Procurando!ir!ainda!mais!além!este!documento!estabelece!métricas!

para! a! redução! do! número! de!mortos,! de! 11%! no! período! 2008_2011! e! 32%! no! período! de!

2008_2015,!em!relação!aos!dados!de!2008.!

Igualmente! no! documento! “Uma! maior! segurança! para! os! peões”! a! ANSR! sublinha! a!

importância! da! redução! da! sinistralidade! bem! como! a! melhoria! da! segurança! rodoviária.!

Colocando!o!ser!humano!no!centro!de! todo!o!sistema! rodoviário,! sublinha!a!necessidade!de!

garantir! a! sua! segurança! quando! ocupa! uma! posição! vulnerável! como! é! a! do! peão.! O!

documento! é! bastante! detalhado! começando! por! definir! o! que! deverá! ser! considerado! um!

peão,!qual!deverá!ser!o!seu!posicionamento!na!via,!principalmente!em!situações!de!risco!como!

são!a!circulação!de!grupos!de!peões!ou!a!circulação!em!momentos!de!luminosidade!fraca.!São!

igualmente!descritos!quais!os!cuidados!que!peões!e!condutores!deverão!cumprir!por!forma!a!

garantir!a!sua!coexistência,!incluem_se!referência!a!equipamentos!como!coletes!refletores!e!a!

atitudes! defensivas! específicas! para! implementar! uma! condução! defensiva.! São!

recomendadas!algumas!medidas!separadas!por!alvo,! incluem_se!sugestões!para!o!ambiente!

rodoviário! como! a! tomada! de! me! medidas! de! acalmia! de! tráfego,! o! desvio! de! tráfego! de!

atravessamento,! a! valorização! e! adequada!manutenção! da! infraestrutura! pedonal.! Por! fim! é!

sublinhada!a!importância!de!combater!a!sinistralidade!pedonal!aqui!referida!como!um!problema!

de!saúde!pública.!

Por!outro!lado,!com!uma!ótica!mais!pedagógica!a!ANSR!tem!redigido!documentos!como!“Guia!

do!Peão”!que!visa!educar!os!utilizadores!vulneráveis!sobre!práticas!de!segurança!rodoviária!na!

sua!normal!presença!no!espaço!público.!

Uma! abordagem! interessante! e! que! mostra! já! compreender! a! importância! que! os! modos!

suaves!terão!no!futuro!das!cidades!e!do!espaço!urbano!é!revelada!pelo!“CiclAndo!_!Plano!de!

Promoção!da!Bicicleta!e!de!Outros!Modos!Suaves”! (IMTT,!2012)!e!que!se!apresenta!como!a!

resposta! do! IMTT! à! necessidade! de! reforço! de! meios! de! transporte! ambientalmente! mais!

sustentáveis.! O! documento! efetua! um! diagnóstico! atual! em! matéria! de! modos! suaves,!

seguidamente!são!traçadas!metas!e!o!plano!para!as!atingir.!Por!fim!o!documento!apresenta!a!

estratégia!de!implementação!a!seguir!por!forma!a!atingir!os!objetivos.!Este!Plano!está!em!linha!
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com!as!diretivas!europeias!sobre!o!tema!dos!modos!suaves!e!com!os!objetivos!para!a!área!dos!

transportes,!nomeadamente!a!redução!das!emissões!de!gases!que!se!pretende!até!2050.!

Passando!a!um!contexto!mais!operacional!vale!ainda!a!pena!abordar!alguns!documentos!que!

têm! como! objetivo! definir! e/ou! regular! o! desenho! e! dimensionamento! de! parte! do! espaço!

urbano.!

As!disposições!normativas! “Marcas!Rodoviárias! –!Características,!Dimensionais,!Critérios! de!

Utilização! e! Colocação”! (IP)! definem! quais! as! dimensões! das! marcas! transversais! que!

assinalam!as!passagens!de!peões!bem!como!a!sua!configuração.!Não!é,!no!entanto,!revelada!

especial! atenção! às! especificidades! próprias! (características! e! aplicação)! que! estas! marcas!

terão!de! forma!a!priorizar!a!segurança!de!peões!e!outros!utilizadores!vulneráveis,!sendo!por!

isso!um!documento!de!caráter!genérico.!

A!publicação!“Rede!Pedonal!_!Princípios!de!Planeamento!e!Desenho”!(IMTT,!2011)!responde!a!

uma!necessidade! importante!no!âmbito!da!segurança!pedonal,! constituindo!a!documentação!

de!referência!para!o!desenho!de!infraestruturas!pedonais.!!

São!inicialmente!referidos!os!objetivos!de!aumento!da!segurança!e!conforto!pedonal!bem!como!

os! critérios! e! pontos! a! não! perder! de! vista! durante! a! elaboração! de! planos,! o! desenho! e! o!

dimensionamento,!estas! informações!correspondem!aos!capítulos!sobre!as!características!do!

peão! e! os! princípios! de! planeamento.! Seguidamente! e! respondendo! a! uma! necessidade!

importante!são!detalhados!princípios!de!desenho,!neste!capítulo!são!fornecidas!métricas!sobre!

as!dimensões!do!peão!nas!suas!diversas!apresentações!bem!como!as!respostas!que!o!espaço!

urbano!deve! fornecer!em! termos!de!dimensões,! posicionamento!das!passadeiras,! colocação!

de!mobiliário!urbano,!este!capítulo!contempla!igualmente!a!sensibilização!sobre!a!importância!

de!medidas!de!acalmia!de!tráfego.!Por!fim!é!referida!a!temática!da!sensibilização!e!educação.!

Outra!abordagem!possível!é!aquela!realizada!do!lado!do!Estado!no!seu!papel!de!legislador.!A!

Portaria! n.º! 1136/2001,! de! 25! de! Setembro! estabelece! os! parâmetros! de! dimensionamento!

para! loteamento! a! construir,! na! tabela! que! constitui! o! anexo! II! da! portaria! é! possível! ver!

larguras! mínimas! de! passeios! em! função! do! tipo! de! ocupação! preferencial! do! espaço! a!

construir.!Também!o!Código!da!Estrada!na!sua!mais!recente!versão!Lei!no!72/2013,!de!3!de!

Setembro,! reforça! as! posições! de! peões! e! ciclistas! introduzindo! sobre! estes! o! conceito! de!

utilizador!vulnerável.!

2.3!Notas!sobre!a!Revisão!da!Literatura!
O!estado!da!arte! identifica!os!modelos! lineares!e!os!modelos! logísticos! como!habitualmente!

utilizados!para!o!tratamento!estatístico!de!temas!relacionados!com!a!segurança!pedonal,!a!par!

com!outros!de!menor!expressão!como!a!análise!de!clusters!ou!autocorrelação!espacial.!
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Entre!o!estado!da!prática,!é!claro!entre!os!documentos!estratégicos!e!operacionais!analisados!

o!enfoque!na!melhoria!do!ambiente!construído,!no!cuidado!no!planeamento!e!construção!de!

novos! espaços! públicos! enquanto! formas! de! resposta! à! necessidade! de!maior! segurança! e!

diminuição!da!sinistralidade.!

Em! posse! deste! conhecimento! podendo! escolher! a! solução!mais! adequada! elegeram_se! os!

modelos!linear!generalizados!como!forma!de!abordagem!ao!problema.!As!leituras!sobre!o!tema!

estabeleceram! a! necessidade! de! definir! de! alguma! forma! uma! medida! de! exposição! e! de!

incluir!tal!informação!na!modelação.!

!
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!

3!Metodologia!e!Métodos!

3.1!Abordagem!Metodológica!

3.1.1!Abordagem!
Sendo!o!foco!deste!trabalho!a!segurança!e!a!sinistralidade!pedonal,!a!abordagem!do!problema!

pretendeu! sempre! encontrar! os! fatores! explicativos! do! problema! da! segurança! pedonal! do!

ponto!de!vista!do!ambiente!urbano!construído,!propondo!soluções!e!novas!linhas!de!reflexão.!

Inicialmente! foi! identificada! a! situação! que! desencadeou! o! estudo:! uma! a! série! de!

atropelamentos!pedonais!georreferenciados!disponibilizada!pela!CML,!ocorridos!na!cidade!de!

Lisboa!durante!os!anos!de!2010!a!2013,!totalizando!2665!sinistros.!

Em! frente! a! este! problema! desenvolveu_se! uma! análise! segundo! os! passos! ilustrados! na!

Figura!1!_!Passos!da!Metodologia!Utilizada.!

"

Figura"1"F"Passos"da"Metodologia"Utilizada"

Por! forma! a! entender! a! dimensão! e! significado! da! temática! começou_se! pela! revisão! da!

literatura!apresentada!no!capítulo!anterior,!contribuindo,!posteriormente,!para!a!formulação!das!

duas!perguntas!de!investigação!fundamentais!deste!trabalho:!

•! Em!que!medida!é!que!o!ambiente!urbano!construído!influencia!a!segurança!pedonal?!
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•! Haverá! uma! correlação! entre! a! segurança! pedonal! e! as! condições! de!

caminhabilidade?!

Após!a! formulação!destas!perguntas!de! investigação,!procurou_se!uma!primeira!validação!de!

forma!expedita!e!eficiente,!efetuando_se!para! tal!uma!análise!estatística!descritiva!dos!dados!

recolhidos.!

Por! fim! os! resultados! da! construção! dos! modelos! foram! analisados! e! foram! discutidas! as!

conclusões!deste!processo!e!novas!questões!levantadas.!

3.1.2!Métodos!Utilizados!
Os! dados! dos! sinistros! pedonais! correspondem! aos! autos! de! polícia,! Anexo! A! –! Boletim!

Estatístico! de!Acidentes! de! Viação! (BEAV),! preenchidos! aquando! da! ocorrência! do! sinistro.!

Subsequentemente! ocorreu! a! georreferenciação! dos! sinistros! desenvolvida! pela! Câmara!

Municipal!de!Lisboa!(CML).!Tendo!chegado!através!de!uma!base!de!dados!georreferenciada.!

Sendo!um!dos!objetivos!aferir! ligações!ao!ambiente!construído,!começou!por!se! identificar!o!

programa!Arcgis!como!a!forma!mais!expedita!de!indexar!cada!acidente!e!as!informações!sobre!

as!condições!de!ocorrência!a!uma!cartografia!da!cidade!de!Lisboa.!

Para! cada! sinistro! a! base! de! dados! apresenta! condições! de! traçado! e! manutenção.! Para!

efeitos!desta!análise!extrapolou_se!que!as! condições!de! traçado!e!manutenção!obtidas!para!

cada!um!dos!sinistros!se!estendiam! igualmente!aos!segmentos!nos!quais!estavam! inseridos,!

como!ilustrado!pela!Figura!2!_!Decisão!Metodológica:!para!cada!segmento!foram!consideradas!

as!condições!descritas!no!auto!do!sinistro!que!nele!ocorreu.!

!

Figura"2"F"Decisão"Metodológica:"para"cada"segmento"foram"consideradas"as"condições"descritas"no"auto"
do"sinistro"que"nele"ocorreu"

!
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A!decisão!de! fazer! corresponder! a! cada! segmento!as! características!descritas!pelo!acidente!

que! nele! ocorreu! tem! como! limitação! a! ocorrência! de! dois! ou! mais! acidentes! num! mesmo!

segmento!com!descrição!de!condições!de!traçado!e!manutenção!diferentes.!Nos!casos!em!que!

tal!se!verificou!foi!efetuada!uma!validação!manual!das!condições,!utilizando!como!ferramenta!

auxiliar!–!i.e.,!o!Google"Maps.!

Verificou_se! que! alguns! dos! acidentes! ocorreram! em! zonas! de! Lisboa! com! avaliações! de!

caminhabilidade!realizadas!no!âmbito!do!projeto!IAAPE!(Moura!et!al,!2017).!

Para! dos! acidentes! ocorridos! na! área! com! avaliações! de! caminhabilidade! foi! necessário!

indexar! os! segmentos! aos! sinistros! que! neles! tiveram! lugar.! Para! tal,! procedeu_se! a! uma!

associação! por! proximidade! tendo! cada! acidente! ficado! associado! ao! segmento! cujo! ponto!

médio!que!se!encontrava!mais!próximo!do!local!de!ocorrência!do!sinistro!como!visível!na!figura!

seguinte.!

!

Figura"3"F"Decisão"Metodológica:"cada"sinistro"foi"associado"ao"segmento"com"ponto"médio"mais"próximo"

Para!!a!análise!estatística!dos!dados!foram!utilizados!métodos!de!análise!estatística,!os!quais!

se!encontram!descritos!na!seção!3.2!Análises!Preliminares!e!para!a!construção!dos!modelos!

foram! utilizados! métodos! econométricos,! nomeadamente! modelos! lineares! generalizados!

descritos! com! maior! detalhe! na! seção! 3.4! Métodos! Utilizados:! Modelos! Lineares!

Generalizados.!

3.2!Análises!Preliminares!

3.2.1!Coeficiente!de!Correlação!de!Spearman!
Como!primeira! abordagem!aos! dados! disponíveis! foi! realizada! uma!análise! estatística! inicial!

com!o!objetivo!de!validar!a!continuidade!da!investigação,!procurando!estabelecer!medidas!de!

associação! entre! os! dados! de! sinistralidade! e! das! características! do! ambiente! urbano! e!
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rodoviário! onde! ocorreram! os! atropelamentos! registados.! As! métricas! escolhidas! foram! o!

coeficiente!de!correlação!de!Pearson!e!o!coeficiente!de!correlação!de!Spearman.!

O! coeficiente! de! correlação! de! Spearman! é! uma! medida! de! correlação! não_paramétrica,!

permite!avaliar!uma!função!monótona!qualquer!que!possa!ser!a!descrição!da!relação!entre!as!

duas! variáveis,! sem!que!para! tal! estabeleça!assunções! sobre! as! distribuições!de! frequência!

das!duas!variáveis!em!estudo.!

Esta! ausência! de! pressupostos! sobre! as! distribuições,! faz! com! que! o! coeficiente! permita!

apenas! avaliar! a! possível! existência! de! uma! correlação! sem! que! nada! seja! dito! sobre! a!

natureza!matemática!dessa! correlação,! servindo!assim!os!propostos!desta!análise!prévia! de!

associação!entre!variáveis.!

O! coeficiente! calcula_se! começando! por! organizar! os! pares! de! valores! obtidos! em! dois!

rankings,!crescentes!ou!decrescentes!como!conveniente,!sendo!cada!ranking!representativo!da!

posição!dos!valores!de!cada!uma!das!variáveis!no!conjunto!dos!dados,!aplica_se!após!essa!

ordenação!a!seguinte!fórmula!matemática:!

Equação"1"F"Coeficiente"de"Spearman"

! = 1 −%6 '()*
(+,

(./0n) !
!

!"F"Coeficiente"de"Spearman"

di"F"Diferença"entre"os"lugares"obtidos"no"ranking"de"ordenação"para"cada"uma"das"variáveis"

n"–"Número"de"pares"de"valores"observados"

O! valor! do! coeficiente! de! Spearman! irá! variar! entre! _1! e! 1,! sendo! tanto!maior,! em!módulo,!

quanto!maior!a!correlação!das!variáveis!em!estudo!e!tanto!mais!próximo!de!zero,!em!módulo,!

quanto!menos!a!correlação!entre!as!variáveis.!

Para!populações!que!se!espera!que!assumam!uma!distribuição!normal!quando!em!presença!

de!amostras!de! tamanho! significativo1,! é! possível! considerar! a! seguinte! aproximação!para!a!

distribuição!t_student!para!avaliar!a!significância!estatística!do!coeficiente!calculado:!

Equação"2"F"Distribuição"de"tFstudent"

! = ρ
(1 − '()/(+,2)

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1!Considerou_se!uma!amostra!significativa!uma!amostra!com!mais!de!vinte!observações!
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3.2.2!Coeficiente!de!Correlação!de!Pearson!
O!coeficiente!de!correlação!de!Pearson!é!uma!medida!da!correlação!linear!entre!duas!variáveis!

que! pressupõe! uma! distribuição! das! variáveis! próxima! da! normal.! Assim! este! coeficiente!

permite!indagar!sobre!uma!possível!relação!de!causalidade!entre!as!variáveis!associadas.!

O! cálculo! do! coeficiente! permite! aferir! o! grau! de! correlação! entre! as! variáveis! sem! que! o!

modelo!linear!tenha!de!ser!obtido.!Obedece!à!seguinte!fórmula:!

Equação"3"F"Coeficiente"de"Pearson"

! = #$%(', ))
%+,- ' - ∙ -%+,())

!

!

!"–Variável"dependente"

x"–"Variável"independente"

y"–"Variável"dependente"

O!valor!do!coeficiente!de!Pearson!varia!entre! _1!e!1,! sendo! tanto!maior,!em!módulo,!quanto!

maior!a!correlação! linear!das!variáveis!em!estudo!e! tanto!mais!próximo!de!zero,!em!módulo,!

quanto! menor! a! correlação! linear! entre! as! variáveis.! O! valor! deste! coeficiente! nada! indica!

sobre!outros!possíveis!tipos!de!correlação!entre!as!variáveis.!

Também!neste! caso! para! populações! que! se! espera! que! assumam!uma! distribuição! normal!

quando!em!presença!de!amostras!de!tamanho!significativo2!para!variáveis!contínuas.!

É! possível! considerar! a! seguinte! aproximação! para! a! distribuição! t_student! para! avaliar! a!

significância!estatística!do!coeficiente!calculado:!

Equação"4"F"Distribuição"de"tFstudent"

! = ρ
(1 − '()/(+,2)

!

!

3.3!Análise!Fatorial!
A!análise!fatorial!permite!descrever!uma!dada!amostra!estatística!em!função!de!um!conjunto!de!

variáveis! em! menor! número! que! as! que! compõem! os! dados.! Para! tal! o! método! utiliza! a!

estrutura! de! covariâncias! entre! as! variáveis! iniciais.! Cada! uma! das! variáveis! obtidas! deste!

novo!conjunto!constitui!um!fator.!

Este! método! permite! evidenciar! uma! possível! estrutura! fundamental! presente! nos! dados!

analisados,!a!qual!se!encontrava!aparentemente!apenas!implícita.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Considerou_se!uma!amostra!significativa!uma!amostra!com!mais!de!vinte!observações!
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Cada!fator!poderá!ser!obtido!pela!fórmula:!

Equação"5"F"Fórmula"Fatores"da"Análise"Fatorial"

!" = $"%
%

%&'
X%)!
!

F"–"Fator"

w"–"Peso"da"Variável"

X"–"Variável"independente"

A! significância! estatística! da! análise! fatorial! é! dada! pelo! teste! de!Kaiser_Meyer_Olklin! e! pela!

estatística!de!Bartelett!Test!of!Spherecity.!O!primeiro!poderá!apresentar!valores!entre!0!e!1!e!

será!tanto!melhor!quanto!mais!alto!for!o!seu!valor.!Já!a!estatística!Bartelett!Test!of!Spherecity!

deverá!apresentar!valores!de!capazes!de!garantir!intervalos!de!confiança!adequados!ao!estudo!

em!questão.!

Para! a! análise! decorrente! de! fatores! é! relevante! ter! em! linha! de! conta! a! matriz! das!

covariâncias! entre! as! variáveis,! esta! permite! observar! o! grau! de! relação! entre! as! várias!

variáveis! que! compõem! a! amostra.! É! igualmente! necessário! avaliar! a! percentagem! de!

variância!explicada!pelos!fatores!obtidos,!a!qual!se!pretende!seja!o!maior!possível!incluindo!o!

mínimo!de!fatores.!!

Por! fim!é!necessário!observar!os!significados!dos! fatores!no!contexto!do!problema!analisado!

garantido! que! estes! constituem! variáveis! capazes! de! representar! em! si! uma! grandeza! ou!

realidade.!!

3.4!Métodos! Utilizados:! Modelos! Lineares!
Generalizados!

3.4.1!Introdução!Teórica!
Pretende_se!agora!abordar!a!base!teórica!dos!vários!modelos!construídos.!Inicialmente!faz_se!

uma!breve!exposição!da! teoria! sobre!esta!metodologia,! justificando! igualmente!algumas!das!

decisões!iniciais!tomadas!em!relação!à!modelação.!

Como!referência!para!este!capítulo!foram!utilizadas!variadas!fontes!nomeadamente!McCullogh!

(1989),!Washington,!Karlaftis!et!Mannering!(2003)!e!Moura,!Ribeiro!e!Martinez!(2015).!

Têm! sido! seguidos! dois! caminhos! para! a! modelação! da! relação! entre! a! estrada! e! a!

sinistralidade! rodoviária:! modelos! probabilísticos! e! modelos! lineares! generalizados.! Os!

primeiros!utilizam!conjunto!de!probabilidades!condicionadas! referentes!a!acontecimentos!que!
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resultam!em!acidentes.! Já!os! segundos!procuram!a!construção!de!um!modelo!de! regressão!

estatística!que!relaciona!a!frequência!esperada!de!acidentes!com!variáveis!explicativas.!

Uma! vez! que! os! acidentes! são! eventos! raros,! discretos! e! não! negativos! a! regressão! linear!

convencional!não!é!adequada!a!este!tipo!de!eventos,!sendo!os!modelos!lineares!generalizados!

uma!metodologia!convencional!na!modelação!rodoviária!como!é!possível!constatar!em!Hauer!

(2015)!e!Vieira!Gomes!(2013).!

Os! modelos! lineares! generalizados! são! uma! extensão! dos! modelos! lineares! de! regressão!

múltipla!e!constituem!a!resposta!matemática!disponível!para!a!modelação!linear!de!fenómenos!

com!duas!particularidades:!a!variável!dependente!não!ser!contínua!e!os!efeitos!das!variáveis!

independentes!não!são!lineares.!!

Estes!modelos!sintetizam!a!resposta!aos!casos!onde!a!regressão!linear!normal!não!é!capaz!de!

construir! um!modelo! explicativo,! entre! as! suas! utilizações!mais! comuns! estão! a!modelação!

binária!e!os!modelos!de!contagens!(countdata)!como!apresentado!neste!trabalho.!

Os!modelos! lineares!generalizados! têm!vindo!a!desempenhar!um! relevante!papel!na!análise!

estatística!em!parte!devido!à!facilidade!de!análise!e!ao!expedido!esforço!computacional.!Ainda!

assim!estes!modelos!apresentam!limitações!como!a!sua!estrutura!de! linearidade,!o! facto!das!

distribuições! disponíveis! se! restringirem! à! família! exponencial! e! a! necessidade! de!

independência!entre!respostas.!

Por!outro!lado,!as!existem!vantagens!associadas!a!estes!modelos!como!são!a!possibilidade!de!

avaliar! o! efeito! sobre! a! variável! dependente! de! alterações! de! determinadas! variáveis!

explicativas.! Estes! modelos! tornam_se! especialmente! úteis! quando! as! variáveis! explicativas!

são!em!grande!número!e!a!dimensão!de!ocorrências!é!pequena.!

No!caso!da!segurança!rodoviária!a!ocorrência!de!um!atropelamento!poderá!ser!modelada!pelo!

processo!de!Bernoulli! em!que!cada!acidente!entre!peão!e! veículo! corresponde!a!um! trágico!

“sucesso”,! isto!é!um!ensaio!com!um!resultado.!Ao! invés!todas!as!restantes! felizes! interações!

constituem!os!“insucessos”.!

Assim! é! possível! aproximar! a! probabilidade! de! ocorrência! do! fenómeno! coma! distribuição!

binomial,! a! qual! para! probabilidade! de! sucesso! muito! pequenas,! como! assumimos! a! de!

ocorrência!de!um!sinistro!veículo_peão,!pode!ser!aproximada!pela!distribuição!de!Poisson.!

Assume_se!ainda!para!a!modelação!que!os!segmento!viários!são!independentes!entre!si!e!que!

a! sua!ocorrência! é! pelo!menos!parcialmente! condicionada!pelas! características!do!ambiente!

construído.!

A!regressão!linear!procura!a!modelação!de!uma!variável!de!dependente! !através!de!uma!ou!

mais!variáveis!independentes.!Os!modelos!lineares!expressão!a!sua!componente!não!aleatória!

como!função!linear!das!variáveis!explicativas:!
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Equação"6"F"Modelo"Linear"

!" = $ %"&'& +
)

&*+
,"!
!

Onde!yi"é!a!variável!dependente,"xij!são!as!variáveis!independentes,!!!!j!os!parâmetros!a!estimar!

e!µi!o!termo!de!erro!aleatório.!

!

Figura"4"F"Componentes"do"Modelo"Linear"Generalizado"

Os!modelos! lineares! generalizados! são! compostos! por! três! componentes! como! ilustrado! na!

Figura! 4,! tendo! cada! componente! funções! particulares! na! composição! do! modelo.! Como!

hipóteses! básicas! do! modelo! consideram_se! componente! sistemática! linear,! componente!

aleatória! única,! termo! de! erro! não! correlacionado! com! as! variáveis! independentes! e!

observações!independentes.!

3.4.1.1! Componente!Aleatória!

A! distribuição! dos! erros! na! componente! aleatória! é! normalmente! descrita! por! uma! função!

densidade!de!probabilidade!da!família!exponencial,!seguindo!as!fórmulas!seguintes:!

Equação"7"F"Componente"Aleatória"Modelo"Linear"Generalizado"

1 + # $ = 1 + &#1! +
& &(1 #)

2! + ⋯!
!

!

3.4.1.2! Componente!Sistemático!

A!componente!sistemática!inclui!as!variáveis!independentes!do!modelo,!para!um!modelo!linear!

generalizado!a!distribuição!aleatória!de!todas!as!variáveis!é!a!mesma,!com!a!mesma!forma.!As!

formas!mais!comuns!são!as!distribuições!Normal,!Poisson!e!Gama.!Nos!modelos!apresentados!

de!seguida,!foram!utilizadas!funções!de!distribuição!do!tipo!Poisson!e!Binomial!Negativa.!

O! componente! sistemático! é! essencialmente! composto! pelo! preditor! linear! que! inclui!

informação!sobre!as!variáveis!independentes!do!modelo.!Para!$i!observações!de!p!variáveis!é!

representado!por!uma!equação!do!tipo:!
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Equação"8"F"Componente"Sistemático"Modelo"Linear"Generalizado"

!" = $ %"&'&
(

&)*
!

!

3.4.1.3! Função!de!Ligação!

A!função!de! ligação!estabelece!a!relação!entre!o!preditor! linear!e!a!função!de!distribuição!do!

componente!aleatório,!ligando!os!componentes!aleatório!e!sistemático.!Trata_se!de!uma!função!

monótona!e!diferenciável.!

A! escolha! da! função! de! ligação! está! dependente! da! distribuição! aleatória! escolhida! para! a!

componente! aleatória! da! variável! dependente.! Para! uma! distribuição! de! Poisson! assume_se!

uma!função!de!ligação!do!tipo!Log!e!para!uma!distribuição!do!tipo!Binomial!Negativa!poderão!

assumir_se! funções! de! ligações! de! vários! tipos.! Estas! funções! de! ligação! são! as! mais!

comummente! utilizadas! no! desenvolvimento! e! construção! de!modelos! relativos! à! segurança!

rodoviária!(Hauer,!2015).!

Neste!caso!e!por!forma!a!permitir!a!comparação!entre!os!modelos!com!função!de!distribuição!

do! tipo!Poisson!e!os!modelos!com!função!de!distribuição!do! tipo!Binomial!Negativa!optou_se!

por!utilizar,!em!ambos!os!casos,!funções!de!ligação!do!tipo!Log,!do!tipo:!

Equação"9"F"Função"Log"

!(#) = &'( #
(1 − #)!

!

3.4.2!Modelo!de!Regressão!de!Poisson!
Um!modelo!de!regressão!de!Poisson!é!aquele!onde!se!considera!a!variável!dependente!segue!

uma!distribuição!de!Poisson.!

A!utilização!de!uma!distribuição!do!tipo!Poisson!justifica_se!pelo!seu!uso!corrente!para!modelar!

modelos!de!contagens,!uma!vez!que!a!variável!dependente!assume!a!forma!de!um!inteiro!não_

negativo.!

A! distribuição! de! Poisson! usualmente! utilizada! para! modelação! de! eventos! raros! como! é! o!

caso!de!acidentes,!isto!é,!em!face!ao!número!possível!de!oportunidades!para!a!ocorrência!de!

um!sinistro!rodoviário!a!sua!real!ocorrência!é!consideravelmente!baixa.!É!igualmente!adequada!

a! situações! onde! a! não! ocorrência! não! pode! ser! mensurável! como! é! o! caso! de! um!

atropelamento.!Outra!razão!para!a!modelação!de!acidentes!utilizar!processos!estacionários!de!

Poisson!são!os!bons!ajustes!conseguidos.!

Esta!função!de!ligação!assume!os!seguintes!pressupostos!como!descrito!por!Hauer!(2015):!

_!Os!acidentes!em!cada!segmento!seguem!uma!distribuição!de!Poisson`!
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_!Os!segmentos!com!as!mesmas!características!no!modelo!apresentam!a!mesma!média`!

_!As!contagens!de!acidentes!em!cada!segmento!são!independentes!entre!si.!

Apesar! de! permitir! valores! de! ocorrência! negativos,! o! que! não! se! verifica! em! modelos! de!

contagem! como! os! que! serão! apresentados,! verificou_se! ao! longo! do! tempo! que! apresenta!

melhor!modelação! da! realidade! das! contagens! que! as! distribuições! normais,! obedecendo! a!

uma!formulação!do!tipo:!

Equação"10"F"Distribuição"Normal"

!(#; %) = %()*+
#! !!

Onde!f"(kk"#)!é!a!probabilidade!de!ocorrência!de!k!sinistros!e! #!é!o!valor!esperado.!

A!distribuição!de!Poisson!considera!casos!em!que!a!média!e!a!variância! têm! iguais!valores,!

não!contemplando!uma!possível!dispersão!positiva!dos!dados,!isto!é,!casos!em!que!o!valor!da!

variância! da! variável! que! se! pretende! seja! explicada! –! no! nosso! caso,! número! de!

atropelamentos!num!dado!segmento!–!é!superior!à!média!dessa!mesma!variável.!

Os!modelos!de!Poisson!especificam!o!valor!#!!como!uma!função!das!variáveis!explicativas.!A!

relação!entre!as!variáveis!independentes!e!o!parâmetro!#!!é!usualmente!dada!pelo!modelo!log_

linear:!

Equação"11"F"Parâmetro"#"""

! = #$%!
!

Onde!"!constitui!o!vetor!dos!parâmetros!estimados!e!X!o!vetor!das!variáveis!independentes.!

3.4.3!Modelo!de!Binomial!Negativa!
É!frequente!em!análises!de!sinistros!verificar!que!o!rácio!entre!a!variância!dos!dados!e!o!valor!

esperado! é! diferente! da! unidade,! apresentado! a! amostra! sinais! de! sobre_dispersão! ou!

subdispersão.!

O!modelo!de!binomial!negativa!é!uma!extensão!do!modelo!de!regressão!de!Poisson!adaptado!

à!possível!existência!de!sobredispersão!nos!dados.!Esta!distribuição!para!além!de!fazer!face!à!

limitação! previamente! exposta! é! usualmente! mais! estável! para! conjuntos! de! dados! de!

dimensão!mais!reduzida!e!igualmente!adequada!a!modelos!de!contagem.!

Esta!função!de!ligação!assume!os!seguintes!pressupostos!como!descrito!por!Hauer!(2015):!

_!Os!acidentes!em!cada!segmento!seguem!uma!distribuição!de!Poisson`!

_!O!valor!da!média!é!diferente!para!cada!segmento!considerado`!
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_!A!diversidade!das!médias!de!cada!conjunto!de!segmentos,!população,! considerado!poderá!

ser!aproximada!por!uma!distribuição!gama`!

_! O! parâmetro! de! forma! das! distribuições! referidas! no! ponto! anterior! é! proporcional! ao!

comprimento! dos! segmentos! considerados! e! a! constante! de! proporcionalidade! é! igual! para!

todas!as!populações.!

Este!modelo!é!derivado!do!modelo!de!Poisson!adicionando!ao!parâmetro!de!Poisson!um!fator!

de!erro:!

Equação"12"F"Parâmetro"#"""

! = #$%&'!
!

Aqui! mais! uma! vez! !!!! constitui! o! vetor! dos! parâmetros! estimados! e! !!!o! vetor! das! variáveis!

independentes! e! !!!! é! o! termo! de! erro! aleatório! com! distribuição! de! probabilidade! gama! de!

média!1!e!variância!!!!.!Quando!a!variância!se!aproxima!da!média!o!modelo!binomial!negativo!

aproxima_se!do!modelo!de!Poisson.!

Tal! como! a! distribuição! de! Poisson,! é! matematicamente! permitido! o! valor! de! ocorrências!

negativas,! realidade! sem! aplicação! prática! quando! se! trata! de! um! modelo! de! contagens.!

Obedecendo!a!uma!formulação!do!tipo:!

! " = " + %&1
" (1 − *),*-..., " = %, % + 1, % + 2,…!

!

Onde!!(#)!!!é!a!probabilidade!de!ocorrência!de"k!sinistros.!

Apesar! da! sua! larga! utilização! na! modelação! de! acidentes! o! modelo! apresenta! algumas!

limitações:! a! sua! incapacidade! de! modelação! em! casos! de! subdispersão! e! bem! como!

dificuldades!de!modelação!em!casos!de!amostra!reduzida.!

3.4.4!Critérios!de!Calibração!dos!Modelos!
Para! diferenciar! os! inúmeros!modelos! possíveis! de! construir! com! as! variáveis! disponíveis! e!

identificar! aqueles! que! se! pensam! ser! os! mais! relevantes! estatisticamente! e! mais!

representativos!da!realidade!em!estudo!é!necessário!estabelecer!critérios!à!partida.!

Apresentam_se!de!seguida!os!critérios!usados!neste!trabalho!e!descritos!na!literatura,!onde!os!

testes! de! hipóteses! foram! calculados! para! um! intervalo! de! confiança! de! 95%! (pelo! que! as!

hipóteses!nulas,!Ho,!não!serão!rejeitadas!para!p<0,05):!

!

!
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1.! Análise!da!Sobredispersão!–!Teste!do!Multiplicador!de!Lagrange!%!

O!teste!de!Lagrange!permite!a!tirar!conclusões!sobre!a!sobredispersão!dos!dados!em!

análise,!o!método!é!um!teste!de!hipóteses!onde:!

Ho!–!O!conjunto!de!dados!em!análise!tem!valor!de! !inferior!ou!igual!a!zero.!

H1!–!O!conjunto!de!dados!em!análise!tem!valor!de! !superior!a!zero.!

Com! este! teste! é! possível! aferir! sobre! a! sobredispersão! dos! dados! e! consequente!

adequação!do!modelo!de!binomial!negativa.!

2.! Análise!da!Sobredispersão!–!Comparação!de!LogFLikelihood!

A! vantagem! explicativa! da! utilização! de! um! modelo! binomial! negativo! poderá! ser!

medida! através! da! comparação! do! valor! de! Log_likelihood! dos!modelos! construídos.!

Quando! os! valores! de! Log_likelihood! são! consideravelmente! mais! baixos! para! os!

modelos!de!Poisson,!poder_se_á!concluir!que!o!modelo!de!binomial!negativa!não!traz!

resultados!significativos!à!modelação.!

3.! Significância!estatística!dos!coeficientes!–!Teste!de!Wald!

O! teste! de! Wald! permite! aferir! a! significância! estatística! de! cada! coeficiente! da!

regressão.!Este!é!um!teste!de!hipóteses!onde:!

Ho!–!O!coeficiente!da!regressão!em!análise!tem!valor!zero!quando!se!mantêm!

os!restantes!coeficientes.!

H1! –!O! valor! do! coeficiente! da! regressão! em! análise! tem! valor! diferente! de!

zero!quando!se!mantêm!os!restantes!coeficientes.!

Com! este! teste! é! possível! aferir! quais! as! variáveis! que! influem! na! capacidade!

explicativa! do! modelo! e! consequentemente! quais! aquelas! que! se! devem! incluir! ou!

excluir!no!modelo!por!avaliação!da!sua!significância!estatística.!

4.! Análise!da!Capacidade!Preditiva!–!Teste!de!Omnibus!

O!teste!de!Omnibus!tem!como!objetivo!aferir!a!capacidade!explicativa!do!modelo!como!

um! todo,! comparando! para! tal! a! variância! explicada! com! a! variância! não! explicada.!

Este!é!também!um!teste!com!as!seguintes!hipóteses:!

Ho!–!O!valor!da!média!de!todas!as!variáveis!independentes!em!análise!é!igual.!

H1! –! Pelo! menos! o! valor! de! uma! das! variáveis! independentes! é!

significativamente!diferente!do!valor!da!média!das!restantes.!

5.! Análise!da!Capacidade!Preditiva!–!Cálculo!de!!2!

O!cálculo!de!!2!permite!aferir!qual!a!adequação!do!modelo!para!a!previsão!da!variável!

dependente,!os!valores!possíveis!encontram_se!entre!0!e!1,! sendo!que!0!estabelece!
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uma!capacidade!preditiva!nula!e!1!indica!uma!adequação!perfeita!entre!o!modelo!e!os!

casos!estudados!e!portanto!uma!capacidade!preditiva!total.!

O!valor!!2!é!calculado!com!base!na! log_likelihood!dos!modelos!nulo!e!do!modelo!em!

estudo.!

Equação"13"–"Fórmula"valor"!2"

!" = 1 − &&(())&&(() !
!

Onde! LL("u)corresponde! à! log_likelihood! do!modelo! nulo! e! LL(")! corresponde! à! log_

likelihood!do!modelo!em!estudo.!

Este!indicador!permite!estabelecer!um!paralelismo!com!o!coeficiente!de!determinação!

das!regressões!lineares!múltiplas!(r2)!tal!como!proposto!por!McFadden.!

!

6.! Critério!de!Comparação!entre!Modelos!

Foi! igualmente! tida! em! conta! uma! medida! estatísticas! capaz! de! estabelecer!

comparações!entre!modelos,!avaliando!a!qualidade!de!um!modelo!em!relação!a!outros.!

Para!esta!comparação!foi!utilizado!o!AIC!–!Akaike!Information!Criterion:!

Equação"14"F"Fórmula"do"valor"AIC"

!"# = −2'()) + 2,*!!,!!

Onde! !!!! é! o! valor! máximo! da! função! de! máxima! verosimilhança! para! o! modelo!

estimado!e!!*!!é!o!número!incluídos!no!modelo.!O!valor!do!parâmetro!é!tanto!mais!baixo!

quanto!mais!baixa!é!a!perda!de!informação!devido!ao!ajuste!do!modelo.!

Como! consequência! de! não! pela! própria! definição! estatística! não! ser! um! teste! de!

hipóteses!esta!grandeza!apena!permite!a!comparação!entre!modelos!e!não!a!avaliação!

de!um!modelo!por!si!só.!
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!

4!Caso!de!Estudo!de!Arroios,!Lisboa!

4.1!Dados!sobre!a!Sinistralidade!Pedonal!
Sendo!o!estudo!da!segurança!pedonal!e!da!caminhabilidade!urbana!uma!atividade!que!incide!

sobre!uma!realidade!concreta!e!existente,!a!sua!correta!consideração!depende!fortemente!da!

disponibilidade!e!da!qualidade!de!dados!que!possam!descrevê_la.!É!igualmente!necessário!que!

esses! dados! ilustrem! convenientemente! o! estado! real,! em! toda! a! sua! complexidade!

possibilitando!assim!o!seu!estudo.!

Os! dados! utilizados! neste! estudo! provêm! de! diversas! fontes! e! foram! cuidadosamente!

manuseados!e!conjugados!por!forma!a!tornar!possível!a!sua!análise,!bem!como!a!extração!de!

conclusões!sobre!o!fenómeno!da!segurança!pedonal.!

Segue_se! a! descrição! de! cada! uma! dessas! fontes! e! a! apresentação! de! todas! as! variáveis!

disponíveis! para! a! construção! do! modelo,! terminando! o! capítulo! com! algumas! análises!

antecedentes!da!construção!dos!modelos.!

Os!dados! referentes!à!sinistralidade!pedonal! foram!disponibilizados!pela!CML!são! referentes!

aos!anos!2010,!2011,!2012!e!2013,!Figura!5.!

!

Figura"5"F"Representação"geográfica"dos"sinistros"pedonais"no"município"de"Lisboa"nos"anos"de"2010"a"
2013"
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Trata_se! de! uma! base! de! dados! onde! constam! todos! os! acidentes! pedonais! que! ocorreram!

durante!estes!quatro!anos!devidamente!georreferenciados.!Estes!dados!foram!recolhidos!pelas!

entidades! policiais! aquando! da! ocorrência! do! sinistro.!Assim! a! grande! maioria! dos! campos!

constantes! para! cada! acidente! provêm! dos! campos! obrigatórios! no! BEAV3,! documento! de!

preenchimento!obrigatório!pela!polícia.!

O! fato! frequentemente! os! acidentes! entre! veículos! e! peões! terem! como! consequência!

ferimentos!do!peão,!ainda!que!ligeiros,!confere!alguma!confiabilidade!em!relação!ao!número!de!

sinistros!registados!em!relação!ao!total!ocorrido.!Acreditando_se!que!a!taxa!de!reporte!estará!

próxima!de!100%.!

Expõem_se!nas!tabelas!seguintes,!Tabela!4!e!Tabela!5,!todas!variáveis!que!compõem!a!base!

de! dados! separando! respetivamente! as! variáveis! de! resposta! livre! das! variáveis! de! escolha!

múltipla.!

Tabela"4" F"Variáveis" de" resposta" aberta" constantes"na"base"de"dados"de" sinistralidade"pedonal" F"CML"
2010"a"2013"

Variáveis!de!Resposta!aberta!

Coordenada!Geográfica!

Data!e!hora!

Freguesia!

Nome!do!Arruamento!

Nº!de!Polícia!

Sexo!do!Peão!

Idade!do!Peão!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3! O! BEAV! padrão! atualmente! em! vigor! poderá! ser! consultado! no! Anexo! A! –! Boletim! Estatístico! de!
Acidentes!de!Viação!



!32!

!

Tabela"5" F"Variáveis"de"escolha"múltipla"constantes"na"base"de"dados"de"sinistralidade"pedonal" F"CML"
2010"a"2013"

Variáveis!de!“Escolha!Múltipla”!

Lesões!do!Peão!

Tipologia!do!Atropelamento!

Condições!de!Aderência!

Fatores!Atmosféricos!

Sentido!do!Trajeto!do!Veículo!

Traçado!da!Via!em!Planta!

Traçado!da!Via!em!Perfil!

Situação!do!Acidente!

Luminosidade!

Estado!de!Conservação!do!Pavimento!

!

Com! o! objetivo! de! melhor! entender! os! dados! de! sinistralidade! disponibilizados! pela! CML!

realizou_se!o!cálculo!da!percentagem!de!ocorrência!dos!vários!valores!das!variáveis,!Tabela!6.!

Tabela"6"F"Percentagem"de"ocorrência"dos"valores"das"variáveis"descritivas"da"sinistralidade"pedonal"

Variável! Valor!
Percentagem!de!
Ocorrência!

Idade!

Menor!de!18!anos! 8,2%!

Entre!18!e!65!anos! 57,6%!

Maior!de!65!anos! 34,2%!

Sexo!do!Peão!
Feminino! 53,2%!

Masculino! 46,8%!

Ano!

2010! 26,8%!

2011! 26,2%!

2012! 22,5%!

2013! 24,5%!

Lesões!do!Peão! Ferido!Leve! 92,4%!
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Ferido!Grave! 6,7%!

Morto! 0,8%!

Ileso! 0,2%!

Fatores!
Atmosféricos!

Bom!tempo! 86,1%!

Chuva! 12,8%!

Não!definido! 1,00%!

Vento!Forte! _!

Nevoeiro! _!

Neve! _!

Nuvem!de!Fumo! _!

Granizo! _!

Traçado!da!Via!em!
Planta!

Reta! 85,1%!

Curva! 14,4%!

Não!definido! 0,5%!

Traçado!da!Via!em!
Perfil!

Em!patamar! 66,8%!

Com!inclinação! 31,6%!

Em!lomba! 0,9%!

Não!definido! 0,7%!

Sentido!do!Trajeto!
do!Veículo!

Não!definido! 86,3%!

No!sentido!decrescente!da!quilometragem! 7,7%!

No!sentido!crescente!da!quilometragem! 5,9%!

Estado!de!
Conservação!do!
Pavimento!

Em!estado!regular! 48,8%!

Em!bom!estado! 48,3%!

Em!mau!estado! 2,0%!

Não!definido! 0,9%!

Situação!do!
Acidente!

Em!plena!via! 82,2%!

Não!definido! 12,9%!

No!passeio! 2,5%!

Em!parque!de!estacionamento! 1,2%!
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Na!berma! 0,7%!

Em!via!ou!pista!reservada! 0,5%!

Luminosidade!

Em!pleno!dia! 72,9%!

Noite!com!iluminação! 23,3%!

Aurora!ou!Crepúsculo! 2,4%!

Não!definido! 0,6%!

Noite!sem!iluminação! 0,5%!

Sol!encandeante! 0,4%!

Condições!de!
Aderência!

Seco!e!Limpo! 38,8%!

Húmido! 34,6%!

Não!Definido! 24,7%!

Molhado! 1,8%!

Com!água!acumulada!na!faixa!de!rodagem! _!

Com!gelo,!geada!ou!neve! _!

Tipologia!do!
Atropelamento!

!

Ao!atravessar!em!zebra! 26,3%!

Atravessando!fora!da!passagem!de!peões,!a!menos!de!50m!de!uma!

passagem!
17,3%!

Ao!atravessar!em!passagem!de!peões!com!sinal!verde! 9,1%!

Ao!atravessar!em!passagem!de!peões!com!sinal!vermelho! 7,3%!

Circulando!ao!longo!da!via! 6,3%!

Em!plena!faixa!de!rodagem! 5,3%!

Outras!situações! 4,7%!

Surgindo!inesperadamente!na!faixa!de!rodagem!de!trás!de!um!obstáculo! 3,2%!

Não!definido! 2,9%!

Atravessando!fora!da!passagem!de!peões!a!mais!de!50m!de!uma!

passagem!ou!quando!no!exista!passagem!
2,7%!

Atravessando!fora!da!passagem!de!peões!a!mais!de!50m!de!uma!

passagem!
2,6%!

Transitando!pela!berma!ou!passeio! 2,4%!

Atravessando!fora!da!passagem!de!peões!a!mais!de!50m!de!uma! 1,8%!
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passagem!ou!quando!

Atravessando!fora!da!passagem!de!peões,!a!mais!de!50m!de!uma!

passagem!ou!quando*!
1,8%!

Em!locais!onde!no!deveria!existir!circulação!de!veículos! 1,7%!

Fora!da!faixa!de!rodagem! 1,6%!

Em!ilhéu!ou!refúgio!na!via! 1,0%!

Transitando!pela!direita!da!faixa!de!rodagem! 0,7%!

A!sair!ou!entrar!num!veículo! 0,5%!

Ao!atravessar!em!passagem!de!peões!com!sinais!intermitentes! 0,3%!

Transitando!pela!esquerda!da!faixa!de!rodagem! 0,3%!

Ao!atravessar!em!passagem!de!peões!com!sinais!desligados! 0,2%!

Ao!atravessar!em!passagem!de!peões!com!sinal!desligado! 0,2%!

Em!trabalhos!na!via! 0,2%!

Ao!atravessar!em!passagem!de!peões!com!sinal!intermitente! _!
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Observando! a! primeira! variável! e! a! reduzida! percentagem! de! atropelamentos! para! a! faixa!

etária!entre!os!0!e!os!18!anos!decidiu_se!alterar!o!âmbito!inicial!do!estudo!que!pretendia!avaliar!

apenas! a! área! circundante! de! escolas! primárias! com! especial! enfoque! nos! sinistros! em!

crianças!e! jovens,!entendeu_se!revelante!estender!a!análise!a! todo!o! território!com!dados!de!

caminhabilidade!urbana.!

Analisando!a!Tabela!6!salientam_se!alguns!valores:!!

Felizmente! 92,4%! dos! atropelamentos! registados! apresentam! lesões! do! peão! classificadas!

como!leves,!no!entanto!0,8%!dos!atropelamentos!resultou!em!morte!do!peão!situação!sempre!

lamentável!dado!o!inestimável!valor!da!vida!humana.!

A!variável!Sentido!do!Trajeto!do!Veículo!apresenta!uma!ocorrência!de!86,3%!para!o!valor!Não!

Definido,!este!fato!indica!uma!clara!necessidade!de!incentivar!ao!preenchimento!desta!variável!

por!parte!das!entidades!responsáveis!pelos!dados!do!BEAV.!

Por!outro! lado,!a!variável!Situação!do!Acidente!apresenta!a!maior! frequência!para!a!situação!

para! o! valor! Em! plena! via,! este! fato! evidência! a! utilização! do! espaço! urbano! dedicado! aos!

veículos!como!o!maior!momento!de!perigo!para!o!peão.!

A!variável!Tipologia!do!Atropelamento!apresenta!também!alguns!valores!preocupantes,!a!moda!

desta! variável! corresponde!ao! valor!Ao!atravessar!em!zebra! com!uma! frequência!de!26,3%,!

este! valor! denuncia! a! necessidade! de! investir! na! segurança! das! passagens! em! zebra,! por!

exemplo!através!de!medidas!de!acalmia!de!tráfego!ou!melhoria!da!visibilidade!reciproca!entre!

peões!e!veículos,!proibindo!por!exemplo!o!estacionamento!na!proximidade!de!passadeiras.!

Por! fim,! e! ainda! sobre! a! variável! Tipologia! do!Atropelamento,! sublinham_se! as! frequências!

9,1%!e!7,3%,!respetivamente!para!os!valores!Ao!atravessar!em!passagem!de!peões!com!sinal!

verde!e!Ao!atravessar!em!passagem!de!peões!com!sinal!vermelho,!seria!expectável!encontrar!

valores! de! frequência! em! ordem! oposta! em! linha! com! o! senso! comum! de! maior! perigo! no!

atravessamento!quando!o! sinal! está! vermelho!para!os!peões.!Uma!possível! explicação!para!

estas!frequências!poderá!ser!o!menor!grau!de!alerta!por!parte!dos!peões!quando!atravessam!

com!sinal!verde!e!um!elevado!incumprimento!dos!condutores!pela!semaforização.!!

4.2!Método! IAAPE! e! Dados! sobre! a! Caminhabilidade!
Urbana!

O!método!IAAPE,!Indicadores!de!Atratividade!e!Acessibilidade!PEdonal!(Moura!et!al,!2017),!foi!

desenvolvido! no!CESUR_CERiS! e! tem! como! objetivo! avaliar! a! caminhabilidade! do! ambiente!

construído!no!sentido!de!apoiar!a!tomada!de!decisão!e!avaliação!de!estratégias!e!políticas!de!

planeamento!urbano.!O!método!proposto!assenta!numa!avaliação!do!espaço!urbano!através!

de!SIG!e!suportada!pela!análise!de!decisão!multicritério!com!contributos!de!diversos!grupos!da!

população!pedonal.!
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Para!a!elaboração!de!uma!classificação!de!caminhabilidade!urbana! foi! inicialmente! realizada!

uma! revisão! cuidada! da! literatura! relativamente! a! metodologias! similares! e! indicadores!

utilizados.! Moura! et! al,! (2017)! propõem! as! sete! dimensões! a! ter! em! conta! em! matéria! de!

caminhabilidade!do!espaço!público:!

_!Conectividade:!deverá!ser!possível!ligar!as!várias!zonas!de!uma!determinada!área!urbana!

de! forma! pedonal! entre! si,! e! com! outros! pontos! de! interesse! como!

paragens!de!transporte!público,!escolas,!locais!de!trabalho,!e!destinos!de!

lazer.!Estes!caminhos!devem!interligar!uma!rota! inteligível!a!nível! local!e!

regional.!

!_!Convivialidade:!as!rotas!pedonais!devem!garantir!a!segurança!dos!peões!que!as!utilizam!

bem! como! o! convívio! entre! os! seus! utilizadores.! Devem! ser! também!

convidativas,!com!possibilidade!de!atividades!e!de! interesse!contínuo!ao!

nível!térreo.!!

_! Clareza:! os! caminhos! devem! ser! inteligíveis! e! claros! para! os! utilizadores,! em! caso! de!

necessidade! deverá! existir! sinalização! e! informação! vertical.! O! peão!

deverá!ser!capaz!de!percecionar!onde!está.!!

_!Conforto:!mover_se!a!pé!deverá!ser!possível!sem!preocupações!de!conforto,!gozando!de!

um!pavimento!adequado!e!sem!ruído!ou!poluição!excessivos.!

_! Conveniência:! possibilidade! de! utilização! da! via! de! uma! forma! conveniente! ao! peão!

independentemente!de!possíveis!constrangimentos!de!mobilidade,!e!com!

possibilidade!de!realizar!atravessamentos!em!linhas!de!desejo!do!peão.!

_! Coexistência:! possibilidade! de! partilha! de! espaço! urbano! de! forma! segura,! pacifica! e!

ordeira!entre!o!peão!e!os!restantes!modos!de!transporte.!

_!Compromisso:!esta!variável!pretende!ser!a!medida!do!compromisso!e!cuidado!para!com!o!

ambiente!pedonal!e!os!seus!utilizadores.!

Seguiu_se! o! recurso! a! sessões! com! stakeholders! por! forma! a! validar! variáveis! capazes! de!

avaliar! corretamente! a! perceção! dos! peões! sobre! a! adequação! e! funcionalidade! de! um!

segmento!urbano!para!andar!a!pé.!

Verificou_se!uma!necessidade!de!atribuição!de!classificações!diversas!consoante!o!utilizador!e!

o! motivo! da! deslocação,! pelo! que! o! índice! agregado! apresenta! oito! classificações! para!

diversos! grupos! populacionais,! variando! as! variáveis! que! compõem!a! classificação! em! cada!

caso! em! função! dos! inputs! dos" stakeholders.! Estiveram! assim! disponíveis! pontuações! de!

caminhabilidade! em! função! do! grupo! de! peões! (adultos,! idosos,! crianças! e! mobilidade!

reduzida)!e!do!motivo!da!viagem!(utilitária!ou!lazer).!

Posteriormente,!foi!aplicada!a!metodologia!descrita!a!áreas!de!estudo!no!interior!da!cidade!de!

Lisboa.! Os! dados! disponíveis! dizem! respeito! à! cidade! de! Lisboa! e! resultam! de! avaliações!
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efetuadas!durante!o!ano!de!2015.!São!compostos!pela!avaliação!de!caminhabilidade!em!385!

segmentos,!os!quais!são!parte! integrante!da!rede!viária!e! localizados!nas!áreas!de!Arroios!e!

Avenidas!Novas!como!ilustrado!pela!Figura!6!!seguinte!

!

Figura"6"F"Localização"das"áreas"de"estudo"com"dados"de"caminhabilidade"urbana"disponíveis"na"cidade"
de"Lisboa"

A!base!de!dados!utilizada!contém!as!variáveis! levantadas,! in" loco!e!através!de!SIG,!as!quais!

constituem!os!inputs!utilizados!para!a!construção!das!pontuações,!segue_se!a!Tabela!7!com!a!

descrição!breve!de!cada!uma!das!variáveis!assim!disponibilizadas.!!

A!base!de!dados!apresenta!ainda!pontuações!de!caminhabilidade!para!as!áreas!de!estudo!nas!

diversas!para!os!vários!grupos!e!objetivos!de!viagem.!

Tabela" 7" F" Listagem" das" variáveis" que" compõem" o" índice" de" caminhabilidade" urbana" e" respetivo"
significado"(Moura,"Cambra"et"Gonçalves","2014)"

Código! Breve!Descrição!das!Variáveis!

C12! Continuidade!de!percurso!

C13! Condições!para!realizar!o!percurso!mais!direto!

C14! Disponibilidade!de!infraestruturas!

C21! Variedade!de!usos!de!solo!

C22! Larguras!do!passeio!

C24! Presença!de!comércio!destinado!ao!dia!a!dia!

C31! Efeito!de!Vigilância!
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C32! Qualidade!do!Pavimento!

C41! Existência!de!locais!de!Encontro!Públicos!

C42! Existência!de!“espaços!âncora”!com!efeito!de!atração!!

C43! Variedade!de!usos!de!solo!e!respetivas!horas!de!serviço!

C51! Legibilidade!do!espaço!e!elementos!de!referência!

C53! Presença!de!sinalização!

C61! Segurança!das!passagens!de!peões!

C62! Localização!de!passagens!de!peões!nas!principais!linhas!de!desejo!

C71! Cumprimento!da!legislação!(acessibilidade)!

C75! Padronização!das!intervenções!no!espaço!urbano!

AdultT! Índice!de!caminhabilidade!para!peões!adultos!a!caminhar!com!um!propósito!de!transporte!

AdultL! Índice!de!caminhabilidade!para!peões!adultos!a!caminhar!com!um!propósito!de!lazer!

ChildT! Índice!de!caminhabilidade!para!peões!crianças!a!caminhar!com!um!propósito!de!transporte!

ChildL! Índice!de!caminhabilidade!para!peões!crianças!a!caminhar!com!um!propósito!de!lazer!

EldT! Índice!de!caminhabilidade!para!peões!séniores!a!caminhar!com!um!propósito!de!transporte!

EldL! Índice!de!caminhabilidade!para!peões!séniores!a!caminhar!com!um!propósito!de!lazer!

DisabT! Índice!de!caminhabilidade!para!peões!com!mobilidade!reduzida!a!caminhar!com!um!propósito!de!transporte!

DisabL! Índice!de!caminhabilidade!para!peões!com!mobilidade!reduzida!a!caminhar!com!um!propósito!de!lazer!

4.3!Atributos!elementares!da!rede!viária!analisada!
A!par!dos!dados! já! referidos!anteriormente!considerou_se! também! incluir!dados! relacionados!

com! o! tráfego! rodoviário! nos! segmentos! onde! aconteceram! os! atropelamentos.! A! ideia! de!

utilização!desta!variável!foi!introduzir!nos!modelos!variáveis!capazes!de!medir!a!exposição!dos!

peões!ao!risco!de!atropelamento!em!cada!um!dos!segmentos.!!

Os!dados!de!tráfego!são!pela!sua!natureza!de!difícil!obtenção,!tendo!os!pontos!de!contagem!

da!CML!uma!cobertura!limitada,!não!cobrindo!infelizmente!todos!os!locais!onde!ocorreram!os!

atropelamentos!registados.!Assim,!procurou_se!a!possibilidade!de!colmatar!esta!lacuna!através!

do!exercício!de!modelação!com!os!resultados!de!afetação!de!tráfego!simulados!no!âmbito!no!

âmbito!do!projeto!INNOVSHARE4.!O!exercício!de!afetação!de!tráfego!na!rede!viária!de!Lisboa!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4!Dados!fornecidos!pelo!Prof.!Luís!Martinez!no!âmbito!do!projeto!INNOVASHARE!
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foi!validado!considerando!os!dados!de!contagem!disponibilizados!pela!CML.!Para!o!exercício!

de!afetação!de!tráfego!e!calcular!o!fluxo!de!tráfego!(veic/hora)!para!cada!segmento,!o!modelo!

da! rede! viária! foi! construído! com! um! conjunto! de! atributos! entre! os! quais! se! destacam! a!

“capacidade!do!eixo!viário”,!a!“Velocidade!Máxima!Permitida”,!o!“Número!de!vias!por!sentido”,!

que!foram!consideradas!para!a!construção!do!modelo!no!âmbito!deste!trabalho.!

Como!é!possível!verificar!mais!tarde!nesta!dissertação,!recorreu_se!apenas!à!variável!“Número!

de! vias! por! sentido”! como! variável! de! quantificação! do! grau! de! exposição! de! risco! de!

atropelamento! do! peão,! uma! vez! que! as! restantes! variáveis! não! apresentavam!variabilidade!

suficiente! para! diferenciar! os! segmentos! em! análise,! onde! ocorreram! os! atropelamentos!

registados.!

4.4!Descrição!das!variáveis!analisadas!!
Apresentam_se! agora! todas! as! variáveis! descritivas! do! ambiente! construído! para! a! área! de!

estudo.!Estas! variáveis! constituíram!as! variáveis! independentes! utilizadas!para! a! construção!

dos!modelos,!que!provêm!das!fontes!e!bases!de!dados!descritas!nos!subcapítulos!anteriores.!

Uma!vez!que!os!dados!referentes!à!caminhabilidade!urbana!constituíam!a!base!de!dados!mais!

condicionante!em!termos!geográficos!optou_se!por! focar!o!estudo!na!área!para!a!qual!existia!

um! maior! número! de! variáveis! disponíveis.! Tal! verifica_se! uma! vez! que! o! levantamento! de!

variáveis!e!o!cálculo!dos!índices!para!os!diversos!grupos!de!utilizadores!se!encontrava!apenas!

realizado!para!uma!área!de!estudo!circunscrita!e!ainda!longe!de!abranger!toda!a!cidade.!

Considerou_se!uma!amostra!de!62!segmentos!onde!ocorreram!110!atropelamentos!nos!anos!

de!2010,!2011,!2012!e!2013.!

Com!o!objetivo!de!descrever!e!melhor!entender!as!variáveis!utilizadas!compôs_se!a!seguinte!

tabela.!

Tabela"8"F"Variáveis"Testadas"no"modelo"

Variável! Definição! Média! Moda! Mínimo! Máximo!

Número!de!
Acidentes5!

Número!de!acidentes!por!
segmento!

1,72! 1! 1! 12!

L(m)! Comprimento!do!segmento! 82,97! 94,46! 3,71! 265,20!

Conservação! Estado!de!conservação!do!segmento! _!
Em!bom!

estado!
! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5!Variável!Dependente!considerada!para!os!modelos!
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Variável! Definição! Média! Moda! Mínimo! Máximo!

Traçado!1! Traçado!da!Via!em!Planta! _! Reta! ! !

Traçado!2! Traçado!da!Via!em!Perfil! _! Em!patamar! ! !

Traçado!3! Traçado!das!bermas! _!
Sem!berma!

ou!

impraticável!

! !

Traçado!4! Situação!do!Acidente! _! Em!plena!via! ! !

C12! Continuidade!de!percurso! 63,26! 57,86! 22,94! 97,92!

C13!
Condições!para!realizar!o!percurso!

mais!direto!
70,27! 70,88! 43,20! 88,36!

C14! Disponibilidade!de!infraestruturas! 64,62! 100,00! 0,00! 100,00!

C21! Variedade!de!usos!de!solo! 50,38! 75,00! 0,00! 100,00!

C22! Larguras!do!passeio! 37,79! 0,00! 0,00! 100,00!

C24!
Presença!de!comércio!destinado!ao!

dia!a!dia!
12,00! 0,00! 0,00! 100,00!

C31! Efeito!de!Vigilância! 49,62! 50,00! 0,00! 100,00!

C32! Qualidade!do!Pavimento! 71,92! 100,00! 12,50! 100,00!

C41!
Existência!de!locais!de!Encontro!

Públicos!
39,23! 50,00! 0,00! 100,00!

C42!
Existência!de!“espaços!âncora”!com!

efeito!de!atração!!
16,41! 0,00! 0,00! 100,00!

C43!
Variedade!de!usos!de!solo!e!

respetivas!horas!de!serviço!
53,08! 50,00! 0,00! 100,00!

C51!
Legibilidade!do!espaço!e!elementos!

de!referência!
51,54! 50,00! 0,00! 100,00!

C53! Presença!de!sinalização! 48,72! 66,67! 0,00! 66,68!

C61! Segurança!das!passagens!de!peões! 80,82! 79,31! 79,31! 83,58!

C62!
Localização!de!passagens!de!peões!

nas!principais!linhas!de!desejo!
62,20! 65,18! 0,00! 76,05!

C71!
Cumprimento!da!legislação!

(acessibilidade)!
45,11! 0,00! 0,00! 100,00!

C75!
Padronização!das!intervenções!no!

espaço!urbano!
50,77! 100,00! 0,00! 100,00!
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Variável! Definição! Média! Moda! Mínimo! Máximo!

AdultT!
Índice!de!caminhabilidade!para!

peões!adultos!a!caminhar!com!um!

propósito!de!transporte!

63,44! 71,70! 43,64! 84,18!

AdultL!
Índice!de!caminhabilidade!para!

peões!adultos!a!caminhar!com!um!

propósito!de!lazer!

58,47! 66,44! 84,18! 84,22!

ChildT!
Índice!de!caminhabilidade!para!

peões!crianças!a!caminhar!com!um!

propósito!de!transporte!

55,54! 21,65! 21,65! 75,29!

ChildL!

Índice!de!caminhabilidade!para!

peões!crianças!a!caminhar!com!um!

propósito!de!lazer!

48,26! 14,41! 14,41! 72,07!

EldT!

Índice!de!caminhabilidade!para!

peões!séniores!a!caminhar!com!um!

propósito!de!transporte!

55,06! 60,22! 31,24! 69,80!

EldL!

Índice!de!caminhabilidade!para!

peões!séniores!a!caminhar!com!um!

propósito!de!lazer!

47,71! 49,62! 23,58! 67,86!

DisabT!

Índice!de!caminhabilidade!para!

peões!com!mobilidade!reduzida!a!

caminhar!com!um!propósito!de!

transporte!

40,19! 0,00! 0,00! 86,15!

DisabL!
Índice!de!caminhabilidade!para!

peões!com!mobilidade!reduzida!a!

caminhar!com!um!propósito!de!lazer!

38,55! 0,00! 0,00! 86,67!

Capacidade! Valor!de!capacidade!do!segmento! 1575,38! 800,00! 0,00! 6500,00!

VelocidadeMax! Velocidade!máxima!no!segmento! 48,49! 50,00! 4,00! 50,00!

Vias! Número!de!vias!por!sentido! 1,58! 1! 0,00! 3!

FluxoRodo! Fluxo!Rodoviário! 914,66! 0,00! 0,00! 10066,17!

!

Observado!os!valores!de!média,!moda,!mínimo!e!máximo!das!numerosas!variáveis,!ressaltam!

algumas! singularidades! a! apontar,! em! primeiro! lugar! a! diversidade! de! comprimento! dos!

segmentos!considerados!que!é!definida!pelos! intervalos!de!mínimo!e!máximo!entre!3,71m!e!

265,20m.! Este! valor! mínimo! foi! considerado! nos! modelos! desenvolvidos,! corresponde! a!

pequenas!ligações!pedonais!e!surge!provavelmente!de!um!excesso!de!detalhe!na!vectorização!

da!rede!pedonal.!Os!segmentos!com!dimensão!menor!do!que!10!metros!representam!apenas!
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cerca! de! 9%! da! amostra! analisada,! apresentando! os! restantes! segmentos! comprimentos!

superiores!a!5!metros.!

Também! de! assinalar! o! ponto! notável,! um! segmento! com! 12! acidentes! associados! e! que!

incapazes! de! esclarecer! retiramos! da! amostra! que! serviu! de! base! aos! modelos! lineares!

seguintes.! Referimos! ainda! os! valores! zero! para!moda! as! variáveis!DisabT! e!DisabL.! Estas!

variáveis!são!responsáveis!por!classificar!a!adequabilidade!dos!segmentos!à!caminhabilidade!

por!parte!de!utilizadores!com!deficiência.!A!moda!igual!a!0!da!variável!C22!–!largura!do!passeio!

também! deve! ser! salientada,! uma! que! dá! indicação! do! nível! de! exposição! ao! risco! de!

atropelamento!dos!sinistros!pedonais!registados.!

4.5!Análises!Estatísticas!Preliminares!

4.5.1!!Coeficiente!de!Spearman!
A!primeira!análise!preliminar!apresentada!diz!respeito!ao!cálculo!do!coeficiente!de!Spearman!já!

apresentado!coeficiente!de!Spearman.!

Tabela"9"F"Coeficientes"de"Correlação"de"Spearman"entre"os"dados"de"atropelamento"e"as"variáveis"do"
ambiente"urbano"e"rodoviário"

Variável! Descrição! Coeficiente!
de!Spearman!

Valor!Absoluto!
Coeficiente!de!
Spearman!

Significância!
Estatística!

C62! Localização!de!passagens!de!peões!nas!
principais!linhas!de!desejo! 0,415! 0,415! 0,001!

C21! Variedade!de!usos!de!solo! 0,345! 0,345! 0,005!

ChildL!
Índice!de!caminhabilidade!para!peões!

crianças!a!caminhar!com!um!propósito!de!
lazer!

0,326! 0,326! 0,009!

ChildT!
Índice!de!caminhabilidade!para!peões!

crianças!a!caminhar!com!um!propósito!de!
transporte!

0,314! 0,314! 0,011!

C41! Existência!de!locais!de!Encontro!Públicos! _0,240! 0,240! 0,056!

AdultL! Índice!de!caminhabilidade!para!peões!adultos!
a!caminhar!com!um!propósito!de!lazer! 0,225! 0,225! 0,740!

C31! Efeito!de!Vigilância! 0,216! 0,216! 0,087!
FluxoRodo! Fluxo!Rodoviário! 0,202! 0,201! 0,109!

C22! Larguras!do!passeio! 0,189! 0,189! 0,134!

EldL! Índice!de!caminhabilidade!para!peões!idosos!
a!caminhar!com!um!propósito!de!lazer! _0,184! 0,184! 0,146!

Traçado!1! Traçado!da!Via!em!Planta! _0,171! 0,171! 0,181!

C43! Variedade!de!usos!de!solo!e!respetivas!horas!
de!serviço! 0,165! 0,165! 0,194!

EldT! Índice!de!caminhabilidade!para!peões!idosos!
a!caminhar!com!um!propósito!de!transporte! _0,156! 0,156! 0,219!

AdultT! Índice!de!caminhabilidade!para!peões!adultos!
a!caminhar!com!um!propósito!de!transporte! 0,151! 0,151! 0,233!

Traçado!3! Descrição!da!berma!da!via! 0,145! 0,145! 0,262!
C24! Presença!de!comércio!destinado!ao!dia!a!dia! 0,131! 0,131! 0,301!

C42! Existência!de!“espaços!âncora”!com!efeito!de!
atração! 0,131! 0,131! 0,304!

Traçado!4! Situação!do!Acidente! 0,116! 0,116! 0,396!

DisabT!
Índice!de!caminhabilidade!para!peões!com!
mobilidade!reduzida!a!caminhar!com!um!

propósito!de!transporte!
0,113! 0,113! 0,375!

Estado!de!
Conservaçã Estado!de!conservação!do!segmento! _0,095! 0,095! 0,459!
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o!

C51! Legibilidade!do!espaço!e!elementos!de!
referência! 0,094! 0,094! 0,459!

DisabL!
Índice!de!caminhabilidade!para!peões!com!
mobilidade!reduzida!a!caminhar!com!um!

propósito!de!lazer!
0,088! 0,088! 0,489!

L(m)! Comprimento!do!segmento! 0,083! 0,083! 0,512!
C13! Condições!para!realizar!o!percurso!mais!direto! 0,074! 0,074! 0,563!
C53! Presença!de!sinalização! 0,073! 0,073! 0,567!
C14! Disponibilidade!de!infraestruturas! 0,070! 0,070! 0,580!

C75! Padronização!das!intervenções!no!espaço!
urbano! 0,067! 0,067! 0,599!

C61! Segurança!das!passagens!de!peões! _0,050! 0,050! 0,697!
C32! Qualidade!do!Pavimento! 0,044! 0,044! 0,728!

Velocidade!
Max! Velocidade!máxima!no!segmento! _0,041! 0,041! 0,756!

C12! Continuidade!de!percurso! 0,030! 0,030! 0,812!
C71! Cumprimento!da!legislação!(acessibilidade)! _0,020! 0,020! 0,875!

Vias! Número!de!vias!por!sentido! _0,018! 0,018! 0,886!

Traçado!2! Traçado!da!Via!em!Perfil! _0,016! 0,016! 0,902!
Capacidade! Valor!de!capacidade!do!segmento! _0,005! 0,005! 0,967!

!

Os!resultados!encontram_se!ordenados,!por!ordem!decrescente,!em!função!do!valor!absoluto!

do! Coeficiente! de! Spearman! calculado.! Foram! consideradas! estaticamente! significativas! as!

variáveis!para! t_stat!<!0,01,!uma!vez!que!se! tratam!de!dados!puramente!experimentais!e!de!

eventos!raros.!

As! variáveis! identificadas! com! maior! correlação! com! o! número! de! acidentes! foram! C62! –!

Localização!de!passagens!de!peões!nas!principais!linhas!de!desejo,!C21!–!Variedade!de!usos!

de!solo,!ChildL!_!Índice!de!caminhabilidade!para!peões!crianças!a!caminhar!com!um!propósito!

de!lazer,!ChildT!_!Índice!de!caminhabilidade!para!peões!crianças!a!caminhar!com!um!propósito!

de!transporte,!C41!–!Existência!de!locais!de!encontro!públicos!e!C31!–!Efeito!de!Vigilância.!

Para! todas! as! variáveis,! exceto! C41! e! C31,! pode! colocar_se! como! hipótese! que! melhores!

condições!e!maior!adequabilidade!à!caminhabilidade!significam!mais!peões!e!por! isso!maior!

relação!com!o!número!de!sinistros!pedonais.!

Para!a!correlação!negativa!apresentada!entre!a!variável!C41!–!Existência!de!locais!de!encontro!

públicos!e!a!variável!Número!de!acidentes!pedonais,!poderemos!avançar!como!explicação!o!

efeito!calmante!proporcionado!por!zonas!de!encontro!públicos!e!utilizado!em!intervenções!de!

acalmia!de!tráfego.!

Surpreendente!é!a!correlação!positiva!entre!a!variável!C31!–!Efeito!de!Vigilância!e!a!variável!

Número!de!sinistros!pedonais,!seria!de!esperar!que!um!menor!de!valor!do!efeito!de!vigilância!

potenciasse! a! velocidade! por! parte! dos! condutores! e! por! isso! que! estas! variáveis! de!

relacionassem! com! um! coeficiente! negativo.! Pelo! contrário! a! correlação! é! positiva! e!

estatisticamente! relevante,! talvez! mais! uma! vez! melhores! condições! para! caminhar,! em!

particular!maior!efeito!de!vigilância,!se!traduzam!em!maior!número!de!peões!e!por!isso!maior!

risco!para!os!utilizadores.!
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4.5.2!!Coeficiente!de!Pearson!
Uma!vez!calculado!o! coeficiente!de!Spearman!que! indica!a!possibilidade!de!correlação!sem!

que!especifique!de!que!tipo!é!essa!correlação,!considerou_se!importante!calcular!o!coeficiente!

se!Pearson!o!qual!quantifica!a!correlação!linear!entre!duas!variáveis.!

Este! coeficiente! apenas! pode! ser! calculado! para! variáveis! contínuas! pelo! que! os! seus!

resultados!apresentados!na!Tabela!10!são!menos!extensos!que!os!anteriormente!obtidos!para!

o!coeficiente!de!Spearman.!

Tabela" 10" F"Coeficiente" de"Correlação" de"Pearson" entre" os" dados" de" atropelamento" e" as" variáveis" do"
ambiente"urbano"e"rodoviário"

Variável! ! Coeficiente!
de!Pearson!

Valor!Absoluto!
Coeficiente!
Pearson!

Significância!
Estatística!

ChildL! Índice!de!caminhabilidade!para!peões!crianças!
a!caminhar!com!um!propósito!de!lazer! 0,391! 0,391! 0,001!

FluxoRodo! Fluxo!Rodoviário! 0,374! 0,374! 0,002!

ChildT! Índice!de!caminhabilidade!para!peões!crianças!
a!caminhar!com!um!propósito!de!transporte! 0,362! 0,362! 0,003!

AdultL! Índice!de!caminhabilidade!para!peões!adultos!a!
caminhar!com!um!propósito!de!lazer! 0,324! 0,324! 0,009!

AdultT! Índice!de!caminhabilidade!para!peões!adultos!a!
caminhar!com!um!propósito!de!transporte! 0,243! 0,243! 0,053!

DisabL!
Índice!de!caminhabilidade!para!peões!com!
mobilidade!reduzida!a!caminhar!com!um!

propósito!de!lazer!
0,111! 0,111! 0,384!

DisabT!
Índice!de!caminhabilidade!para!peões!com!
mobilidade!reduzida!a!caminhar!com!um!

propósito!de!transporte!
0,106! 0,106! 0,404!

Capacidade! Valor!de!capacidade!do!segmento! _0,053! 0,053! 0,680!

EldL! Índice!de!caminhabilidade!para!peões!idosos!a!
caminhar!com!um!propósito!de!lazer! _0,052! 0,052! 0,684!

EldT! Índice!de!caminhabilidade!para!peões!idosos!a!
caminhar!com!um!propósito!de!transporte! _0,030! 0,030! 0,815!

L(m)! Comprimento!do!segmento! 0,027! 0,027! 0,835!

!

Os!resultados!encontram_se!ordenados,!por!ordem!decrescente,!em!função!do!valor!absoluto!

do! Coeficiente! de! Pearson! calculado.! Foram! consideradas! estaticamente! significativas!

variáveis! com! significâncias! estatísticas! inferiores! a! 0,01! uma! vez! que! se! tratam! de! dados!

puramente!experimentais!e!de!eventos!raros.!

As!variáveis!identificadas!com!maior!correlação!com!o!número!de!acidentes!foram!FluxoRodo!

–! Estimativa! do! valor! de! fluxo! rodoviário,! ChildT! _! Índice! de! caminhabilidade! para! peões!

crianças!a!caminhar!com!um!propósito!de! transporte,!AdultL! _Índice!de!caminhabilidade!para!

peões!adultos!a!caminhar!com!um!propósito!de!lazer!e!AdultT!_!Índice!de!caminhabilidade!para!

peões!adultos!a!caminhar!com!um!propósito!de!transporte.!

Para!todas!as!variáveis,!considera_se!como!hipótese,! já!anteriormente!referida,!que!melhores!

condições!e!maior!adequabilidade!à!caminhabilidade!significam!mais!peões!e!por! isso!maior!

relação!com!o!número!de!sinistros!pedonais.!
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4.5.3!Comparação!entre!Medidas!de!Correlação!
A! primeira! nota! de! comparação! entre! os! valores! obtidos! para! coeficientes! de! Spearman! e!

Pearson,! refere_se!à!utilização!do!coeficiente!de!Pearson!como!mera!análise!preliminar,!uma!

vez! que! para! a! efetiva! utilização! deste! coeficiente! as! variáveis! deverão! ser! contínuas! e! de!

distribuição!contínua.!

A!variável!que!pretendemos!analisar,!Número!de!Sinistros!(variável!dependente!nos!modelos!a!

desenvolver),!não!é!uma!variável!contínua,!daí!que!os!valores!apurados!para!o!coeficiente!de!

Pearson,! e! análise! realizada! servem! apenas! como! indicadores! e! sugestões! de! linhas! a!

desenvolver!posteriormente!nos!modelos!a!construir.!

Já! o! coeficiente! de!Spearman!apresenta!maior! liberdade!nas! condições!das! variáveis,! e! por!

isso!perfeita!aplicabilidade!do!contexto!deste! trabalho.!Embora,!como! já! referido!não!permita!

concluir!que!tipo!de!relação!se!estabelece!entre!as!variáveis.!

A!Tabela!11!apresenta!as!variáveis!com!valor!mais!elevado!de!correlação!com!a!variável!que!

pretendemos! explicar! _!Número! de!Sinistros! _! e! cada! um!dos! coeficientes! calculados! e! com!

significância! estatística,! como! já! referido! e! uma! vez! que! se! tratam! de! dados! experimentais!

sobre!eventos!raros!foram!consideradas!relevantes!significâncias!inferiores!a!0,01.!

Tabela" 11" F" Comparação" entre" os" valores" dos"Coeficientes" de"Pearson" e" Spearman" para" as" variáveis"
significativas"em"pelo"menos"um"modelo"

!

Variável! Descrição!
Coeficiente!

de!
Spearman!

Significância!
Estatística!
Spearman!

Coeficiente!de!
Pearson!

Significância!
Estatística!
Pearson!

ChildL!
Índice!de!caminhabilidade!para!

peões!crianças!a!caminhar!com!um!
propósito!de!lazer!

0,326! 0,009! 0,391! 0,001!

FluxoRodo! Fluxo!Rodoviário! 0,202! 0,109! 0,374! 0,002!

ChildT!
Índice!de!caminhabilidade!para!

peões!crianças!a!caminhar!com!um!
propósito!de!transporte!

0,314! 0,011! 0,362! 0,003!

C21! Variedade!de!usos!de!solo! 0,345! 0,005! n.a.! n.a.!

AdultL!
Índice!de!caminhabilidade!para!
peões!adultos!a!caminhar!com!um!

propósito!de!lazer!
0,225! 0,740! 0,324! 0,009!

AdultT!
Índice!de!caminhabilidade!para!
peões!adultos!a!caminhar!com!um!

propósito!de!transporte!
0,151! 0,233! 0,243! 0,053!

C62! Localização!de!passagens!de!peões!
nas!principais!linhas!de!desejo! 0,415! 0,001! n.a.! n.a.!

C42! Existência!de!“espaços!âncora”!com!
efeito!de!atração! 0,131! 0,304! n.a.! n.a.!

C41! Existência!de!locais!de!Encontro!
Públicos! _0,240! 0,056! n.a.! n.a.!

C31! Efeito!de!Vigilância! 0,216! 0,087! n.a.! n.a.!
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A!Tabela!11!apresenta!realçadas!a!verde!as!variáveis!que!apresentam!significância!estatística!

para!ambos!os!coeficientes!e!que!como!é!possível!verificar!apresentam!correlações!mais!fortes!

com!o!número!de!sinistros!registados.!

De! referir! que,! quando! possíveis! de! calcular,! são! coerentes! os! valores! obtidos! para! os! dois!

coeficientes!para!todas!as!variáveis!apresentadas,!muito!embora!possam!variar!os!valores!dos!

coeficientes!ou!a!sua!significância.!

4.6!Análise!Fatorial!
Foi!realizada!uma!análise!fatorial!com!as!variáveis!disponibilizadas!no!âmbito!da!descrição!do!

ambiente! construído.! Como! anteriormente! referido,! o! objetivo! da! análise! fatorial! é! encontrar!

entre! um! conjunto! de! variáveis,! medidas! de! associação! que! possam! passar! despercebidas!

tentando!simultaneamente!perder!o!mínimo!possível!da! informação!associada!à!amostra.!Em!

linha!com!o!aconselhado!por!Hair!et!al!(1998),!a!amostra!apresenta!mais!de!50!observações.!

De! acordo! com! a! Tabela! 12,! a! significância! estatística! da! análise! é! validada! pelo! teste! de!

Bartelett!(Bartelett!Test!of!Spherecity)!que!é!estatisticamente!significativo,!uma!vez!que!o!valor!

do!teste!de!Kaiser_Meyer_Olklin!é!superior!a!0,5,!tal!como!anteriormente!referido!na!secção!3.3.!

Tabela"12"F"Teste"de"KaiserFMeyerFOlklin"e"Bartelett"Test"of"Spherecity"

! Valor! Significância!

KaiserFMeyerFOlklin! 0,515! _!

Bartelett!Test!of!Spherecity! 460,876! 0,000!

!

A! Tabela! 13! apresenta! a! variância! explicada! por! cada! um! dos! fatores! obtidos! da! análise.!

Aplicando!o!critério!de!Kaiser!obtêm_se!seis! fatores!e!uma!variância!explicada!acumulada!de!

70%.!

Tabela"13"F"Análise"Fatorial"F"Variância"Explicada"

Fator! Total!
%!de!Variância!

Explicada!

%!de!Variância!

Explicada!

Cumulativa!

1! 3,679! 21,644! 21,644!

2! 2,240! 13,179! 34,823!

3! 2,008! 11,813! 46,636!

4! 1,766! 10,390! 57,026!

5! 1,243! 7,313! 64,338!

6! 1,114! 6,555! 70,893!

7! 0,962! 5,660! 76,553!

8! 0,865! 5,086! 81,639!
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9! 0,757! 4,452! 86,091!

10! 0,590! 3,470! 89,560!

11! 0,547! 3,219! 92,780!

12! 0,333! 1,956! 94,736!

13! 0,295! 1,735! 96,470!

14! 0,209! 1,231! 97,701!

15! 0,188! 1,104! 98,806!

16! 0,137! 0,806! 99,612!

17! 0,066! 0,388! 100,000!
!
Após! a! validação! da! análise! segue_se! a! sua! leitura! sob! o! ponto! de! vista! do! problema! em!

estudo.!A! tabela!Tabela!14!apresenta!os!valores!de!correlação!entre!o! fator!e!cada!uma!das!

variáveis.!Para!cada!fator!selecionaram_se!as!três!variáveis!com!maiores!valores!de!correlação!

e! considerou_se! que! este! deveria! ser! superior! a! 0,5.! Estes! resultados! encontram_se!

assinalados!a!verde!na!tabela!abaixo.!

Tabela"14"–"Correlação"Fator"F"Variável"

Variável! Fator!

1! 2! 3! 4! 5! 6!

C12! _0,080! 0,904! _0,078! 0,164! 0,038! _0,071!

C13! 0,193! 0,885! 0,090! 0,045! 0,150! _0,193!

C14! 0,157! 0,083! 0,898! _0,050! _0,246! _0,130!

C21! 0,854! _0,016! 0,213! _0,076! _0,263! _0,127!

C22! 0,097! _0,063! 0,710! _0,160! _0,124! 0,184!

C24! 0,698! _0,253! _0,082! 0,065! 0,057! 0,114!

C31! 0,697! 0,178! 0,140! _0,061! 0,063! _0,297!

C32! _0,052! 0,040! 0,047! 0,878! 0,121! 0,000!

C41! _0,026! _0,308! _0,004! _0,568! 0,041! 0,160!

C42! 0,469! _0,143! 0,066! 0,339! _0,202! 0,515!

C43! 0,725! 0,178! 0,400! _0,314! 0,032! _0,034!

C51! _0,109! _0,157! 0,050! _0,168! _0,029! 0,742!

C53! 0,671! 0,264! 0,137! 0,074! 0,250! _0,081!

C61! 0,185! 0,151! 0,208! _0,429! 0,680! _0,312!

C62! 0,494! _0,185! 0,434! _0,056! _0,413! _0,427!

C71! _0,034! 0,024! _0,341! 0,406! 0,730! 0,149!

C75! 0,143! 0,000! 0,801! 0,369! 0,161! _0,140!
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Por! fim! identificaram_se! os! fatores! com! nomes! correspondentes! à! lógica! agregadora! das!

variáveis! que! os! compõem,!Tabela! 15.! Esta! tarefa! permitiu! a! análise! das! grandezas! obtidas!

enquanto!agregadores!e!representantes,!não!de!um!conjunto!de!variáveis,!mas!sim!as!medidas!

sobre! uma! determinada! característica! do! ambiente! urbano! sob! o! ponto! de! vista! da! sua!

caminhabilidade.!

O! primeiro! fator! identificado! representa! a! conveniência! de! percurso! e! agrega! variáveis!

medidoras!da!conveniência!do!espaço!urbano!dada!a!necessidade!diária!que!todos!temos!de!

aquisição!de!bens!e!serviços!de!proximidade.!

O!segundo!fator!representa!as!condições!de!conetividade!fornecidas!pela!rede!viária!pedonal!

para! que! sejam! através! dela! realizadas! deslocações,! tem! como! principais! variáveis! a!

continuidade! de! percurso! e! as! condições! para! o! realizar! de! uma! forma! direta!modelando! a!

facilidade!de!encontrar!um!caminho!para!realizar!um!percurso.!!!

O! terceiro! fator! agrega! variáveis! responsáveis! por! medir! o! compromisso! das! entidades!

gestoras! do! espaço! público! e! os! resultados! práticos! desse! compromisso,! agregando! as!

variáveis!disponibilidade!de!infraestruturas,!padronização!das!intervenções!no!espaço!urbano!e!

largura!dos!passeios.!

A! dimensão! conforto! do! espaço! público! é! dada! pelo! fator! 5,! o! qual! é! maioritariamente!

composto!pelas!variáveis!qualidade!do!pavimento!e!existência!de! locais!de!encontro!públicos!

como! jardins! e! praças.! A! dimensão! de! segurança! associada! ao! ambiente! construído! é!

representada!no!fator!5,!o!qual!compreende!as! informações!de!segurança!das!passadeiras!e!

cumprimento!da!legislação!urbana.!

Por! fim!o!último! fator!quantifica!a! legibilidade!do!espaço!e!a! facilidade!de!entendimento!que!

este!proporciona!ao!seu!utilizador,!nomeadamente!através!de!espaços!âncora!e!elementos!de!

referência.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



!50!

Tabela"15"F"Descrição"dos"Fatores"

Fatores!

1! 2! 3! 4! 5! 6!

C21!–!Variedade!

usos!de!solo!

C12!_!

Continuidade!

de!percurso!

C14!_!

Disponibilidad

e!de!

infraestruturas!

C32!_!

Qualidade!

do!

Pavimento!

C71!_!

Cumpriment

o!da!

legislação!

C51!_!Legibilidade!do!

espaço!e!elementos!de!

referência!

C43!_!Variedade!

de!usos!de!solo!

e!respetivas!

horas!de!serviço!

C13!_!

Condições!para!

realizar!o!

percurso!mais!

direto!

C75!_!

Padronização!

das!

intervenções!

no!espaço!

urbano!

C41!_!

Existência!

de!locais!

de!

Encontro!

Públicos!

C61!_!

Segurança!

das!

passagens!

de!peões!

C42!_!Existência!de!

“espaços!âncora”!com!

efeito!de!atração!

C24!_!Presença!

de!comércio!

destinado!ao!dia!

a!dia!

_!

C22!–!

Larguras!do!

Passeio!

_! _! _!

C31!–!Efeito!

Vigilância!
_! _! _! _! _!

Conveniência! Conectividade! Compromisso! Conforto! Segurança! Clareza/Legibilidade!
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!

5!Modelos! Lineares! Generalizados:!
Atropelamentos! e! Caminhabilidade!
em!Arroios!

5.1!Notas!Iniciais!
Segue_se,!depois!da!exposição!teórica!dos!Modelos!Lineares!Generalizados!e!dos!critérios!de!

análise!para!avaliação!e!comparação!entre!modelos,!a!exposição!dos!modelos!construídos!por!

este! trabalho!com!a!descrição!das!motivações!para!a!escolha!ou! retirada!de!variáveis! tendo!

em!conta!as!suas!características!e!significado.!

Pretende_se!de!seguida!discutir!a!adequabilidade!de!cada!um!dos!modelos,!e!comparando_os,!

estabelecer!qual!o!mais!capaz!de!descrever!a!realidade!em!estudo.!!

Para!cada!conjunto!de!variáveis!identificado!construíram_se!três!modelos!utilizando!as!funções!

de!ligação!Poisson,!Poisson!com!Dispersão!e!Binomial.!!As!funções!de!Poisson!e!Poisson!com!

Dispersão!assumem!a!igualdade!entre!média!e!variância,!quando!não!se!verifica!igualdade!da!

média!e!da!variância!da!variável!dependente,!deve!optar_se!por!outras!formulações!da!função!

de!ligação,!nomeadamente!a!distribuição!do!tipo!Binomial!Negativa.!

Esta!dispersão!positiva!ocorre!no!caso!de!estudo!aqui!apresentado!conforme!se!pode!verificar!

na!Tabela!16.!

Tabela"16"F"Valores"de"variância"e"média"para"a"variável"dependente"a"explicar"pelo"modelo"

Variável! Número!de!Acidentes!

Variância! 2,422!

Média! 1,720!

!

Os!modelos!foram!obtidos!através!da!utilização!do!software!SPPS,!anteriormente!foi!realizado!

trabalho!prévio! de! tratamento!de!dados!no!software!Excel.!Os!outputs! completos!obtidos!de!

cada!modelo!podem!ser!consultados!em!anexo!na!seção!Anexo!D!–!Estatísticas!Descritivas!_!

Modelos.!

No! primeiro! modelo! foram! incluídas! todas! as! variáveis! disponíveis! já! anteriormente!

mencionadas.!O!objetivo!deste!modelo!foi!sobretudo!entender!o!comportamento!das!variáveis!
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e!retirar!sugestões!sobre!quais!poderiam!ser!as!variáveis!com!maior!influência!no!fenómeno!da!

segurança! pedonal.! Vários!modelos! foram! construídos! dos! quais! se! apresentam! apenas! os!

considerados!mais!relevantes.!

Como! forma!de! incluir! a! exposição!do!peão! ao! tráfego! considerou_se! a! variável! “número! de!

vias!por!sentido”!como!offset!em!todos!os!modelos.!Como!referido!anteriormente,!esta!decisão!

ficou!a!dever_se!sobretudo!ao!facto!de!as!estimativas!de!fluxos!apresentarem!o!valor!zero!para!

vários!segmentos.!!!

5.2!Modelo! 1:! Variáveis! Explicativas! da!
Caminhabilidade!

O! primeiro! modelo! foi! construído! partindo! da! análise! fatorial! efetuada! anteriormente.! Foram!

considerados!no!modelo!todos!os!fatores!apurados:!

! Fator!1!–!Conveniência!

! Fator!2!–!Conectividade!

! Fator!3!–!Compromisso!

! Fator!4!–!Conforto!

! Fator!5!–!Segurança!

! Fator!6!–!Clareza/Legibilidade!

A!Tabela! 17! apresenta! as! estatísticas! de! cada! fator! que! constitui! o!modelo.!Observando! os!

valores! da! tabela! é! notória! uma! possível! falta! de! significância! dos! fatores! do! modelo!

denunciada! pelos! extremos! dos! valores! do! intervalo! de! confiança! de! Wald! para! 95%! com!

valores!de!sinal!diferente.!Tal!facto!denuncia!a!possibilidade!de!valor!de!"!real!ser!zero!para!os!

fatores!2,!3,!4!e!6,!e!consequentemente!não!é!possível!!a!rejeição!da!hipótese!nula,!os!valores!

apresentados! não! permitem! rejeitar! a! possibilidade! de! estas! variáveis! não! terem! qualquer!

influência! para! a! explicação! da! variável! número! de! sinistros! pedonais! num! dado! segmento.!

Outra! consequência! do! referido! intervalo,! é! a! possibilidade! de! o! valor! de! "! real! poder! ser!

contrário!ao!apresentado!pelo!modelo!para!os!fatores!2,!3,!4!e!6.!

Simultaneamente!são!de!assinalar!os!elevados!valores!de!significância!estatística!para!alguns!

fatores!que!chegam!a!atingir!os!fatores!3!e!6!que!poderão!denunciar!a!pouca!influência!destas!

variáveis!na!explicação!da!sinistralidade!pedonal,!poderão!também!ser!apenas!um!reflexo!de!

uma!amostra!de!tamanho!bastante!pequeno.!

!
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Tabela"17"–"Resultados"da"calibração"do"modelo"com"base"nos"fatores"de"caminhabilidade"6"

!

Variável! "!

Intervalo!de!Confiança!

Wald!95%!
Teste!de!Hipóteses!

! Inferior! Superior!

Chi_

Quadrado!

Wald!

Sign.!

Modelos!

Poisson!

Intercept***"
_1,462! _1,664! _1,261! 202,036! 0,000!

Fator!1!_!!

Conveniência!**!

0,249! 0,031! 0,467! 5,032! 0,025!

Fator!2!_!

Conectividade!*!

0,139! _0,096! 0,375! 1,349! 0,245!

Fator!3!_!

Compromisso!

_0,094! _0,314! 0,126! 0,698! 0,404!

Fator!4!_!Conforto!*!
_0,152! _0,345! 0,041! 2,395! 0,122!

Fator!5!_!Segurança!

***!

0,396! 0,201! 0,591! 15,782! 0,000!

Fator!6!_!Clareza/!

Legibilidade!

_0,029! _0,235! 0,177! 0,076! 0,783!

Modelo!

Poisson!com!

Dispersão!

Intercept***!
_1,462! _1,664! _1,261! 202,036! 0,000!

Fator!1!_!!

Conveniência!**!

0,249! 0,031! 0,467! 5,032! 0,025!

Fator!2!_!

Conectividade!*!

0,139! _0,096! 0,375! 1,349! 0,245!

Fator!3!_!

Compromisso!

_0,094! _0,314! 0,126! 0,698! 0,404!

Fator!4!_!Conforto!*!
_0,152! _0,345! 0,041! 2,395! 0,122!

Fator!5!_!Segurança!

**!

0,396! 0,201! 0,591! 15,782! 0,000!

Fator!6!_!Clareza/!

Legibilidade!

_0,029! _0,235! 0,177! 0,076! 0,783!

Modelo!

Binomial!

Negativo!

Intercept***!
_1,418! _1,658! _1,177! 133,399! 0,000!

Fator!1!_!!

Conveniência!**!

0,253! 0,024! 0,481! 4,682! 0,030!

Fator!2!_!
0,146! _0,101! 0,394! 1,343! 0,246!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6!***!_!Coeficiente!estatisticamente!significativo!para!um!grau!de!confiança!(GC)!superior!a!99%!
!!!**!_!Coeficiente!6estatisticamente!significativo!para!um!GC>95%!
!!!*!_!Coeficiente!estatisticamente!significativo!para!um!GC>70%!
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Conectividade!*!

Fator!3!_!

Compromisso!

_0,095! _0,329! 0,138! 0,641! 0,423!

Fator!4!_!Conforto!*!
_0,154! _0,361! 0,054! 2,110! 0,146!

Fator!5!_!Segurança!

**!

0,386! 0,172! 0,599! 12,515! 0,000!

Fator!6!_!Clareza/!

Legibilidade!

_0,023! _0,240! 0,195! 0,041! 0,839!

!

5.3!Modelo! 2:!Modelo! calibrado! com!base!nos! fatores!
de!caminhabilidade!mais!significativos!

O!segundo!modelo!foi!construído!partindo!da!análise!fatorial!efetuada!anteriormente!e!isolando!

os!fatores!estatisticamente!mais!significativos.!Foram!considerados!no!modelo!os!fatores:!

! Fator!1!–!Conveniência!

! Fator!2!–!Conectividade!

! Fator!4!–!Conforto!

! Fato!5!–!Segurança!

A! Tabela! 18! apresenta! as! estatísticas! de! cada! fator! que! constituem! o! segundo! modelo.!

Observando!os! valores!da! tabela!é,! à! semelhança!do! já! verificado!para!no!primeiro!modelo,!

possível!encontrar!sinais!de!uma!possível!instabilidade!do!modelo!denunciada!pelos!extremos!

dos!valores!do! intervalo!de!confiança!de!Wald!para!95%!com!valores!de!sinal!diferente.!Este!

ponto!poderá! indicar!que!o!valor!de!"! real!poderá!ser!contrário!ao!apresentado!pelo!modelo,!

para!as!variáveis!para!as!quais!tal!ocorre,!fatores!2!e!4.!

Sobretudo,! e! tal! como! referido! no! subcapítulo! anterior,! este! intervalo! indica! que! existe! a!

possibilidade!de!"!real!ser!zero!para!estas!variáveis,!e!consequentemente!não!ser!possível!a!

rejeição!da!hipótese!nula,! isto!é,!não!permitem!rejeitar!a!possibilidade!de!estas!variáveis!não!

terem!qualquer!influência!para!a!explicação!do!fenómeno!da!segurança!pedonal.!

Relativamente! à! significância! estatística! das! variáveis! do! modelo,! embora! estejamos! na!

presença!de!valores!muito!altos,!e! fora!do!que!seria!desejável!para!um!modelo! ideal!onde!a!

totalidade!as!variáveis!é!estatisticamente!significativa,!é!notória!a!sua!melhoria!em!relação!ao!

modelo!anterior,!sendo!os!valores!mais!favoráveis!apresentados!para!o!modelo!Poisson.!

!
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Tabela" 18" F" Resultados" da" calibração" do" modelo" com" base" nos" fatores" de" caminhabilidade" mais"
significativos"7"

!

Variável! "!

Intervalo!de!Confiança!

Wald!95%!
Teste!de!Hipóteses!

! Inferior! Superior!

Chi_

Quadrado!

Wald!

Sign.!

Modelos!

Poisson!

Intercept***!
_1,474! _1,675! _1,273! 207,216! 0,000!

Fator!1!_!!

Conveniência!**!

0,229! 0,015! 0,443! 4,393! 0,036!

Fator!2!_!

Conectividade!*!

0,141! _0,089! 0,371! 1,444! 0,230!

Fator!4!_!Conforto!

*!

_0,153! _0,347! 0,040! 2,404! 0,121!

Fator!5!_!

Segurança!***!

0,402! 0,209! 0,596! 16,621! 0,000!

Modelo!

Poisson!

com!

Dispersão!

Intercept***!
_1,474! _1,697! _1,251! 167,388! 0,000!

Fator!1!_!!

Conveniência!*!

0,229! _0,009! 0,467! 3,548! 0,060!

Fator!2!_!

Conectividade!*!

0,141! _0,115! 0,397! 1,166! 0,280!

Fator!4!_!Conforto!

*!

_0,153! _0,369! 0,062! 1,942! 0,163!

Fator!5!_!

Segurança!***!

0,402! 0,187! 0,617! 13,426! 0,000!

Modelos!

Binomial!

Negativo!

Intercept***!
_1,426! _1,667! _1,185! 134,628! 0,000!

Fator!1!_!!

Conveniência!**!

0,234! 0,008! 0,461! 4,100! 0,043!

Fator!2!_!

Conectividade!*!

0,147! _0,096! 0,391! 1,404! 0,236!

Fator!4!_!Conforto!

*!

_0,156! _0,365! 0,053! 2,143! 0,143!

Fator!5!_!

Segurança!***!

0,394! 0,182! 0,606! 13,242! 0,000!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7!***!_!Coeficiente!estatisticamente!significativo!para!um!grau!de!confiança!(GC)!superior!a!99!
!!!**!_!Coeficiente!7estatisticamente!significativo!para!um!GC>95%!
!!!*!_!Coeficiente!estatisticamente!significativo!para!um!GC>80%!
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5.4!Modelo! 3:! Contributo! Adicional! das! Variáveis!
Explicativas!da!Circunstância!dos!Sinistros!

Seguidamente!com!o!objetivo!de!incluir!no!modelo!informações!relativas!às!características!dos!

atropelamentos!e! das! suas! vitimas! foram!calculadas! variáveis! derivadas!das! fornecidas!pela!

base!de!dados!de!sinistralidade!rodoviária.!Calcularam_se!as!seguintes!variáveis:!

%!Feridos!Graves!ou!Mortos!–!Percentagem!de!atropelamentos!com!vítimas!

%!Fora!da!Passadeira!–!Percentagem!de!atropelamentos!ocorridos!num!dado!segmento!com!

situação!diferente!de!em!plena!via!

%!de!Noite!–!Percentagem!de!atropelamentos!ocorridos!num!dado!segmento!com!situação!de!

luminosidade!igual!a!Noite!com!iluminação!ou!Noite!sem!iluminação!

%!Curva!–!Percentagem!de!atropelamentos!ocorridos!num!dado!segmento!com! indicação!de!

traçado!em!curva!

%!Inclinação!–!Percentagem!de!atropelamentos!ocorridos!num!dado!segmento!com!indicação!

de!traçado!com!inclinação!

%!em!Segmento!com!Berma!–!Percentagem!de!atropelamentos!ocorridos!num!dado!segmento!

com!indicação!de!Berma!pavimentada!ou!

%!Fora!da!Via!–!Percentagem!de!atropelamentos!ocorridos!num!dado!segmento!com!indicação!

de!situação!do!acidente!diferente!de!Sem!berma!ou!impraticável!

%!Agua!no!Pavimento!–!Percentagem!de!atropelamentos!ocorridos!num!dado!segmento!com!

indicação!de!situação!de!condições!de!aderência!iguais!a!Húmido!ou!Molhado!

%!Sexo!Fem.!–!Percentagem!de!atropelamentos!ocorridos!num!dado!segmento!com!vítimas!do!

sexo!feminino!

%!Idosos!–!Percentagem!de!atropelamentos!ocorrido!num!dado!segmento!com!vítimas!idosas!

(acima!de!65!anos)!

%!Atrop.! Noite! –! Percentagem! de! atropelamentos! ocorridos! num! dado! segmento! durante! a!

Noite!

%! Bom! Estado! de! Conservação! –! Percentagem! de! atropelamentos! ocorridos! num! dado!

segmento!com!estado!de!conservação!declarado!igual!a!Em!bom!estado!

Após! este! exercício! correram_se! vários! modelos! com! os! quatros! fatores! anteriormente!

identificados!e!com!estas!variáveis,!tentando!desta!forma!obter!um!modelo!mais!completo,!com!

bom!ajustamento!e!capaz!de!dar!novas!pistas!sobre!o!fenómeno!da!sinistralidade!pedonal.!

Dos!modelos!obtidos!desta! forma! incluiu_se!neste!subcapítulo!aquele!que!apresentou!melhor!

explicação! da! variância.! É! aparentemente! surpreendente! que! variáveis! como! %! Fora! da!
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Passadeira! ou! %! Bom! Estado! de! Conservação! não! apresentem! valores! estatisticamente!

relevantes!para!a!explicação!do!número!de!atropelamentos!num!segmento,!decorrente!desta!

surpresa!verificou_se!que!existem!para!estas!variáveis!pouca!variabilidade!de!valores!dentro!da!

área! de! estudo.! Para! a! área! de! estudo! 95,24%! dos! segmentos! apresentam! um! traçado! em!

Reta,! 96,86! %! dos! segmentos! apresentam! sinistros! que! se! localizaram! em! plena! via.!

Simultaneamente! é! legítimo! pensar! que! os! peões! adotem!atitudes! de! proteção! e! adaptação!

face!a!cenários!em!matéria!de!segurança,!tornando_se!mais!defensivos!e!cuidadosos.!

O! terceiro! modelo! foi! construído! partindo! da! análise! descrita,! para! este! modelo! foram!

consideradas!as!seguintes!variáveis:!

! Fator!1!–!Conveniência!

! Fator!2!–!Conectividade!

! Fator!4!–!Conforto!

! Fator!5!–!Segurança!

%!Sexo!Fem.!–!Percentagem!de!atropelamentos!ocorridos!num!dado!segmento!com!

vítimas!do!sexo!feminino!

%!Idosos!–!Percentagem!de!atropelamentos!ocorrido!num!dado!segmento!com!vítimas!

idosas!(acima!de!65!anos)!

%! Atrop.! Noite! –! Percentagem! de! atropelamentos! ocorridos! num! dado! segmento!

durante!a!Noite!

Os!últimos!três!fatores!incluídos!no!modelo!resultaram!da!análise!dos!dados!de!sinistralidade!

para!cada!segmento!considerado!e!da!ponderação!conjunta!dos!sinistros!lá!ocorridos.!

A!Tabela! 19! apresenta! as! estatísticas! de! cada! fator! que! constitui! o!modelo.!Observando! os!

valores! da! tabela! é! notória! uma! possível! falta! de! significância! dos! fatores! do! modelo!

denunciada! pelos! extremos! dos! valores! do! intervalo! de! confiança! de! Wald! para! 95%! com!

valores!de!sinal!diferente.!Tal!facto!denuncia!a!possibilidade!de!valor!de!"!real!ser!zero!para!os!

fatores! 1,! 2,! 4! e! %! Idosos,! como! anteriormente! referido! para! casos! semelhantes! esta!

possibilidade! indica! o! risco! de! não! ser! possível! a! rejeição! da! hipótese! nula,! isto! é,! não!

permitem! rejeitar! a! possibilidade! de! estas! variáveis! não! terem! qualquer! influência! para! a!

explicação!da!sinistralidade!pedonal!alvo!primeiro!deste!trabalho.!

Outra! consequência! de! um! intervalo! com! estas! características! é! o! fato! de! o! valor! de!"! real!

poder! ser! contrário! ao! apresentado! pelo!modelo! para! estes! fatores,! colocando! uma!grau! de!

incerteza!adicional!na!interpretação!do!modelo!e!nas!recomendações!e!orientações!realizadas!

com!base!em!tais!interpretações.!

São!ainda!de!assinalar!os!valores!de!significância!estatística!mais!altos!para!as!variáveis!Fator!

2!_!Conetividade!e!%!Idosos,!com!o!valor!mais!baixo!igual!a!0,159!e!que!permitem!concluir!que!
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todas! as! variáveis! do! modelo! são! estatisticamente! significativas! com! um! grau! de! confiança!

muito! próximo! dos! 85%,! observando! a! reduzida! dimensão! da! amostra! consideram_se! estes!

resultados!positivos.!

Tabela" 19" F" Resultados" da" calibração" do" modelo" com" base" nos" fatores" de" caminhabilidade" mais"
significativos"8"

!

Variável! "!

Intervalo!de!Confiança!

Wald!95%!
Teste!de!Hipóteses!

! Inferior! Superior!

Chi_

Quadrado!

Wald!

Sign.!

Modelos!

Poisson!

Intercept***!
_0,810! _1,235! _0,385! 13,948! 0,000!

Fator!1!_!!

Conveniência!*!

0,204! _0,002! 0,409! 3,772! 0,052!

Fator!2!_!

Conectividade!*!

0,179! _0,070! 0,427! 1,981! 0,159!

Fator!4!_!Conforto!

*!

_0,181! _0,380! 0,017! 3,203! 0,073!

Fator!5!_!

Segurança!***!

0,389! 0,195! 0,584! 15,356! 0,000!

%!Sexo!Fem.**! _0,587! _1,092! _0,081! 5,171! 0,023!

%!Idosos*! _0,405! _0,903! 0,093! 2,546! 0,111!

%!Atrop.!Noite**! _0,714! _1,273! _0,156! 6,281! 0,012!

Modelo!

Poisson!

com!

Dispersão!

Intercept***!
_0,810! _1,239! _0,381! 13,681! 0,000!

Fator!1!_!!

Conveniência!*!

0,204! _0,004! 0,411! 3,700! 0,054!

Fator!2!_!

Conectividade!*!

0,179! _0,073! 0,430! 1,943! 0,163!

Fator!4!_!Conforto!

*!

_0,181! _0,382! 0,019! 3,142! 0,076!

Fator!5!_!

Segurança!***!

0,389! 0,193! 0,586! 15,063! 0,000!

%!Sexo!Fem.**! _0,587! _1,097! _0,076! 5,072! 0,024!

%!Idosos*! _0,405! _0,908! 0,097! 2,498! 0,114!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8!***!_!Coeficiente!estatisticamente!significativo!para!um!grau!de!confiança!(GC)!superior!a!99!
!!!**!_!Coeficiente!estatisticamente!significativo!para!um!GC>95%!
!!!*!_!Coeficiente!estatisticamente!significativo!para!um!GC>80%!
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%!Atrop.!Noite**! _0,714! _1,278! _0,150! 6,161! 0,013!

Modelos!

Binomial!

Negativo!

Intercept***!
_0,810! _1,235! _0,385! 13,947! 0,000!

Fator!1!_!!

Conveniência!*!

0,204! _0,002! 0,409! 3,772! 0,052!

Fator!2!_!

Conectividade!*!

0,179! _0,070! 0,427! 1,981! 0,159!

Fator!4!_!Conforto!

*!

_0,181! _0,380! 0,017! 3,203! 0,073!

Fator!5!_!

Segurança!***!

0,389! 0,195! 0,584! 15,356! 0,000!

%!Sexo!Fem.**! _0,587! _1,092! _0,081! 5,171! 0,023!

%!Idosos*! _0,405! _0,903! 0,093! 2,546! 0,111!

%!Atrop.!Noite**! _0,714! _1,273! _0,156! 6,281! 0,012!

!

5.5!Comparação!entre!Modelos!

5.5.1!Análise!da!Dispersão!
Inicialmente!validou_se!a!utilização!da!função!de!ligação!de!Poisson!com!Dispersão!através!do!

teste! de! Lagrange.! Como! é! possível! observar! os! valores! de! significância! encontram_se!

próximos!de!zero!e!o!valor!do!teste!é!superior!a!1!indicando!a!existência!de!sobredispersão!e!

validado!a!rejeição!da!hipótese!nula,!Tabela!20!_!Teste!do!Multiplicador!de!Lagrange.!

Segundo!a!literatura!(Cameron!et!Triverdi,!2013)!a!existência!de!valores!superiores!a!1!para!o!

teste! do! multiplicador! de! Lagrange! indica! severidade! da! sobredispersão,! reforçando! a!

importância!de!avaliação!dos!modelos!que!têm!em!linha!de!conta!tal!fator.!

Tabela"20"F"Teste"do"Multiplicador"de"Lagrange"

!
Chi_

Quadrado!
Significância!

Modelo!calibrado!com!base!nos!fatores!de!caminhabilidade! 16,901! 0,000!

Modelo!calibrado!com!base!nos!fatores!de!caminhabilidade!mais!significativos! 16,717! 0,000!

Modelo!calibrado!com!base!nos!fatores!de!caminhabilidade!e!características!

dos!sinistros!mais!significativos!
20,04! 0,000!

!
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Também! o! cálculo! dos! valores! de! Log_Likelihood! permitem! a! comparação! entre! os!modelos!

com! função! de! ligação! de!Poisson! e! os!modelos! com! função! de! ligação!Binomial.!Uma! vez!

verificado! valor! de! log! likelihood! significativamente!mais! baixo! nos!modelos!Poisson,! poderá!

significar! que! o! modelo! Binomial! não! contribui! para! o! aumento! da! capacidade! preditiva! do!

modelo!tal!como!podemos!verificar!nos!modelos,!Tabela!21!_!Log!Likelihood.!

!

Tabela"21"F"Log"Likelihood"and"log"likelihood"ratio"test"entre"os"modelos"Poisson"e"Binomial"

! Poisson/!

Poisson!com!

Dispersão!

Binomial!

!

Modelo!calibrado!com!base!nos!fatores!de!caminhabilidade! _101,760! _101,452!

Modelo!calibrado!com!base!nos!fatores!de!caminhabilidade!mais!significativos! _102,113! _101,773!

Modelo!calibrado!com!base!nos!fatores!de!caminhabilidade!e!características!

dos!sinistros!mais!significativos!
_96,745! _96,745!

!

Os! valores! de! Log! Likelihood! obtidos! para! o! modelos! 3! são! iguais! para! todas! as! suas!

formulações,!este!fato!tal!como!denunciava!já!a!análise!da!Tabela!19,!indica!que!a!formulação!

binomial!não!porta!qualquer!vantagem!ao!modelo.!

5.5.2!Ajustamento!e!Validação!
Segue_se!agora!a!comparação!entre!os!vários!modelos!construídos!de!acordo!com!os!critérios!

previamente!enunciados!na!seção!3.4.4.!

Tabela"22"F"Teste"de"Omnibus"

!

Poisson!
Poisson!com!

Dispersão!
Binomial!

Chi_

Quadrado!
Sig.!

Chi_

Quadrado!
Sig.!

Chi_

Quadrado!
Sig.!

Modelo!calibrado!com!base!nos!fatores!de!

caminhabilidade!!
26,519! 0,000! 20,129! 0,003! 19,148! 0,004!

Modelo!calibrado!com!base!nos!fatores!de!

caminhabilidade!mais!significativos!
24,813! 0,000! 20,044! 0,000! 18,505! 0,001!

Modelo!calibrado!com!base!nos!fatores!de!

caminhabilidade!e!características!dos!

sinistros!mais!significativos!

35,549! 0,000! 34,870! 0,000! 28,563! 0,00!

!
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O! teste! de! Omnibus,! cujos! resultados! são! apresentados! na! Tabela! 22,! ! valida! que! para!

qualquer!dos!modelos!construídos!é!possível! rejeitar!a!hipótese!nula!Ho,! significa! isto!que!é!

possível!excluir!a!hipótese!de!a!média!de!todas!as!variáveis!ser!igual!sendo!admissível,!dentro!

do!intervalo!de!confiança!de!95%!que!pelo!menos!existe!um!par!de!variáveis!em!cada!modelo!

com!médias!diferentes.!

Tabela"23"F"Parâmetros"!2"e"r2"

!

Poisson/Poisson!

com!Dispersão!
Binomial!Negativa!

!2! r2! !2! r2!

Modelo!calibrado!com!base!nos!fatores!de!caminhabilidade!! 0,111! &0,310! 0,086! &!0,275!

Modelo!calibrado!com!base!nos!fatores!de!caminhabilidade!

mais!significativos!
0,108! &0,300! 0,083! &0,210!

Modelo!calibrado!com!base!nos!fatores!de!caminhabilidade!e!

características!dos!sinistros!mais!significativos!
0,155! &!0,410! 0,129! &!0,375!

!

Tal!como! indicado!no!subcapítulo!5,!o!valor!de!!2!é!calculado!com!base!nos!valores!de!Log_

Likelihood,! já! o! valor! de! r2! é! obtido! pela! relação! empírica! estabelecida! por! Domencich! and!

Macfaden,! ver! Anexo! E.! Constituindo! este! parâmetro! uma! medida! da! adequabilidade! do!

modelo,! em! certa! medida! equivalente! ao! papel! do! coeficiente! de! determinação! (r2)! para! os!

modelos!lineares.!

A! análise! da! Tabela! 23! _! Parâmetros! !2! e! r2! indica! que! o! modelo! 3! nas! suas! formulações!

Poisson!e!Poisson!com!Dispersão!apresenta!os!melhores!valores!do!coeficientes!!2!e!r2.!Assim!

cabe!ao!modelo!3!a!maior!adequação!entre!os!modelos.!

Sublinha_se!ainda!a!diferença!dos!valores!de!!2!e!r2!entre!os!modelos!com!função!de!ligação!

Poisson! e!Binomial!Negativa.!As! formulações!Poisson! apresentam! significativa! vantagem!no!

que!diz!respeito!à!adequação!quando!comparados!com!as!formulações!que!utilização!Binomial!

Negativa.!

Tabela"24"F"Log"Likelihood"Ratio"entre"o"modelo"nulo"e"os"modelos"construídos"

!

Poisson/!Poisson!

com!Dispersão!

LL!ratio!test!

Binomial!Negativa!

LL!ratio!test!

LL!ration!

distribuição!de!

Chi_Quadrado!

Modelo!calibrado!com!base!nos!fatores!de!

caminhabilidade!
25,518! 19,148! 12,592!

Modelo!calibrado!com!base!nos!fatores!de! 24,812! 18,506! 9,488!



!62!

caminhabilidade!mais!significativos!

Modelo!calibrado!com!base!nos!fatores!de!

caminhabilidade!e!características!dos!

sinistros!mais!significativos!

35,548! 28,562! 14,067!

!

Observando!os!valores!da!tabela!Tabela!23,!verificam_se!valores!de!!2!e!r2!baixos!em!relação!

ao!que!seria!um!modelo!ideal.!Assim!procedeu_se!ao!cálculo!do!Log!Likelihood!Ratio!entre!os!

três!modelos!considerados!e!os!modelos!nulos.!!

Por!forma!a!validar!os!valores!obtidos!para!este!coeficiente!realizou_se!a!sua!comparação!com!

o!valor!dado!por!uma!distribuição!de!Qui_Quadrado.!Os!graus!de! liberdade!considerados!em!

cada!caso! foram! iguais!à!diferença!entre!o!número!de!variáveis!consideradas!pelo!modelo!a!

teste! e! o! número! de! variáveis! do! modelo! nulo.! Foi! considerado! para! cada! o! valor! da!

distribuição!para!uma!significância!de!0,05.!

Observando! na! Tabela! 25! os! valores! de! Poisson/! Poisson! com! Dispersão! LL! ratio! test! e!

Binomial! NegativaLL! ratio! test! significativamente! superiores! aos! obtidos! teoricamente! pela!

distribuição! de! Chi_Quadrado,! fica! claro! que! é! possível! rejeitar! a! hipótese! nulo! Ho! de! os!

modelos!em!estudo!não!portarem!mais!variância!explicada!do!que!o!modelo!nulo.!

Tabela"25"F"Parâmetro"Comparativo"de"Ajustamento"F"AIC"

!

Poisson/!

Poisson!

com!

Dispersão!

Binomial!

Modelo!calibrado!com!base!nos!fatores!de!caminhabilidade! 217,519! 218,904!

Modelo!calibrado!com!base!nos!fatores!de!caminhabilidade!mais!

significativos!
214,225! 215,547!

Modelo!calibrado!com!base!nos!fatores!de!caminhabilidade!e!

características!dos!sinistros!mais!significativos!
209,489! 211,489!

!

A!Tabela!25!_!Parâmetro!Comparativo!de!Ajustamento!apresenta!os!valores!dos!parâmetros!de!

ajustamento!dos!modelos!considerados.!Este!parâmetro,!previamente!descrito,!mede!o!grau!de!

informação!perdida!no!ajuste!de!um!determinado!modelo.!

Como! é! possível! verificar,! o! modelo! 3! com! funções! de! ligação! Poisson! e! Poisson! com!

Dispersão!é!o!modelo!que!apresenta!valor!mais!baixo!no!parâmetro!de!ajustamento!AIC,!este!

fato!indicia!menor!perda!de!informação!do!modelo!à!realidade!e!estudo,!com!base!nesta!tabela!

é! legítimo! afirmar! que! este! é! um! modelo! melhor! em! comparação! com! os! restantes.!
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Adicionalmente,!considerando!que!a!formulação!Binomial!Negativa!do!modelo!3!apresenta!um!

parâmetro! de! dispersão! de! valor! 2,026x10_7! e! valores! de! "! muito! semelhantes! às! restantes!

formulações!do!modelo!3,!é!possível!afirmar!que!esta!formulação!é!irrelevante!para!o!modelo!3!

em!face!das!formulações!de!Poisson!e!Poisson!com!Dispersão.!

Tabela"26"–"Coeficientes"""das"variáveis"no"modelos"

!
Modelo!calibrado!com!

base!nos!fatores!de!

caminhabilidade!

Modelo!calibrado!com!

base!nos!fatores!de!

caminhabilidade!mais!

significativos!

Modelo!calibrado!com!base!

nos!fatores!de!

caminhabilidade!e!

características!dos!sinistros!

mais!significativos!

Variável!
"!Modelos!

Poisson!

"!Modelo!

Binomial!

Negativa!

"!

Modelos!

Poisson!

"!Modelo!

Binomial!

Negativa!

"!Modelos!

Poisson!

"!Modelo!

Binomial!

Negativa!

Fator!1!–!

Conveniência!

(C21 C43 C24 C31)!

0,268! 0,259! 0,243! 0,243! 0,204! 0,204!

Fator!2!–!

Conectividade!

(C12!C13)!

0,150! 0,170! 0,152! 0,173! 0,179! 0,179!

Fator!3!–!

Compromisso!

(C14!C75!C22)!

_0,121! _0,138! _! _! _! _!

Fator!4!–!Conforto!

(C32!C41)!
_0,137! _0,154! _0,137! _0,155! _0,181! _0,181!

Fator!5!–!Segurança!

(C61!C71)!
0,387! 0,315! 0,394! 0,334! 0,389! 0,389!

Fator!6!–!

Clareza/Legibilidade!

(C42!C51)!

_0,034! _0,007! _! _! _! _!

%!Sexo!Fem.! _! _! _! _! _0,587! _0,587!

%!Idosos! _! _! _! _! _0,405! _0,405!

%!Atrop.!Noite! _! _! _! _! _0,714! _0,714!

!

A! Tabela! 26! mostra! o! coeficiente! "! de! cada! variável! para! os! modelos! anteriormente!

apresentados.!Apesar!das!preocupações!de!ajustamento!anteriormente!enunciadas!a!quando!
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de!uma!análise! individual!de!cada!modelo.!Esta!tabela!permite!verificar!como,!para!a!mesma!

variável,! ambos! os! modelos! apresentam! valores! muito! semelhantes.! Esta! verificação! torna!

válido!acreditar!na!robustez!e!estabilidade!dos!modelos!e!seu!correto!ajustamento!apesar!dos!

valores!de!significância!estatística!anteriormente!apresentados!e!nem!sempre!ideais,!aumenta!

assim! a! segurança! quanto! à! influência! de! cada! fator! apresenta! na! variável! dependente,!

número!de!atropelamentos.!!

Assim,!e!tendo!sempre!em!conta!os!critérios!de!bom!ajustamento,!parcimónia!e!interpretação!

conclui_se!que!o!modelo!mais!ajustado!ao!objetivo!deste!trabalho!é!o!modelo!3.!Focando!em!

primeiro! lugar! o! ponto! relativo! ao! ajustamento! é! visível,! pelas! Tabela! 17! e! Tabela! 18,! as!

limitações!de!ajustamento!devidas!aos!valores!de!significância!muito!acima!do!considerado!em!

estudos!como!este.!Tal!como!anteriormente!referido,!na!análise!de!cada!modelo,!estes!valores!

ao! nível! da! significância! estatística! poderão! estar! relacionados! com! o! pequeno! tamanho! da!

amostra! considerada,! limitada! sobretudo! pela! quantidade! de! segmentos! com! pontuação! de!

caminhabilidade!na!cidade!de!Lisboa.!Também!o!critério!de!parcimónia!em!relação!ao!número!

de!variáveis!foi!preterido!em!relação!à!interpretação,!apresentando!o!modelo!3!maior!número!

de!variáveis!que!os!restantes!modelos.!

Pretendendo! sobretudo! identificar! fatores! do! ambiente! construídos! relacionados! com! a!

caminhabilidade!que! influenciam!a!ocorrência!de!sinistros!pedonais,!considerou_se! legítima!a!

consideração! do!modelo! 3! e! das! vias! fornecidas! pelas! suas! variáveis.!Apesar! da! fragilidade!

preferiu_se!discutir! a! contribuição!de!diferentes! variáveis! e!dimensões!do!espaço!urbano,! ao!

invés! de! modelos! de! poucas! variáveis,! onde! ficariam! de! fora! algumas! possibilidades! de!

correlação!expostas!no!capitulo!seguinte!e!que!consideramos!interessantes.!

!
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!

6! Discussão! dos! Resultados! e!
Conclusões!

6.1!Discussão! dos! Resultados! e! Principais!
Contribuições!

Este!capítulo!discute!os!resultados!obtidos!e!aborda!as!conclusões!possíveis!de!retirar!deste!

trabalho.! Inicialmente! apresentam_se! as! contribuições! conseguidas! e! de! seguida! as! novas!

questões!suscitadas!por!este!estudo.!

Embora!os!modelos!apresentem!diferenças!entre!si,!apontam!em!direções!semelhantes.!Uma!

vez!que!o!objetivo!deste!trabalho!passa!por!um!melhor!entendimento!acerca!das!variáveis!que!

condicionam!a!segurança!pedonal,! fez_se!incidir!esta!análise!sobre!o!modelo!3.!Este!modelo,!

sem! diferenças! significativas! de! calibração! apresenta! maior! número! de! variáveis! e! por! isso!

permite!a!extração!de!conclusões!mais!extensas!e! interessantes!sobre!a!segurança!pedonal.!

Apesar! de! tal! decisão! a! análise! que! se! segue! ocorreu! sem! perder! de! vista! os! restantes!

modelos!e!as!indicações!por!eles!apresentadas.!

Observando!a!Tabela!26!sobressai!a!influência!negativa!dos!fatores!de!conforto!no!número!de!

atropelamentos.!Este!fator!é!principalmente!composto!pelas!variáveis!qualidade!do!pavimento!

e! a! existência! de! locais! de! encontro! públicos! como! praças! ou! jardim.! O! número! de!

atropelamentos!é!tanto!maior!quanto!menor!forem!os!valores!associados!às!variáveis,!quanto!

pior!for!a!qualidade!do!pavimento!da!via!e!a!menor!o!número!de!locais!de!encontro!em!espaço!

público.!Uma!explicação!poderá!residir!no!fato!de!um!peão!confortável!na!área!urbana!que!lhe!

é! destinada,! como! o! passeio! ou! o! jardim,! não! terá! necessidade! de! utilizar! a! parte! da! via!

destinada!aos!veículos.!Criando_se!um!efeito!de!proteção!nos!peões!associado!ao!conforto!e!

indicando! uma! influência! positiva! na! segurança! pedonal! das! operações! de! beneficiação! de!

pavimentos!e! repavimentações,!a!par!com! intervenções!de!criação!de!praças!de!convívio!ou!

zonas!ajardinadas.!

Também!o!fator!associado!ao!compromisso,!o!qual! incluí!variáveis!como!a!disponibilidade!de!

infraestruturas,!a!largura!dos!passeios!e!a!padronização!das!intervenções!urbanas!mostra!uma!

influência! negativa! no! número! de! atropelamentos.! Passeios! largos! e! espaços! urbanos!

padronizados,! onde! cada! peão! perceciona! o! espaço! de! acordo! com! as! suas! experiências!

anteriores,!criam!facilidade!de!utilização!do!espaço!público,!em!particular!nos!utilizadores!mais!

vulneráveis,! diminuindo! simultaneamente! a! ocorrência! de! atropelamentos! e! por! isso!
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aumentado!a!segurança!dos!segmentos!viários.!Tal!fato,!permite!afirmar!que!obras!que!tenham!

como!objetivo!o!aumento!da!largura!dos!passeios!nos!meios!urbanos,!bem!como!o!aumento!da!

coerência!e!padronização!dos!espaços!poderão!ter!uma!influência!protetora!para!os!peões!que!

venham!a!utilizar!estes!espaços,!podendo!conduzir!a!uma!diminuição!do!risco!de!ocorrência!de!

atropelamentos.!Este!ponto!encontra_se! relacionado!com!a! relação!negativa!que!os!modelos!

apontam!entre!clareza!do!espaço!e!número!de!acidentes!pedonais.!

Na! linha! do! fator! compromisso,! temos! a! relação! também! negativa! entre! o! fator!

clareza/legibilidade!e!o!número!de!atropelamentos.!Esta!relação!reforça!a!ideia!que!um!espaço!

urbano!que!favorece!a!perceção!do!peão!sobre!o!local!onde!se!encontra!permite_lhe!gozar!de!

maior!segurança!e!diminui!o!risco!de!acidente.!Neste!sentido,!poderá!ser!relevante!a!criação!e!

reabilitação!de!espaços!de! interesse!nos!bairros!urbanos,!a!par!com! intervenções!que!visem!

assinalar!espaços!âncora!como! juntas!de! freguesia!ou!supermercados,!os!quais,!numerosas!

vezes! se! encontram! camuflados! não! contribuindo! para! o! aumento! da! legibilidade! dos!

segmentos!de!via.!

Os!modelos!sugerem!uma!correlação!positiva!entre!as!variáveis!associadas!à!conveniência!do!

ambiente! urbano! e! o! perigo! de! atropelamento.! Esta! relação! fica! a! dever_se! a! uma! maior!

atratividade! das! zonas! urbanas! com! maior! variedade! de! usos! de! solo,! maior! presença! de!

comércios!destinados!ao!dia!a!dia!como!padarias,!mercearias!ou!bancos,!a!maior!atratividade!

provocará! maior! utilização! por! parte! dos! peões! o! que! aumenta! o! número! de! registos! de!

acidentes.! É! assim! necessário! garantir! que! as! zonas! mais! convenientes! para! os! percursos!

pedonais! têm! simultaneamente! condições! de! resposta! à! maior! procura! de! que! são! alvo,!

procurando! garantir! a! segurança! dos! peões! através! de! larguras! adequadas! de! passeios! ou!

baias! destinadas! a! pequenas! paragens! de! veículos! e! com!mobiliário! urbano! e! utilização! de!

espaço!público!que!não!prejudique!as!condições!de!visibilidade!e!segurança.!

Este! fator!contempla! também!o!efeito!de!vigilância,!o!qual!apresenta!uma!correlação!positiva!

com!o!número!de!sinistros!pedonais.!Tal!fato,!poderá!indicar!que!a!visibilidade!e!transparência!

do! ambiente! urbano! e! a! visibilidade! recíproca! entre! peão! e! condutor,! poderão! induzir!maior!

confiança!nos!condutores!que!consequentemente!aumentam!a!sua!velocidade.!Assim!torna_se!

aconselhável! dotar! as! zonas!urbanas,!mais!atrativas!e! convenientes!aos!peões,! de!medidas!

adequadas!de!acalmia!de!tráfego!como!gincanas!ou!pavimentos!detratores!da!velocidade.!

Em!linha!com!estas!observações!encontra_se!a!relação!positiva!entre!a!conectividade!e!o!risco!

de! acidente! pedonal,! este! fator! que! contempla! sobretudo! as! variáveis! de! continuidade! de!

percurso! e! as! condições! de! realizar! esse! mesmo! percurso! de! uma! forma! direta,! como! é!

localização!de!passagens!de!peões!nas!principais! linhas!de!desejo,!têm!uma!relação!positiva!

com! a! ocorrência! de! atropelamentos.! Tais! verificações! apontam! para! uma! perigosa!

interdependência! entre! a! conectividade! da! rede! pedonal,! isto! é,! a! forma! como! esta!

corresponde! aos! anseios! dos! seus! utilizadores,! que! pretendem! realizar! percursos! diretos! e!
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atravessar!em!cruzamentos!e!interseções!com!o!mínimo!de!interrupções!nos!seus!percursos!e!

o!risco!a!que!estes!se!encontram!expostos.!Esta!conclusão!poderá!indicar!uma!necessidade!de!

revisão!dos!conceitos!que!utilizamos!no!desenho!urbano,!onde!a!continuidade!e!usabilidade!do!

peão!tendem!a!ser!cada!vez!mais!um!critério,!que!como!vemos!poderá!trazer_lhe!consequência!

consideravelmente!nefastas.!

Também!as! variáveis!associadas!à! segurança,! e!das!quais! seria!de!esperar! uma!correlação!

negativa! com! o! número! de! acidentes! pedonais,! apresentam! em! todos! os! modelos! uma!

correlação!positiva.!Esta!descoberta!poderá!ser!explicada!por!um!efeito!perverso!associado!à!

maior! sensação! de! segurança.! Peões! e! condutores! têm! maior! sensação! de! confiança! em!

ambientes! que! cumprem! a! legislação! e! que! possuem! passagens! de! peões! com! boas!

características!de!visibilidade!e!atravessamento!e!consequentemente!relaxam!no!seu!nível!de!

alerta!recíproco.!A!diminuição!dos!níveis!de!prudência!por!parte!dos!utilizadores!em!ambientes!

com!melhores!características!de!desenho!urbano!explica!a!relação!surpreendente!entre!o!Fator!

5! –! Segurança! e! a! variável! dependente.! Outra! explicação! para! esta! correlação! poderá! ser!

preferência!dos!peões!por!zonas!com!níveis!de!seguranças!mais!elevados,!o!que!aumenta!o!

número!de!peões!e!consequentemente!conduz!a!uma!maior!ocorrência!de!fatalidades.!

Por! fim! assinalam_se! as! conclusões! dadas! pelas! variáveis! inferidas! desde! os! dados! de!

sinistralidade!e!que!são!%!Sexo!Fem.!–!Percentagem!de!atropelamentos!ocorridos!num!dado!

segmento!com!vítimas!do!sexo!feminino,!%!Idosos!–!Percentagem!de!atropelamentos!ocorrido!

num!dado!segmento!com!vítimas!idosas!(acima!de!65!anos)!e!%!Atrop.!Noite!–!Percentagem!

de! atropelamentos! ocorridos! num! dado! segmento! durante! a! Noite.! As! três! variáveis!

apresentam! coeficientes! negativos! no! modelo! 3,! independentemente! da! formulação!

considerada!(modelos!Poisson!ou!modelo!Binomial!Negativo).!!

A! primeira! variável! deste! conjunto,! relativa! ao! sexo! das! vítimas,! permite! escassas!

interpretações!ao!nível!de!recomendações!urbanísticas,!mas!poderá!indicar!uma!necessidade!

de!sensibilização!junto!dos!homens!para!o!tema!da!segurança!rodoviária!e!para!os!perigos!a!

que! o! peão! se! encontra! exposto,! tal! poderia! ser! conseguido! através! de! campanhas!

publicitárias! com!este! subconjunto! da!população! como!alvo.!Como!é! sabido!os! homens! são!

mais! propensos! a! comportamentos! de! risco! relacionados! com!o! tráfego! (Díaz,! 2002),! sendo!

esta!conclusão!validada!no!âmbito!deste!trabalho.!

Esta! estratégia! poderá! também! ser! útil! ao! observarmos! o! coeficiente! negativo! da! segunda!

variável! percentagem! de! atropelamentos! ocorrido! num! dado! segmento! com! vítimas! idosas,!

esta! relação! sugere!maior! cuidado! e! prudência! nos! atravessamentos! quando! os! peões! são!

idosos.!Como!sabemos!com!a!idade!experienciamos!menos!acuidade!visual!e!auditiva!e!menor!

mobilidade,!pelo!que!a!consciência!destas!limitações!poderá!despertar!mais!consciencialização!

nestes! peões.! No! entanto! para! esta! variável! poderão! ainda! ser! executadas! melhorias!

urbanísticas! capazes! de! tornar! o! ambiente! urbano! mais! seguro! aos! para! todas! as! idades,!
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trabalhos! de! beneficiação! de! pavimentos! das! vias! (passeios! e! pistas)! promovendo! as!

condições!de!visibilidade!adequadas,!sobretudo!nas!proximidades!de!passadeiras,!capazes!de!

compensar!o!menor!cuidado!por!parte!dos!utilizadores!mais!jovens.!!

A! terceira! variável! indica_nos! uma! correlação! negativa! entre! o! número! de! atropelamentos! e!

percentagem! destes! sinistros! ocorridos! durante! a! noite.! É! assim! legítimo! considerar! que!

condições! de! menor! luminosidade! e! menor! visibilidade! constituem! um! fator! de! redobrado!

cuidado! e! atenção! por! parte! de! peões! e! condutores.! Perante! este! resultado! não! é! ainda!

possível!afirmar!que!a! luminosidade! induz!os!acidentes,!uma!vez!que!muito!plausível!que!os!

fluxos! de! peões! e! veículos! apresentem! valores! consideravelmente! superiores! durante! o! dia!

existindo!assim!um!maior!risco!em!atropelamento.!

Na! sequência! da! construção! do!modelo! 3,! o! qual! apresenta! o! valor! de! Log_Likelihood! de! _

96,745! e! de! !2! de! 0,155,! sempre! na! tentativa! de! melhor! entender! o! fenómeno! dos!

atropelamentos,!foi!testado!um!modelo!de!Poisson!apenas!com!as!características!das!vítimas!e!

as!circunstâncias!do!acidente.!Este!modelo!com!um!valor!de!Log_Likelihood!de!_109,36!e!de!!2!

de!0,045,!ajuda!a!suportar!o!juízo!de!que!30%!da!variabilidade!do!modelo!3!é!explicada!pelas!

características!das!vítimas.!

6.2!Questões!Futuras!
Observando! a! extensão! dos! dados! nomeadamente! o! levantamento! georreferenciado! dos!

atropelamentos! na! cidade! de! Lisboa! e! recordando! o! estado! da! arte! sobre! o! tema! impõe_se!

como! desenvolvimento! futuro! um! estudo! da! problemática! da! sinistralidade! pedonal! de! uma!

perspetiva! probabilística.! Para! tal! seria! possível! a! construção! de! modelos! de! frequência!

capazes!de! inferir! a! probabilidade!de!ocorrência!de!um!acidente!em!determinado! segmento,!

bem!como!a!probabilidade!sobre!a!gravidade!desse!mesmo!acidente.!

Um! estudo! desta! natureza! faria! aumentar! o! entendimento! sobre! a! perceção! dos! peões! em!

relação! ao! risco! e! a! sua! correlação! da! real! ocorrência! de! acidentes,! tal! seria! possível! por!

comparação!entre!o!perigo!a!que!o!peão!está!sujeito!em!determinado!segmento!urbano!e!a!

real!contagem!de!acidentes!que!tiveram!lugar!nesse!mesmo!acidente.!

Fica! igualmente! a! curiosidade! sobre! os! possíveis! resultados! de! uma! análise! de! correlação!

espacial! capaz! de! estabelecer! relações! entre! a! localização! dos! acidentes,! as! características!

dos!acidentados!e!unidades!geográficas!que!compõem!a!cidade!e!que!possuam!características!

internamente!homogéneas.!Este!estudo!permitiria!estabelecer!relações!entre!as!características!

socioeconómicas!das!populações!afetadas.!

Do! ponto! de! vista! prático! seria! interessante! realizar! projetos! piloto! de! melhoria! urbana! em!

pequenas!áreas!de!estudo,!seguindo_se!a!quantificação!dos!sinistros!pedonais!nessas!áreas!e!

o!efetivo!ganho!de!segurança!conseguido.!
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Uma!séria!quantificação!do!problema!e!das! variáveis! fulcrais!para!o!entender,! a!análise!das!

suas!consequências!em!custo!e!extensão,!poderão!representar!caminhos!onde!a!investigação!

poderá! avançar! e! desempenhar! o! seu! papel! de! descritora! da! realidade,! motor! de!

desenvolvimento! e! construtora! de! um! futuro! mais! sustentável.
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8!Anexos!

8.1!Anexo!A!–!Boletim!Estatístico!de!Acidentes!de!Viação!
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8.2$Anexo$C$–$Análise$Fatorial$
! C12! C13! C14! C21! C22! C24! C31! C32! C41! C42! C43! C51! C53! C61! C62! C71! C75!

Correlation! C12! 1.000! .694! .001! 6.101! 6.159! 6.201! .047! .124! 6.246! 6.067! .015! 6.133! .109! .020! 6.231! .041! 6.006!

C13! .694! 1.000! .089! .093! 6.021! 6.018! .317! .093! 6.182! 6.124! .244! 6.129! .283! .187! 6.026! .026! .099!

C14! .001! .089! 1.000! .282! .540! 6.101! .102! 6.031! 6.022! .082! .356! 6.074! .098! .039! .356! 6.365! .681!

C21! 6.101! .093! .282! 1.000! .117! .533! .534! 6.154! 6.050! .349! .661! 6.155! .420! .030! .460! 6.192! .103!

C22! 6.159! 6.021! .540! .117! 1.000! 6.059! .199! 6.145! .028! .117! .211! .094! .023! 6.017! .172! 6.164! .362!

C24! 6.201! 6.018! 6.101! .533! 6.059! 1.000! .333! .068! .129! .256! .363! .057! .319! .023! .232! .044! .070!

C31! .047! .317! .102! .534! .199! .333! 1.000! 6.101! 6.016! .164! .342! 6.198! .428! .202! .426! .064! .072!

C32! .124! .093! 6.031! 6.154! 6.145! .068! 6.101! 1.000! 6.315! .134! 6.242! 6.066! .120! 6.289! 6.034! .259! .486!

C41! 6.246! 6.182! 6.022! 6.050! .028! .129! 6.016! 6.315! 1.000! 6.090! .062! .090! 6.070! .068! 6.102! 6.216! 6.101!

C42! 6.067! 6.124! .082! .349! .117! .256! .164! .134! 6.090! 1.000! .218! .122! .213! 6.232! .129! .101! .095!

C43! .015! .244! .356! .661! .211! .363! .342! 6.242! .062! .218! 1.000! 6.043! .489! .336! .333! 6.180! .194!

C51! 6.133! 6.129! 6.074! 6.155! .094! .057! 6.198! 6.066! .090! .122! 6.043! 1.000! 6.118! 6.039! 6.070! 6.089! 6.055!

C53! .109! .283! .098! .420! .023! .319! .428! .120! 6.070! .213! .489! 6.118! 1.000! .251! .172! .033! .144!

C61! .020! .187! .039! .030! 6.017! .023! .202! 6.289! .068! 6.232! .336! 6.039! .251! 1.000! .103! .151! .175!

C62! 6.231! 6.026! .356! .460! .172! .232! .426! 6.034! 6.102! .129! .333! 6.070! .172! .103! 1.000! 6.461! .298!

C71! .041! .026! 6.365! 6.192! 6.164! .044! .064! .259! 6.216! .101! 6.180! 6.089! .033! .151! 6.461! 1.000! 6.024!



!IV!

C75! 6.006! .099! .681! .103! .362! .070! .072! .486! 6.101! .095! .194! 6.055! .144! .175! .298! 6.024! 1.000!

Sig.!(16tailed)! C12! ! .000! .496! .215! .105! .055! .355! .164! .025! .298! .453! .147! .195! .436! .033! .373! .480!

C13! .000! ! .241! .232! .435! .444! .005! .232! .075! .164! .026! .156! .012! .069! .420! .419! .219!

C14! .496! .241! ! .012! .000! .212! .212! .404! .432! .259! .002! .281! .220! .380! .002! .002! .000!

C21! .215! .232! .012! ! .179! .000! .000! .112! .348! .002! .000! .111! .000! .406! .000! .064! .210!

C22! .105! .435! .000! .179! ! .322! .058! .127! .413! .178! .047! .230! .429! .448! .087! .097! .002!

C24! .055! .444! .212! .000! .322! ! .004! .296! .156! .021! .002! .329! .005! .428! .033! .364! .290!

C31! .355! .005! .212! .000! .058! .004! ! .214! .450! .098! .003! .058! .000! .054! .000! .306! .287!

C32! .164! .232! .404! .112! .127! .296! .214! ! .006! .146! .027! .301! .173! .010! .394! .019! .000!

C41! .025! .075! .432! .348! .413! .156! .450! .006! ! .240! .313! .239! .291! .297! .211! .043! .214!

C42! .298! .164! .259! .002! .178! .021! .098! .146! .240! ! .042! .168! .045! .033! .155! .213! .227!

C43! .453! .026! .002! .000! .047! .002! .003! .027! .313! .042! ! .367! .000! .003! .004! .077! .063!

C51! .147! .156! .281! .111! .230! .329! .058! .301! .239! .168! .367! ! .177! .381! .291! .241! .333!

C53! .195! .012! .220! .000! .429! .005! .000! .173! .291! .045! .000! .177! ! .023! .087! .398! .128!

C61! .436! .069! .380! .406! .448! .428! .054! .010! .297! .033! .003! .381! .023! ! .209! .117! .083!

C62! .033! .420! .002! .000! .087! .033! .000! .394! .211! .155! .004! .291! .087! .209! ! .000! .008!

C71! .373! .419! .002! .064! .097! .364! .306! .019! .043! .213! .077! .241! .398! .117! .000! ! .427!

C75! .480! .219! .000! .210! .002! .290! .287! .000! .214! .227! .063! .333! .128! .083! .008! .427! !



!V!

 

Component(Correlation(Matrix!

Component! 1! 2! 3! 4! 5! 6!

1! 1.000! .025! .178! 4.007! 4.011! 4.068!

2! .025! 1.000! .028! .055! .112! 4.164!

3! .178! .028! 1.000! 4.069! 4.092! 4.086!

4! 4.007! .055! 4.069! 1.000! .020! .037!

5! 4.011! .112! 4.092! .020! 1.000! 4.025!

6! 4.068! 4.164! 4.086! .037! 4.025! 1.000!
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Structure(Matrix!

 Component!

1! 2! 3! 4! 5! 6!

C12! 4.080! .904! 4.078! .164! .038! 4.071!

C13! .193! .885! .090! .045! .150! 4.193!

C14! .157! .083! .898! 4.050! 4.246! 4.130!

C21! .854! 4.016! .213! 4.076! 4.263! 4.127!

C22! .097! 4.063! .710! 4.160! 4.124! .184!

C24! .698! 4.253! 4.082! .065! .057! .114!

C31! .697! .178! .140! 4.061! .063! 4.297!

C32! 4.052! .040! .047! .878! .121! .000!

C41! 4.026! 4.308! 4.004! 4.568! .041! .160!

C42! .469! 4.143! .066! .339! 4.202! .515!

C43! .725! .178! .400! 4.314! .032! 4.034!

C51! 4.109! 4.157! .050! 4.168! 4.029! .742!

C53! .671! .264! .137! .074! .250! 4.081!

C61! .185! .151! .208! 4.429! .680! 4.312!

C62! .494! 4.185! .434! 4.056! 4.413! 4.427!

C71! 4.034! .024! 4.341! .406! .730! .149!

C75! .143! .000! .801! .369! .161! 4.140!

 

 

!
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8.3(Anexo(D(–(Estatísticas(Descritivas(<(Modelos(

8.3.1(Modelo(1(

8.3.1.1( Poisson(

Goodness(of(Fit!
!

Value! df! Value/df!

Deviance! 59,283! 56! 1,059!

Scaled!Deviance! 59,283! 56! !

Pearson!Chi4Square! 70,995! 56! 1,268!

Scaled!Pearson!Chi4Square! 70,995! 56! !

Log!Likelihood! 4101,760! ! !

Akaike's!Information!Criterion!(AIC)! 217,519! ! !

Finite!Sample!Corrected!AIC!(AICC)! 219,556! ! !

Bayesian!Information!Criterion!(BIC)! 232,521! ! !

Consistent!AIC!(CAIC)! 239,521! ! !

(

8.3.1.2( Poisson(com(Dispersão(

Goodness(of(Fit!
!

Value! df! Value/df!

Deviance! 59,283! 56! 1,059!

Scaled!Deviance! 46,762! 56! !

Pearson!Chi4Square! 70,995! 56! 1,268!

Scaled!Pearson!Chi4Square! 56,000! 56! !

Log!Likelihood! 4101,760! ! !

Akaike's!Information!Criterion!(AIC)! 217,519! ! !

Finite!Sample!Corrected!AIC!(AICC)! 219,556! ! !

Bayesian!Information!Criterion!(BIC)! 232,521! ! !

Consistent!AIC!(CAIC)! 239,521! ! !



!VIII!

!

8.3.1.3( Binomial(Negativa(

Goodness(of(Fit!
!

Value! df! Value/df!

Deviance! 51,566! 55! ,938!

Scaled!Deviance! 51,566! 55! !

Pearson!Chi4Square! 60,187! 55! 1,094!

Scaled!Pearson!Chi4Square! 60,187! 55! !

Log!Likelihood! 4101,452! ! !

Akaike's!Information!Criterion!(AIC)! 218,904! ! !

Finite!Sample!Corrected!AIC!(AICC)! 221,571! ! !

Bayesian!Information!Criterion!(BIC)! 236,049! ! !

Consistent!AIC!(CAIC)! 244,049! ! !

!

8.3.2(Modelo(2(

8.3.2.1( Poisson(

Goodness(of(Fit!
!

Value! df! Value/df!

Deviance! 59,989! 58! 1,034!

Scaled!Deviance! 59,989! 58! !

Pearson!Chi4Square! 71,801! 58! 1,238!

Scaled!Pearson!Chi4Square! 71,801! 58! !

Log!Likelihood! 4102,113! ! !

Akaike's!Information!Criterion!(AIC)! 214,225! ! !

Finite!Sample!Corrected!AIC!(AICC)! 215,278! ! !

Bayesian!Information!Criterion!(BIC)! 224,941! ! !

Consistent!AIC!(CAIC)! 229,941! ! !

!



!IX!

!
!
!

8.3.2.2( Poisson(com(Dispersão(

Goodness(of(Fit!
!

Value! df! Value/df!

Deviance! 59,989! 58! 1,034!

Scaled!Deviance! 48,459! 58! !

Pearson!Chi4Square! 71,801! 58! 1,238!

Scaled!Pearson!Chi4Square! 58,000! 58! !

Log!Likelihood! 4102,113! ! !

Akaike's!Information!Criterion!(AIC)! 214,225! ! !

Finite!Sample!Corrected!AIC!(AICC)! 215,278! ! !

Bayesian!Information!Criterion!(BIC)! 224,941! ! !

Consistent!AIC!(CAIC)! 229,941! ! !

!

8.3.2.3( Binomial(Negativa(

Goodness(of(Fit!
!

Value! df! Value/df!

Deviance! 51,881! 57! ,910!

Scaled!Deviance! 51,881! 57! !

Pearson!Chi4Square! 60,411! 57! 1,060!

Scaled!Pearson!Chi4Square! 60,411! 57! !

Log!Likelihood! 4101,773! ! !

Akaike's!Information!Criterion!(AIC)! 215,547! ! !

Finite!Sample!Corrected!AIC!(AICC)! 217,047! ! !

Bayesian!Information!Criterion!(BIC)! 228,405! ! !

Consistent!AIC!(CAIC)! 234,405! ! !

!

!



!X!

!

8.3.3(Modelo(3(

8.3.3.1( Poisson(

 
Goodness(of(Fit!

 
Value! df! Value/df!

Deviance! 49,253! 55! ,896!

Scaled!Deviance! 49,253! 55! !

Pearson!Chi4Square! 56,072! 55! 1,019!

Scaled!Pearson!Chi4Square! 56,072! 55! !

Log!Likelihood! 496,745! ! !

Akaike's!Information!Criterion!(AIC)! 209,489! ! !

Finite!Sample!Corrected!AIC!(AICC)! 212,156! ! !

Bayesian!Information!Criterion!(BIC)! 226,634! ! !

Consistent!AIC!(CAIC)! 234,634! ! !

!

8.3.3.2( Poisson(com(Dispersão(

Goodness(of(Fit!
 

Value! df! Value/df!

Deviance! 49,253! 55! ,896!

Scaled!Deviance! 48,312! 55! !

Pearson!Chi4Square! 56,072! 55! 1,019!

Scaled!Pearson!Chi4Square! 55,000! 55! !

Log!Likelihood! 496,745! ! !

Akaike's!Information!Criterion!(AIC)! 209,489! ! !

Finite!Sample!Corrected!AIC!(AICC)! 212,156! ! !

Bayesian!Information!Criterion!(BIC)! 226,634! ! !

Consistent!AIC!(CAIC)! 234,634! ! !



!XI!

!

8.3.3.3( Binomial(Negativa(

Goodness(of(Fit!
 

Value! df! Value/df!

Deviance! 49,253! 54! ,912!

Scaled!Deviance! 49,253! 54! !

Pearson!Chi4Square! 56,072! 54! 1,038!

Scaled!Pearson!Chi4Square! 56,072! 54! !

Log!Likelihood! 496,745! ! !

Akaike's!Information!Criterion!(AIC)! 211,489! ! !

Finite!Sample!Corrected!AIC!(AICC)! 214,885! ! !

Bayesian!Information!Criterion!(BIC)! 230,777! ! !

Consistent!AIC!(CAIC)! 239,777! ! !

!

8.4((Anexo(E(<(Gráfico(da(relação(Empírica(de(!2(e(r2(<(

Domenchi(and(Macfaden!

!


