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RESUMO 
 

A análise dos acidentes rodoviários, sobretudo pelo forte impacto destes na sociedade, 
tem merecido especial atenção dos principais agentes e organizações com responsabilidades 
na garantia da segurança dos cidadãos. Neste sentido, revela-se premente a aplicação de uma 
análise de risco e o desenvolvimento de limites expectáveis de aceitação para o caso dos 
acidentes rodoviários ocorridos em estrada a céu aberto. Com a presente comunicação 
pretende-se definir alguns critérios e procedimentos relativos à análise de risco em vias 
rodoviárias, conduzindo à formulação e especificação dos limites de aceitação do risco de 
colisão em vias rodoviárias. Assim, identificaram-se os indicadores de referência e os 
respectivos limites de tolerância, sendo ainda propostos valores limites nacionais por tipo de 
via. Tendo como base o estudo das curvas F-N a investigação ambiciona ainda a definição de 
valores limite para o risco social associado aos acidentes por colisão. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A mobilidade sempre crescente apresenta um preço demasiado elevado para os 
cidadãos, uma vez que todos os anos cerca de 1 300 000 acidentes rodoviários provocam mais 
de 43 000 mortos e 1 700 000 feridos no conjunto dos países da União Europeia. A 
insegurança rodoviária não pode ser encarada apenas como um problema de transportes, esta 
é indubitavelmente um grave problema das sociedades. As suas consequências são 
assoladoras, tanto do ponto de vista humano como numa perspectiva económica: no âmbito 
das Comunidades Europeias estima-se que os custos, directos ou indirectos, a suportar serão 
da ordem dos 160 mil milhões de euros, o que equivale a 2% do Produto Interno Bruto da 
União Europeia. 

As preocupações da sociedade face ao alto nível de sinistralidade rodoviária levantam, 
compreensivelmente, imperativos éticos, sociais, económicos e políticos no sentido de que 
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sejam tomadas medidas para atenuar e reduzir o número moralmente inaceitável de vítimas de 
desastres e atropelamentos, fruto de situações vulgarizadas de intensa agressividade e 
competição tumultuária vividas diariamente nas estradas. Neste entendimento, para controlar 
e evitar ou, pelo menos, atenuar a sua gravidade são necessárias conhecer as causas, as 
circunstâncias e as consequências associadas aos acidentes de viação.   

As causas directas da sinistralidade rodoviária variam consoante cada caso pelo que 
parecerá mais coerente ter em conta, sob o ponto de vista de análise global, os possíveis e 
mais diversos factores que potenciam o sinistro. 

Deste modo são indicados três os factores como potenciadores da ocorrência de 
acidentes de viação: o “Humano”, o “Veículo” e a “Via”, intrinsecamente relacionados entre 
si. Os utentes das vias (factor “Humano”), têm sido identificados como os elementos mais 
influentes no desempenho da circulação rodoviária, evidenciando um desrespeito colectivo 
pelas mais elementares regras éticas e jurídicas, associados a uma cultura de 
desresponsabilização e anti-cívica. Por outro lado, o estado de conservação e/ou de 
manutenção do veículo, a capacidade de aceleração longitudinal e lateral, a massa do veículo 
e a sua distribuição, bem como as questões relativas à direcção ou mesmo a 
ergonomia/posição de condução podem igualmente ser apresentados como elementos 
potenciadores do aumento da sinistralidade rodoviária. Relativamente ao factor “Via” são 
vários os elementos que poderão contribuir significativamente para o aumento da 
sinistralidade, tais como: concepção e/ou construção erradas, incluindo concordâncias e 
curvas de má visibilidade e/ou sobreelevações inadequadas; cruzamentos e entroncamentos 
em locais perigosos; mau estado de conservação e falta de fiscalização; deficiente sinalização 
e iluminação; inadequação da via ao volume e tipo de veículos que nela transitarão. A 
concepção das vias deve, pois, visar sempre todos estes múltiplos aspectos, em virtude de que 
a falha de um deles significa, previsivelmente, um aumento da taxa de sinistralidade 
rodoviária. Neste sentido, a melhoria das vias, em termos de reforço de segurança, da 
sinalização e da manutenção, assim como a “eliminação” em projecto de eventuais sub-
factores potenciadores da sinistralidade directamente relacionados com a via, constituem 
condições muito importantes, que não devem ser preteridas.  

Esta comunicação, assim como o trabalho de investigação que a precede, procura 
constituir uma peça valorosa e útil para aqueles que se debruçarem nos temas nela tratados 
através da definição dos critérios relativos à análise de risco em vias rodoviárias, aportando a 
questão premente da sinistralidade rodoviária. Assim, nesta a primeira secção introduz-se a 
questão dos acidentes em estradas correntes e a indicação dos factores potenciadores dos 
mesmos. Na segunda secção é apresentada a problemática da análise de risco, sob reflexão do 
conceito de risco, a sua aceitabilidade e o seu impacte. Na terceira secção, após a análise dos 
indicadores de sinistralidade, enceta-se a descrição das formulações e especificações dos 
preceitos de aceitação do risco. Enquadra-se o problema no panorama europeu com a 
descrição dos processos destinados a lidar com esta questão. Realiza-se uma compreensão 
exaustiva dos procedimentos e dos valores de referência limite numa óptica de que estes 
constituam mecanismos fiáveis de aceitação do risco ao projecto de novas estradas. O 
interesse de fundamentar a definição de limites de referência segundo o tipo de via é expresso 
na secção quatro. São definidos neste ponto os critérios que conduzem, conquanto a nível 
nacional, à obtenção de valores limite para a aplicação a análises de risco em vias rodoviárias 
segundo determinadas classificações de via. Finalmente na secção cinco procura-se aplicar a 
fundamentação teórica, anteriormente estruturada, através da representação gráfica dos limites 
das curvas F-N (relativas à representação do risco social (SR)) em análises de risco de colisão 
em vias rodoviárias. 
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2. A ANÁLISE DE RISCO. ENQUADRAMENTO CIENTÍFICO DO PROBLEMA 
 
2.1. Princípios e Desígnios Gerais 
 

Assumindo-se a segurança rodoviária como uma área de cariz transdisciplinar, a sua 
complexidade exige o fortalecimento de vias de diálogo entre matérias diversas: da economia 
à psicologia social e cognitiva, da sociologia do desenvolvimento à engenharia dos 
transportes, da geografia e ecologia humanas à antropologia, da história social aos estudos da 
comunicação e à investigação nas áreas da saúde pública e da prevenção do risco. A Análise 
de Risco como instrumento transversal às diversas temáticas do saber e aos estudos 
desenvolvidos, que permite avaliar em que medida é que um certo contexto é ou não aceitável 
para a organização, é uma ferramenta que tem vindo a ser aplicada com particular interesse no 
campo de acção da segurança rodoviária.  
 
2.2. Critérios de Aceitabilidade 
 

Um dos objectivos do presente trabalho prende-se exactamente com a caracterização 
dos limites de aceitabilidade para o risco de colisões rodoviárias em estrada corrente, pelo que 
se torna de todo o interesse referenciar esses mesmos riscos, nos três tipos distintos 
considerados na bibliografia (Arends, 2003). Estes são: o Risco Individual, o Risco Social e o 
Risco Económico. 

O Risco Individual (IR) refere-se ao risco a que está sujeita um indivíduo considerado 
isoladamente para determinadas condições de exploração da estrada. Pretende demonstrar o 
nível de risco a que alguém, por si só e independentemente do número de pessoas expostas, 
está submetido, dependendo assim apenas da localização geográfica. O Risco Social (SR) 
aborda a relação entre a frequência e o número de indivíduos afectos a um determinado dano 
pela realização de uma actividade, expressando-se por uma frequência acumulada a 
disposição da sociedade em considerar aceitável a realização de uma actividade. Esta relação 
é comummente representada pelas denominadas curvas F-N, modo mais comum de relacionar 
a frequência/probabilidade de um acidente com a sua severidade. Por último, Risco 
Económico contextualiza uma avaliação económica das medidas de segurança e é expresso 
em termos de dados estatísticos.  

Os critérios de aceitabilidade que seguidamente são examinados dizem respeito a 
estudos na área de segurança em túneis, no entanto os seus desígnios funcionam como ponto 
de partida para a definição dos valores limite para a aplicação em análise de risco de colisões 
rodoviárias em estrada aberta, daí o interesse da sua exposição. Os critérios de limitação do 
risco social (SR), objecto de relevância neste trabalho, baseiam-se na formulação quadrática 
usada para inúmeras áreas técnicas e adaptada para túneis (Holicky, 2007) (e 
consequentemente para estrada aberta, pormenorizada na secção 5 deste artigo) com o 
seguinte aspecto: 

 
kNAF −×≤           (1) 

 
Na expressão, A corresponde a uma constante que determina a posição da curva limite 

– representativa da frequência acumulada para N=1 (ordenada na origem da curva definidora 
do critério de risco social), N à medida da consequência em mortos, e k refere-se ao 
parâmetro definidor da inclinação da curva, geralmente compreendido entre 1 e 2 (Holicky, 
2007). Muitas são as propostas na literatura para a configuração desta curva, concretizando 
valores diferentes para A e k. As mais comuns são numericamente enunciadas abaixo e 
representadas no gráfico (escala bi-logarítmica):  
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(1) Limite superior moderado: A=0.1 e k=1, aplicado no Reino Unido e na Áustria; 
(2) Limite superior severo: A =0.01 e k=1;  
(3) Nível intermédio: A=0,1 e k=2, aplicado em alguns túneis na Holanda;  
(4) Limite inferior moderado: A=0.01 e k=2, com aplicação na Áustria;  
(5) Limite inferior severo: A=0.0001 e k=1, com aplicação na Áustria.  
 

 
Figura 1 - Limites sugeridos na literatura para o Risco Social (Holicky, 2007) 

 
Não obstante, mais do que identificar numericamente os limites, importa referir os 

pressupostos que estão subjacentes à definição dos mesmos. Com efeito os comités 
internacionais, em muitos casos, baseiam-se em princípios simplistas, como a limitação do 
risco em túneis para níveis comparáveis ao risco em estradas abertas, para limites superiores, 
e, para limites inferiores, fazer equivaler esse limite ao do risco de ser atingido por um raio. A 
probabilidade de um indivíduo ser atingido por um raio é muito diminuta, pelo que a sua 
analogia com as considerações em relação ao risco de colisão em estrada corrente não é de 
todo viável. Relativamente ao valor da atribuir a k, muitas vezes, adopta-se um princípio de 
proporcionalidade traduzido pela igual valorização de todas as vidas, isto é, a frequência 
tolerável para um incidente que cause 10 mortos deve ser um décimo da frequência tolerável 
para um acidente de apenas 1 morto, traduzindo-se pela adopção de um factor k=1. 
Adicionalmente, neste caso, o limiar de frequência iguala A/N, ou seja, para uma dada 
frequência total acumulada A, a frequência limite é inversamente proporcional ao número de 
mortos N. A perfilhação de k=2 significa o princípio de “aversão ao risco” que contempla a 
desigual aceitação de 10 acidentes com 1 morto cada, e um acidente com 10 mortos (Holicky, 
2007). 

Uma vez definidos os limites superiores e inferiores ficam definidas 3 zonas do 
critério de aceitabilidade. Acima do limite superior é a zona de risco inaceitável, que obriga a 
introdução de medidas para o reduzir; Entre as rectas do limite superior e inferior é a zona de 
risco tolerável se o custo de redução de risco exceder o benefício. A zona abaixo do limite 
inferior é a zona de risco aceitável, que exige apenas um acompanhamento para garantir que o 
risco se mantém neste nível. 

 
 

3. FORMULAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE ACEITAÇÃO DO RISCO 
 

Procura-se nesta secção apresentar todas as considerações adoptadas para os vários 
parâmetros, as simplificações obrigatoriamente introduzidas e o seu impacto na formulação 
dos limites. O conceito subjacente à definição de limites para análise de risco de futuros 
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projectos (de execução) de estradas sustenta-se em considerações de um limiar superior e um 
limiar inferior para além dos quais se torna intolerável ou negligenciável a localização de um 
determinado indicador nessas zonas, respectivamente.  

A análise efectiva-se nos indicadores “número de vítimas mortais” e “número de 
acidentes com vítimas” por quilómetro de extensão da rede rodoviária. O propósito inerente 
ao “número de vítimas mortais” baseia-se no facto de ser, obviamente, o risco de morte o 
mais significativo para as pessoas e, consequentemente, o mais representativo para a análise. 
A concepção analítica em termos de número de mortos é legítima e, genericamente, bem 
representativa da magnitude das consequências e das medidas a adoptar embora com o 
fundamento de colmatar essa limitação e tornar a análise um pouco mais abrangente, 
focalizam-se igualmente as atenções no “número de acidentes com vítimas”. 
 
3.1. Definição e Adaptação dos Limites de Tolerância 
 

A presente análise incidirá numa avaliação das “vítimas mortais/km” (analogamente 
realizada para “acidentes com vítimas/km”), cuja amostra envolve os estados membros da 
União Europeia no período decorrido entre 2000 e 2006 (admitidos, mais concretamente, os 
anos de 2000, 2003, 2005 e 2006) (UNECE, 2007), (UNECE 2008). Como será de fácil 
compreensão é fulcral a coerência dos dados no período estimado, quer ao nível das 
informações sobre a sinistralidade ou no concernente à extensão da rede designada. Neste 
sentido considera-se legítimo assumir a não consideração de alguns países, em situações em 
que o seu tributo comparativamente com o ano precedente ou seguinte é bastante díspar. 
Nesta situação encontra-se Malta, não englobada em qualquer detalhe anual dos indicadores 
de sinistralidade, uma vez que não foi encontrada a mínima coerência entre os dados da 
extensão da sua rede viária. Em 2005, à condição de Malta agrega-se a Finlândia. Em 2003 
são excluídos da análise países como: Chipre, Espanha, Finlândia, Luxemburgo, Holanda, 
Polónia, Eslováquia e Reino Unido. Por fim, em 2000 admitem-se como originadores de 
enviesamento dos resultados os seguintes países: Chipre, Espanha, Itália, Luxemburgo, 
Holanda, Polónia, Eslovénia, Eslováquia e Reino Unido. 

Apresentadas que estão as simplificações necessárias para a validação dos resultados, 
segue-se com a explicação dos critérios e, por conseguinte, as metodologias utilizadas. Neste 
ponto são unicamente apresentadas as esquematizações completas para o ano 2006 (ano mais 
recente da amostra), com vista ao entendimento objectivo dos procedimentos explicados, e 
alguns resultados terminantes dos anos remanescentes.  

Para cada ano analisado, definiu-se um intervalo estatístico compreendido pela 
variação em torno da média, à esquerda e à direita, do desvio-padrão. A definição do intervalo 
referido anteriormente pressupõe, obviamente, o cálculo estatístico da média ( ) da amostra 
bem como do desvio-padrão (σ). No entanto de forma a determinar um limiar superior e 
inferior para as “vítimas mortais por quilómetro” mais preciso, isto é, sem a interferência de 
valores díspares face à generalidade da distribuição, posteriormente à definição do intervalo 
acima referido foram identificados os países que se encontram numérica e graficamente fora 
do mesmo no intuito de se proceder à sua “eliminação” e recalcular a amostra. Como será 
fácil de compreensão, a alteração dos dados implica novos valores para a média 
(xm2006=0,0269), do desvio-padrão (σ2006=0,0153) e consequentemente valores extremos do 
intervalo de [xm – σ ; xm+ σ ]2006 = [0,0116; 0,0422]. A realização de uma iteração revela-se 
vantajosa na medida em que suprime objectivamente valores “anormais” ou muito 
condicionados pelas características específicas dos países. Nesta perspectiva, são apresentados 
na tabela 1 os marcos que estabelecem a distinção entre a inadmissibilidade, a tolerabilidade 
ou o carácter negligenciável de cada país em relação às “vítimas mortais/km”, para os anos de 
2000, 2003, 2005 e 2006.  
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Tabela 1 - “Limites” de tolerância segundo o ano 

 

  "Limite Inferior" "Limite Superior" 

2000 0,0129 0,0446 
2003 0,0197 0,0417 
2005 0,0158 0,0443 
2006 0,0116 0,0422 

 
Constitui intento deste trabalho obter limites que não estejam intrinsecamente 

associados aos resultados de nenhum ano específico, mas sim procurar atribuir como 
exigência a futuros projectos de estradas valores que minimizem a grandeza encontrada para 
cada um dos “Limite Inferior” e “Limite Superior” de vítimas que morrem por quilómetro de 
estrada nos anos em apreço. Nesta linha de raciocínio são preferidos os valores que conferem 
requisitos mais rigorosos, premiados pelo lado da segurança. Esta rigidez não constitui, à 
partida, um entrave incontornável pois, inserindo-se esta investigação na definição de limites 
a aplicar em futuros projectos, a imposição de alterações de características físicas do traçado, 
em projecto, não constitui presumivelmente a invalidação de nenhuma execução. Desta 
forma, como resultado deste procedimento ao “Limite Inferior” atribui-se o valor mais baixo 
de entre os quatro indicados na tabela 1 (LI =0,0116), efectuando-se o procedimento 
homólogo para o limite superior (LS=0,0417).  

Os princípios descritos impelem uma proposta criteriosa de aceitação do risco de 
colisões rodoviárias em estrada aberta, no entanto outros pressupostos poderiam ter sido 
usados. No intuito de ampliar a fiabilidade dos resultados tanto quanto possível e “contrariar” 
os efeitos introduzidos pela heterogeneidade de dados a nível temporal e entre os países 
considerados, propõe-se ainda no âmbito do indicador “vítimas mortais por quilómetro” uma 
proposta complementar. O critério estabelecido não se alicerça em considerações estatísticas 
das distribuições, no entanto, procura auferir algumas considerações acerca do grau de 
variabilidade dos indicadores de cada país em torno da média, admitindo desta forma um 
afastamento máximo do valor médio igual a metade do desvio-padrão. Como consequências 
desta limitação verifica-se a diminuição do limite superior e o aumento do limite inferior, 
quando comparados com os “limites” definidos numa fase preliminar do procedimento 
anterior. As alterações realizadas na segunda parte desse plano (aquando da iteração 
realizada) não permitem garantir que os efeitos indicados se mantêm constantes. O 
abaixamento do “limite superior” traduz-se numa atitude benévola, pela aproximação a 
valores (de segurança) mais restritivos. Ao invés, a consideração de “limite inferior” mais 
elevados poderá induzir a prática de atitudes laxistas. Esta proposta confere, 
presumivelmente, um carácter mais restritivo em matéria de aceitabilidade dos indicadores 
próprios de cada país quando comparada com a anterior. Este pensamento é ratificado pela 
amplitude do intervalo que se pretende definir. De facto, neste caso e fazendo uso dos valores 
anteriormente determinados para a média (xm) e para o desvio-padrão (σ) identificam -se 
limiares superior e inferior figurando o intervalo [xm– 0,5*σ ; xm

Os valores numéricos encontrados são: média (x
  + 0,5*σ ].  

m2006=0,0374), desvio-padrão 
(σ2006=0,0345) e valores limite de [xm – 0,5*σ ; xm + 0,5*σ ]2006

Em afinidade com o primeiro procedimento referenciam-se, para esta proposição, na 
tabela 2 os intervalos definidos para os anos 2000, 2003, 2005 e 2006.  

= [0,0546; 0,0201]. 
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Tabela 2 - “Limites” de tolerância segundo o ano – Proposta Complementar 
 

  "Limite Inferior" "Limite Superior" 

2000 0,0250 0,0665 
2003 0,0253 0,0564 
2005 0,0231 0,0541 
2006 0,0201 0,0546 

 
No que concerne à definição dos limites parciais procedentes da proposta 

complementar poder-se-á dizer que esta assenta no mesmo fundamento do procedimento 
apresentado, isto é, recai a sua predilecção sobre os valores mais baixos encontrados para 
cada um dos limites. Desta forma, como resultado deste procedimento ao “Limite Inferior” 
atribui-se o valor mais baixo de entre os quatro indicados (LI =0,0201), efectuando-se o 
procedimento homólogo para o limite superior (LS=0,0541).  

Em síntese, confrontando os valores dos limites alcançados por cada uma das 
propostas, constata-se que as variabilidades entre os mesmos não correspondem ao 
expectável. De facto, em termos globais, confirma-se a subida do limite inferior no segundo 
plano metodológico face ao primeiro. No entanto o limite superior também apresenta um 
valor superior nas definições da segunda proposta, quando seria presumível que apresentasse 
um valor inferior ao obtido no primeiro plano metodológico. Este episódio não altera porém 
as aspirações requeridas com a realização das duas propostas, ressalvando-se que muito 
provavelmente esta discrepância está relacionada com a iteração executada na proposta 
central a qual introduziu mudanças significativas.  

Neste momento, e tomando em consideração que posições mais limitativas foram 
adoptadas ao longo das duas abordagens, podem-se assumir os valores disponíveis como 
agentes de segurança e escolher entre estes os que conduzem a uma região de “tolerabilidade 
com eventual introdução de medidas” mais ampla. Estas considerações tornam a análise mais 
globalizante e mais próxima do espectro de valores que se coadunam com a realidade. Assim, 
uma possível escolha dos limites de tolerância será a escolha, dentro das duas abordagens 
efectuadas, do valor mais baixo para o caso do “Limite Inferior” e do valor mais alto 
encontrado para o “Limite Superior”. O resumo do que foi descrito e, por conseguinte, o 
culminar de um primeiro objectivo – obtenção de valores de referência limite em “vítimas 
mortais por quilómetro” -, encontra-se presente na tabela 3. 
 

Tabela 3 - Limites de Tolerância: Vítimas Mortais por quilómetro 
 

Limite Inferior 0,0116 Vítimas Mortais/km 
Limite Superior 0,0541 Vítimas Mortais/km 

Média 0,0321 Vítimas Mortais/km 
 

O valor médio de “vítimas mortais por quilómetro” (na tabela indicada por Média) 
caracterizador da União Europeia é obtido pela ponderação igualitária da média da 
distribuição “vítimas mortais/km” no primeiro Plano Metodológico no ano 2006 e da média 
da distribuição homóloga no Plano Metodológico alternativo, igualmente para 2006. A 
estimativa centrada no ano 2006 prende-se, única e exclusivamente, com o facto de ser o ano 
em análise mais recente e presumivelmente aquele que melhor traduz a veracidade actual.  
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4. LIMITES NACIONAIS DE TOLERÂNCIA DE ACORDO COM O TIPO DE VIA 
 

A determinação de valores limite superior e inferior dos indicadores de sinistralidade 
em apreço segundo o tipo de via não incorpora um processo metodológico detalhado, isto é, 
semelhante ao realizado para os limites gerais do capítulo anterior. A sua definição consiste 
numa tentativa de apropriação dos limites então decididos, sem que sejam descuradas as 
devidas conjecturas particulares associadas quer à diferença dos tipos de via quer à realidade 
vivenciada num cômputo nacional. A determinação dos limites segundo o tipo de via, sob 
uma argumentação bem fundamentada, assimila a decomposição em duas perspectivas 
distintas de aplicabilidade dos mesmos. As duas abordagens consideradas na determinação 
dos valores de referência limite segundo o tipo de via procuram, exactamente, proporcionar 
resultados cuja coerência se compadeça com os “comportamentos” característicos do país. 

Concretizando, numa primeira ponderação assumem-se os valores de “vítimas 
mortais/km” definidos segundo o tipo de via. Os valores considerados para a apropriação 
correspondem ao valor do último ano da amostra (2007) e não à média da última década. Este 
facto justifica-se pela evidente tendência de diminuição dos índices de sinistralidade, 
compadecendo-se pois com a perspectiva de ajuste destes limites numa óptica de garantia dos 
valores “mais favoráveis” da sinistralidade. A consideração dos últimos 10 anos levaria a um 
agravamento dos referidos valores e por conseguinte a admissão de limites numericamente 
superiores aos seguidamente prescritos, uma vez que Portugal no fim da década de 90 inícios 
do novo século era um dos países com maior taxa de sinistralidade da Europa. Uma vez 
definidos os valores “caracterizadores” dos tipos de via em questão (AE, EN e IP/IC), o 
âmbito desta primeira abordagem pressupõe pois que seja concretizada uma adaptação directa 
dos limites definidos na secção anterior de aplicação comum a todos os tipos de via. Assim, 
os resultados, inferior e superior respectivamente, são obtidos através de: 
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Na expressão, os “Limites Inferior e Superior U.E.” dizem respeito aos limites globais 

definidos ao nível da União Europeia e a “Média U.E.” corresponde ao valor representativo 
da União Europeia, cuja forma de cálculo já foi anteriormente referida. Estes três parâmetros 
são definidos em “vítimas mortais/km” para valores totais anuais da sinistralidade e extensões 
totais da rede de estradas. O valor de (vitimas mortais/km) ‘Tipo Via’ corresponde ao valor 
registado no ano de referência para o tipo de via em questão por extensão da rede desse 
mesmo tipo de via.    

Como nota última importa fazer referência a um aspecto relativo à natureza dos 
acidentes. Com efeito, os valores empregados para vítimas mortais nesta análise são 
referentes a registos totais, quer para toda a extensão da rede rodoviária nacional quer para 
cada um dos valores por tipo de via, independentes da natureza do acidente. No entanto caso 
se pretenda uma maior precisão na avaliação dos pressupostos, os valores da sinistralidade 
aplicados deveriam, nomeadamente no caso das estradas nacionais, ser afectados de um factor 
0,85. Este valor corresponde à consideração de aproximadamente 85% do total de ocorrências 
registadas, consequência do valor percentual que o conjunto das colisões e despistes 
representam no total de acidentes. 

Na tabela 4 são apresentados, integralmente, os valores obtidos como limites inferiores 
e superiores de acordo com o tipo de via (Auto-Estrada, Estrada Nacional, Itinerários 
Principal e Complementar) no âmbito da apropriação directa dos limites. 
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Tabela 4 - Limites segundo o tipo de via – Indicador: Vítimas Mortais/km 
 

Auto-Estrada (Vítimas Mortais)/km 
Limite Inferior 0,0177 
Limite Superior 0,0824 

Estrada Nacional (Vítimas Mortais)/km 
Limite Inferior 0,0302 
Limite Superior 0,1407 

Itinerários Principal e Complementar (Vítimas Mortais)/km 
Limite Inferior 0,0334 
Limite Superior 0,1559 

 
 
5. DETERMINAÇÃO DE LIMITES DE TOLERÂNCIA DE CURVAS F-N. 
 

Nesta secção apresenta-se uma proposta dos limites inferior e superior aplicáveis às 
curvas F-N num contexto de análise de risco de colisões rodoviárias em estrada corrente. A 
determinação destes limites pretende que sejam definidas as três zonas de risco, de tal forma 
que abaixo do limite inferior não seja requerida qualquer alteração ao projecto, enquanto a 
localização entre os dois limiares ou acima do limite superior obriga a que sejam ponderadas 
revisões ao projecto em análise numa dimensão “reduzida” ou em larga escala, 
respectivamente. 

A proposta apresentada neste capítulo constitui uma realização original/inédita de 
definição de critérios de aceitabilidade para análises de risco no projecto de estradas 
correntes. A adaptação dos limites alicerça-se na mesma linha teórica dos critérios definidos 
para os túneis (apresentada na secção 2), isto é, baseada na equação (1) que sob a forma 
linearizada assume o seguinte aspecto: 

 
NkAF logloglog ×−≤         (3) 

 
Nas expressões (3), A corresponde a uma constante que determina a posição da curva 

limite – representativa da frequência acumulada para N=1 (ordenada na origem da curva 
definidora do critério de risco social). Relativamente a esta constante são úteis os resultados 
obtidos nas secções 3 e 4, isto é, os valores de referência limite inferior e superior para o 
indicador “vítimas mortais por quilómetro” para o caso de aplicação geral nos países da União 
Europeia como para cada classificação de via a nível nacional. De facto, os valores 
enunciados correspondem ao valor esperado em “vítimas mortais por quilómetro” que iguala 
a área por debaixo do limite considerado (limitação superior – valor esperado máximo; 
limitação inferior – valor esperado mínimo), permitindo deste modo através de 
fundamentadas considerações encontrar os valores da constante A para cada um dos 
panoramas assinalados. O uso dos valores de referência limite em “vítimas mortais por 
quilómetro” para a determinação de A constitui a conveniência mor da sua determinação, não 
significando com isto que esta seja a sua exclusiva aplicação, muito ao invés. Relativamente a 
N traduz a medida da consequência em nº mortos (no presente trabalho trivialmente 
designado por vítimas mortais) e k alude o parâmetro que define a inclinação da curva. 
Importa desde já aclarar que as considerações que envolvem a definição dos limites gráficos 
de curvas F-N neste contexto associam um valor máximo de N=10 em virtude das 
especificidades ao nível da magnitude das consequências que apresentam as colisões em 
estrada corrente (valores superiores podem ser considerados excessivamente residuais).  
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Cientes da significação atribuída a cada um dos valores do parâmetro k (ver Secção 2) 
tornar-se-á francamente mais simples compreender a analogia estabelecida entre estes e o 
pressuposto teórico adoptado neste trabalho. Consubstanciando, neste trabalho procurou-se 
dissecar o comportamento evolutivo dos limites numa perspectiva das considerações de escala 
dos vários tipos de acidentes. De facto, desde logo pelas diferenças que apresentam ao nível 
da medida das consequências, isto é, nos acidentes de viação em estrada corrente as 
consequências são relativamente menos severas (nº de vítimas por acidente) que os acidentes 
em túneis, pelo que torna-se conjecturável que a inclinação das rectas que definem os limites 
de tolerância do risco também devam ser dissemelhante. Acrescente-se ainda que os acidentes 
ocorridos em estrada corrente, e apesar dos elevados indicadores de sinistralidade e do risco 
que a circulação rodoviária representa para a sociedade, facto é que a prática da condução não 
deixa abruptamente de ser realizada ou diminuída. Esta evidência explica-se, obviamente, 
pela necessidade estratégica que cada cidadão possui de a realizar para o desenvolvimento das 
suas actividades diárias e, mais subtilmente, pelo facto da sociedade atribuir a factores 
externos (por exemplo, velocidade excessiva) a maior ou menor severidade dos acidentes. 
Nesta linha de raciocínio, não é imposta directamente à estrada a “culpa” do acidente o que 
não invalida que se fique mais reticente ao circular numa estrada na qual ocorrem mais 
acidentes. 

Face ao exposto, em termos de aceitação teórica e dado o espectro reduzido de vítimas 
mortais que se consideram em cada acidente os autores consideram sensata a atribuição de 
k=1 para os limites a definir para a análise de risco de colisões em estrada aberta, consentindo 
pois que esta premissa traduz a atitude da sociedade perante este tipo de acidentes. No entanto 
a atribuição da inclinação dos limites gráficos das curvas F-N não deve ser baseada numa 
argumentação puramente na perspectiva de análise teórica do fenómeno e dissociada da 
realidade. No intuito de estabelecer um paralelismo em termos teóricos, os acidentes do tipo 
“baixa frequência – grandes consequências”, nos quais se inserem os acidentes ocorridos em 
ambiente de túnel, são fenómenos (acontecimentos) bastante mais raros que os anteriores, no 
entanto, quando ocorrem as consequências são avassaladores. Nestes casos, é documentado e 
perceptível pala sociedade que as maiores ou menores consequências resultantes de um 
acidente estão relacionadas com o ambiente circundante ao acidente, ou seja, ao invés do que 
acontece em estrada corrente (em que, regra geral, as vítimas do acidente dizem respeito às 
pessoas directamente envolvidas no mesmo) as consequências abrangem utentes não 
envolvidos com o acidente. Este facto justifica-se pelas características dos túneis – sistemas 
fechados – que se não devidamente dimensionados e equipados (má ventilação, inexistência 
de saídas de emergência), encerram em si perigos que podem espoletar em cenários 
catastróficos após a ocorrência de uma colisão entre veículos. Neste entendimento, os autores 
assumem que esta repugnância por parte da sociedade seja coincidente com a atribuição de 
k=2 nos limites para este tipo de acidentes, isto é, que a frequência tolerável para um acidente 
com 10 mortos não seja 10 mas sim 100 vezes menor que a frequência tolerável para um 
acidente com um morto. 

A consideração aqui tecida acerca do valor de k a utilizar para os túneis em nada 
interfere com os estudos e propostas realizados pelos comités de peritos nesta área 
procurando-se, através da analogia entre os dois tipos de acidente, exclusivamente expor o 
ponto de vista que converge para a adopção teórica de k=1 para o caso de análise de risco em 
estrada corrente. As modelações dos limites do risco efectivadas nesta secção apresentam 
como ponto de partida os dados de aplicabilidade global em projectos de vias de comunicação 
de classificação indiferenciada em Portugal e expõe-se através de limites específicos para 
análise de risco segundo dois tipos de via: Auto-Estrada e Estrada Nacional. Através dos 
resultados (valores esperados – “vítimas mortais por quilómetro”) encontrados na secção 3 
para a aplicação transversal em qualquer país da União Europeia e com base nas 
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considerações admitidas para o contexto nacional, são ainda apresentados limites gráficos 
para este nível. 

À semelhança da disposição admitida anteriormente inicia-se esta subsecção pelas 
considerações relativas à constante A. Tendo presente que F(1) = A é a frequência de 
acidentes com 1 ou mais mortos, logo F(1) corresponde à frequência de acidentes fatais, é 
legítimo associar este valor ao indicador “número de acidentes com mortos por quilómetro 
por ano”. Para a extensão total da rede rodoviária nacional foram assumidos os registos de 
“acidentes com mortos”, disponibilizados pelos Relatórios da Sinistralidade (ANSR, 2009), 
num intervalo temporal de 1999 a 2008. Com estes dados, através da expressão (3) e na posse 
dos valores homólogos para o indicador “vítimas mortais por quilómetro” é possível 
determinar um valor para o parâmetro k, ano a ano, considerando que o valor esperado (Ve) 
em “vítimas mortais por quilómetro” pode ser obtido pela expressão:  

iFV
N

i
ie ×= ∑

=1

          (4) 

Com este raciocínio foram obtidos diferentes valores de k que traduzem a aceitação 
ajustada estritamente às ocorrências. Assim, neste contexto, para N máximo de 10 é plausível 
inferir que a inclinação dos limites assumisse o valor de k≤2,6 (maior valor obtido no período 
compreendido entre 1999 e 2008). De acordo com o introduzido é premente estabelecer o 
equilíbrio entre este valor “prático” e o valor de k=1, considerado em termos teóricos, pelo 
que os autores consideram sensato assumir como valor de referência k=2. Obviamente que o 
desigual valor de k obtido pela expressão acima (k=2,6) e o considerado para a definição dos 
limites (k=2) induz um valor esperado diferente do inicial – Ve

*, implicando um factor de 
redução δ = Ve/ Ve

*

A determinação de valores de referência limite discriminados segundo o tipo de via, 
permite que sejam realizadas análises de risco ajustadas às características das próprias vias e, 
por conseguinte, sejam determinadas nesta secção as representações gráficas dos limites do 
risco social (SR) – neste caso ilustrados para a classificação de Auto-Estrada e Estradas 
Nacionais. 

 .  

A dificuldade inerente à determinação dos limites inferior e superior para análise de 
risco de colisão, uma vez definido o valor do parâmetro k, prende-se com o facto de não 
estarem disponíveis para as diferentes classificações de via o número discriminado de 
acidentes com mortos”, ou seja, o valor da constante A. Para contornar este entrave é possível 
determinar o valor de A através, mais uma vez, da expressão (4) e considerando N=10, k=2 e 
o factor de redução estimado δ. Os limites de tolerância inferiores e superiores encontrados 
podem ser expressos respectivamente para Auto-Estradas (F=0,0162/N2; F=0,0755/N2) e 
Estradas Nacionais (F=0,0277/N2; F=0,1288/N2).  

Na figura 2, a título exemplificativo, são ilustrados os limiares de aceitação do risco 
social de colisão em Auto-Estrada (representação em escala bi-logarítmica). 

 
Figura 2 - Limites propostos para análise de curvas F-N em Auto-Estrada 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A investida feita no domínio da formulação e especificação de critérios para a 
limitação do risco (social) de colisões em vias rodoviárias, pretendeu abordar preceitos que 
ainda não se encontram generalizados para a aplicação em vias rodoviárias indiferenciadas. 
Neste entendimento, e tendo incessantemente presente que todas as opções reveladas são 
subjectivas, considera-se que o objectivo deste trabalho foi atingido quer no desenvolvimento 
de limites de tolerância para uma abordagem técnica englobando a fixação de limites de 
tolerância a utilizar numa análise do risco social recorrendo às curvas F-N em projectos de 
novas estradas, quer no sentido do controlo do risco através de indicadores de referência. Será 
no entanto de salientar que estes limites assentam em pressupostos impostos pelos autores 
passíveis de contestação pelo que os resultados obtidos deverão ser entendidos como uma 
abordagem primária merecendo certamente desenvolvimentos futuros.  
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