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SAFESIDE - SINISTRALIDADE ENVOLVENDO A  

ÁREA ADJACENTE À FAIXA DE RODAGEM 

DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS TIPO PARA ACIDENTES ENVOLVENDO A 

ÁREA ADJACENTE À FAIXA DE RODAGEM  

SUMÁRIO 

O presente relatório foi elaborado no âmbito do projeto de I&D, cofinanciado pela 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, designado SAFESIDE – Sinistralidade 

envolvendo a área adjacente à faixa de rodagem, o qual está integrado no projeto 

“Rodovias auto-explicativas e tolerantes” do Plano de Investigação Programada 2009-

2012 do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. O propósito do projeto SAFESIDE 

consiste em desenvolver um método racional de avaliação dos efeitos das características 

da área adjacente à faixa de rodagem (AAFR) sobre a sinistralidade, baseado nos 

resultados da análise da sinistralidade ocorrida nas estradas portuguesas. 

 

Neste relatório, elaborado no âmbito da tarefa WP 4 designada “Definição de cenários 

tipo para acidentes envolvendo a área adjacente à faixa de rodagem”, para além da 

definição propriamente dita dos cenários, apresentam-se os resultados do 

desenvolvimento de modelos de estimativa de frequência de acidentes (MEFA) para os 

cenários definidos. Apresenta-se ainda o estado da arte em matéria da modelação de 

acidentes por saída da faixa de rodagem, com particular atenção aos aspetos 

metodológicos a ter em conta no tratamento de dados de acidentes. 

  

 



II  LNEC - Proc.  0703/14/16605 

SAFESIDE - ROADSIDE SAFETY 

DEFINITION OF TYPICAL SCENARIOS FOR ROADSIDE ACCIDENTS 

ABSTRACT 

This report was developed in the scope of Workpackage 4 – Definition of typical 

scenarios for roadside accidents of SAFESIDE - Roadside Safety project, co-financed by 

the Fundação para a Ciência e a Tecnologia and carried out under the “Self explaining and 

forgiving roads” project of the Programmed Research Plan 2009-2012 at Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil. The aim of the project is to develop a method for assessing 

the influence of roadside characteristics in Portuguese road safety. The method is based 

on Portuguese data and experience. 

 

In this report, a set of most frequent scenarios for roadside accident in each type of road 

type  are defined and predictive models for run-off-the-road injury accident frequencies 

are developed. It also discusses state of the art on modelling run-off-the road injury 

accident frequency, with particular attention to methodological aspects to be considered 

in the processing of accident data. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O presente relatório foi elaborado no âmbito do projeto de I&D 

PTDC/TRA/74520/2006 designado SAFESIDE – Sinistralidade envolvendo a área 

adjacente à faixa de rodagem.  

 

O projeto foi estruturado em 9 tarefas, designadas abreviadamente de WP, tendo o 

presente relatório sido elaborado no âmbito da tarefa WP 4 cujo objetivo específico 

consiste na definição de cenários tipo para acidentes envolvendo a AAFR em classes de 

estrada e elementos rodoviários tipo.  

 

Um dos objetivos específicos do projeto SAFESIDE consiste no desenvolvimento de 

uma metodologia que permita a avaliação do impacte das características da AAFR na 

sinistralidade, baseado nos resultados da análise dos acidentes ocorridos nas estradas 

portuguesas. 

 

Para tal foi necessário definir cenários tipo para acidentes envolvendo a AAFR em classes 

de estrada e elementos rodoviários tipo. A definição de cenários implicou a realização de 

uma campanha de observação e carregamento em base de dados da informação relativa 

aos trechos de estrada do estudo piloto definidos no WP2. Esta base de dados inclui os 

dados de acidentes e os danos nos obstáculos presentes na AAFR (incluindo sistemas de 

retenção de veículos) que foi possível recolher. Complementarmente, foi necessário 

modelar as características dos acidentes por saída da faixa de rodagem em função das 

características da estrada e da AAFR. 

 

No Capítulo 2 são definidos os cenários tipo a considerar, de acordo com os resultados 

do tratamento da informação constante na base de dados relativa aos trechos de estrada 

do estudo piloto. 

 

O Capítulo 3 é dedicado à modelação de acidentes por saída da faixa de rodagem, com 

especial incidência nos modelos lineares generalizados, os quais são alvo de profunda 

análise e posterior aplicação no Capítulo 4, onde são desenvolvidos modelos de 

estimativa de frequência de acidentes para os cenários definidos no Capítulo 2.  
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No último capítulo apresentam-se as principais conclusões da tarefa WP4. 
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2 CENÁRIOS TIPO PARA ACIDENTES ENVOLVENDO A AAFR 

 

2.1 Introdução 

 
“Cenário” é o termo utilizado no domínio da segurança rodoviária para designar um 

protótipo (descrição sistematizada) de um processo de acidente, caracterizado pelo 

encadeamento de factos, ações e relações causais que o descrevem, desde a sua origem 

até às suas consequências em termos de danos a pessoas e bens [34]  

 

Como já referido, um dos objetivos da presente tarefa consiste na identificação dos 

cenários mais relevantes para acidentes envolvendo a AAFR. Um cenário tipo pode ser 

definido como um protótipo de um processo genérico de acidente correspondente a um 

conjunto de sinistros que apresentam semelhanças quanto a elementos importantes das 

respetivas cadeia de factos e relações causais [79]. Após a definição do conjunto destes 

elementos de referência, é possível comparar um grupo de acidentes: se houver 

semelhança entre eles relativamente a esses elementos é possível agrupá-los num cenário 

singular; de outro modo, os acidentes deverão ser classificados em cenários diferentes. 

 

É possível analisar um acidente como um evento considerando os seguintes aspetos ([34] 

e [79]): 

1. Condições gerais: relativas ao veículo, ao condutor e às características da 

infraestrutura. 

2. Situação de condução: corresponde à situação normal, do ponto de vista do 

condutor, sem acontecimentos inesperados. 

3. Situação de acidente: situação correspondente à ocorrência de um acontecimento 

inesperado. 

4. Situação de emergência: refere-se às manobras dos condutores, executadas com o 

fim de evitarem a colisão. 

5. Situação de colisão: relativa ao comportamento do veículo após o acidente 

(embate, capotamento, etc.). 

 

Na Figura 1 exemplificam-se dois cenários tipo para acidentes em autoestradas fora de 

zonas urbanas. 
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Condições gerais e situação de condução  Condições gerais e situação de condução 

Em condições de cansaço intenso, resultado de 

trabalho ou atividade intensa, e/ou após uma 

longa viagem, um condutor desloca-se numa 

autoestrada.  

 Um condutor jovem e inexperiente desloca-se 

numa autoestrada de madrugada, após uma 

noite passada com amigos. 

 

Situação de acidente 

  

Situação de acidente 

O condutor adormece ao volante, perdendo o 

controlo do veículo, o qual se desloca para a 

esquerda ou direita, saindo da faixa de rodagem. 

 O condutor adormece momentaneamente ao 

volante e o veículo começa a desviar-se para a 

esquerda ou para a direita. 

 

Situação de emergência 

  

Situação de emergência 

O condutor não reage.  O condutor dá uma guinada no volante, 

perdendo o controlo do veículo.  

 

Situação de colisão 

  

Situação de colisão 

O veículo embate em obstáculos perigosos 

presentes na AAFR, ou capota. 

 O veículo embate na barreira de segurança na 

berma esquerda ou, de forma menos frequente, 

na berma direita, acabando por se imobilizar na 

via ou na berma direita. 

Figura 1 – Cenários tipo para acidentes em autoestradas fora de zonas urbanas (adaptado 

de [34]) 

 

Segundo Fleury e Brenac [34], os acidentes são normalmente agregados tendo por base 

semelhanças genéricas nas fases anteriores à situação de colisão. Ou seja, a semelhança 

não se baseia exclusivamente num aspeto da situação de acidente, por exemplo a 

manobra executada imediatamente antes da ocorrência do acidente, mas também noutros 

factos ou mecanismos que ocorreram a montante (itinerário utilizado, velocidade na 

aproximação, etc.) ou a jusante (eventuais manobras de emergência, padrões de embate 

em obstáculos presentes na AAFR, etc.). Assim, para a definição de cenários tipo é 

necessário ter acesso aos resultados de uma análise bastante pormenorizada dos 

acidentes. 

 

Um dos objetivos da presente tarefa consiste na criação de uma base de dados de 

informação relativa a acidentes envolvendo a saída da faixa de rodagem (dados, tão 

detalhados quanto possível, das características da AAFR e acerca dos acidentes). Os 

dados detalhados das características da AAFR devem permitir avaliar o desempenho 

específico deste elemento da infraestrutura rodoviária, enquanto os restantes dados 
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servem de base ao desenvolvimento de modelos de estimativa de frequência de acidentes 

(MEFA) por saída da faixa de rodagem, para cálculo de frequências esperadas de 

acidentes. 

 

2.2 Base de dados de acidentes por saída da faixa de rodagem 

 

O objetivo fundamental do projeto SAFESIDE consiste na redução do número de 

acidentes com mortos e vítimas envolvendo a AAFR. Assim, e tal como referido no WP2 

– Análise de Dados de Sinistralidade e Modelação de Despistes, foram selecionados para 

a presente análise os acidentes, fora da zona de influência de cruzamentos, envolvendo 

apenas um veículo, ou seja, aqueles em que o condutor de um veículo descontrolado sai 

da faixa de rodagem e embate num obstáculo perigoso presente na AAFR. 

2.2.1 Fontes utilizadas para a criação da base de dados 

 

À ocorrência de um acidente corporal participado às forças policiais, está 

necessariamente associado o preenchimento duma Participação de Acidentes de Viação 

(PAV) (ver Anexo I), com informação necessária à eventual intervenção do Procurador-

Geral da Republica. É ainda preenchido o “Boletim Estatístico de Acidentes de Viação” 

(BEAV) (ver Anexo II), que é enviado à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

(ANSR), entidade responsável pela organização da base de dados de acidentes 

rodoviários portugueses.  

 

O BEAV está estruturado em seis grupos de informação: identificação do acidente (6 

campos), circunstâncias externas (7 campos), natureza do acidente (3 campos), veículos 

intervenientes (7 campos), condutores intervenientes (5 campos) e consequências do 

acidente (3 campos). A tipificação das manobras dos utentes envolvidos nos acidentes 

faz-se mediante uma matriz de 22 linhas por 10 colunas (ver Figura 2), onde os acidentes 

por saída da faixa de rodagem (despistes) correspondem à décima primeira linha (linha 

K). 
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Figura 2 – Tipificação dos esquemas dos acidentes no BEAV 

 

A base de dados de acidentes rodoviários, existente no Núcleo de Planeamento, Tráfego 

e Segurança (NPTS) do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) contém a 

informação disponibilizada pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) 

recolhida através do preenchimento do referido BEAV pela Polícia de Segurança Pública 

(PSP) e pela Guarda Nacional Republicana (GNR). 
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Importa salientar que a base de dados de acidentes de viação da ANSR apenas possui 

informação sobre os acidentes com vítimas.  

 

Tal como referido no relatório relativo à tarefa WP2 [87], os dados existentes em 

inventários rodoviários em Portugal acerca da AAFR são, exclusivamente, relativos às 

bermas (e mesmo estes não constam de forma desagregada do “Boletim Estatístico de 

Acidentes de Viação”), não havendo, por exemplo, informação acerca da largura da zona 

livre ou a descrição do objeto com o qual o veículo colidiu. As limitações associadas à 

utilização de dados históricos sobre a sinistralidade para o diagnóstico da insegurança 

rodoviária, levaram à recolha de informação adicional através das PAV, procurando, 

desta forma, colmatar algumas das lacunas informativas sobre a sinistralidade associada à 

AAFR em estradas da RRN. 

2.2.2 Estrutura da base de dados 

 

A recolha da informação constante nas PAV não foi integral, por não ser considerada 

relevante para o presente estudo. Os dados foram recolhidos sob a forma de informação 

alfanumérica, tendo sido registados informaticamente numa base de dados auxiliar, que 

contem informação referente aos embates e a características dos ocupantes dos veículos 

acidentados. 

 

No que diz respeito aos dados dos embates, foram registados os seguintes campos de 

informação (ver Figura 3): 

− Código do acidente; 

− Data; 

− Hora; 

− Tipo de estrada; 

− Tipo de faixa de rodagem; 

− Estado do pavimento; 

− Condições meteorológicas; 

− Limite de velocidade; 

− Luminosidade; 

− Número de ocupantes do veículo; 

− Tipo de acidente; 
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− Características do alinhamento em planta; 

− Obstáculo colidido; 

− Tipo de veículo; 

− Localização da deformação no veículo. 

 

 

Figura 3 – Formulário utilizado para recolher informação constante nas PAV relativa à 

colisão. 

 

Os campos de informação relativos aos ocupantes dos veículos acidentados foram os 

seguintes (ver Figura 4): 

− Código do acidente; 

− Classe do ocupante; 

− Data de nascimento; 

− Género; 

− Álcool; 

− Taxa de alcoolemia; 
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− Gravidade das lesões; 

− Utilização do cinto de segurança. 

 

 

Figura 4 – Formulário utilizado para recolher informação constante nas PAV relativa 

aos ocupantes do veículo acidentado. 

 

Parte significativa dos dados recolhidos foi obtida através da consulta dos campos 

“Descrição do acidente”, “Consequências do acidente e identificação dos sinistrados” e 

do “Esboço”.  

 

2.2.3 Procedimento de codificação 

 

Os dados de cada uma das PAV tiveram de ser codificados para se ajustarem à estrutura 

da base de dados anteriormente descrita. Para esse efeito, foi definida codificação 

numérica para os dados relativos à colisão (ver Quadro 1 e Quadro 2) e às características 

dos ocupantes dos veículos acidentados (ver Quadro 3).  
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Quadro 1 – Base de dados das PAV – dados relativos à colisão (1) 

Variável Codificação Definição 
Código do acidente   
Data AAAA-MM-DD Data do acidente 
Hora hh:mm Relógio de 24 horas 

Desconhecido=99:99 
Tipo de estrada 1 Autoestrada 

2 Itinerário Principal 
3 Itinerário Secundário 
4 Estrada Regional/Nacional 
9 Outra 
999 Informação não disponível 

 

Tipo de faixa de rodagem 1 Estrada de faixa de rodagem única 
2 Estrada de dupla faixa de rodagem 
999 Informação não disponível 

Estrada de faixa de rodagem 
única: Sem separador central, com 
ou sem bermas. 
Estrada de dupla faixa de 
rodagem: Com separador central, 
2 ou mais vias por sentido 

Estado do pavimento 1 Seco 
2 Molhado 
3 Gelo 
4 Neve 
9 Outro 
999 Informação não disponível 

 

Condições meteorológicas 1 Seco 
2 Chuva 
3 Granizo 
4 Neve 
5 Nevoeiro 
9 Outras 
999 Informação não disponível 

Seco: inclui céu limpo ou com 
nuvens  
Nevoeiro: inclui fumo 

Limite de velocidade Escrito em números 
999 Informação não disponível 

Limite de velocidade máxima legal 
para a estrada em análise (km/h) 

Luminosidade 1 Dia 
2 Noite 
3 Amanhecer ou Crepúsculo 
4 Noite com luz artificial 
999 Informação não disponível 

Se a luz artificial estiver acesa 
quando está escuro, é codificado 
como um (4) caso contrário, é 
considerado noite (3) 

Número de ocupantes do 
veículo 

Escrito em números 
999 Informação não disponível 

Tratando-se de acidentes com um 
único veículo, corresponde ao 
número de ocupantes no veículo 
em análise 

Tipo de acidente 1 Saída da faixa de rodagem pela 
berma direita 
2 Saída da faixa de rodagem pela 
berma esquerda 
3 Com capotamento 
999 Informação não disponível 

Para que lado saiu o veículo da 
estrada. 
 
Em caso de tipos múltiplos 
codificar com numeração por 
ordem crescente. Não usar 
espaços ou quaisquer outros 
carateres entre os números. 
 
Exemplo: 
13= Saída pela berma direita, Com 
capotamento 
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Quadro 2 – Base de dados das PAV – dados relativos à colisão (2) 

Variável Codificação Definição 
Alinhamento em planta 1 Alinhamento reto 

2 Curva à direita 
3 Curva à esquerda 
999 Informação não disponível 

 

Obstáculo colidido 01 Barreira de segurança de tipo 
desconhecido 
02 Barreira de segurança metálica 
03 Barreira de segurança rígida 
04 Barr. de seg. rígida pré-fabricada 
05 Barreira de segurança em viaduto 
06 Amortecedor de choque 
07 Terminal 
08 Pilar de obra-de-arte 
09 Poste de iluminação 
10 Poste de telefone 
11 Valeta 
12 Boca de aqueduto 
13 Vedação 
14 Suporte de sinalização 
15 Grupo de árvores 
16 Árvore isolada 
17 Talude 
18 Nenhum 
19 Outro  
999 Informação não disponível 

Obstáculos em que o veículo 
embateu. 
 
Em caso de várias colisões 
múltiplos codificar com 
numeração por ordem crescente. 
Não usar espaços ou quaisquer 
outros carateres entre os números. 
 
Exemplo: 
0217= Colisão com barreira de 
segurança metálica seguida de 
colisão com talude. 

Tipo de veículo 1 Veículo ligeiro de passageiros 
2 Veículo ligeiro de mercadorias 
3 Veículo pesado de mercadorias 
4 Autocarro 
5 Outro  
999 Informação não disponível 

 

Localização da deformação 
no veículo 

1 Frontal 
2 Traseira 
3 Lateral Esquerda 
4 Lateral Direita 
5 Topo 
6 Debaixo 
7 Nenhuma 
8 Outra 
999 Informação não disponível 

Em caso de danos múltiplos 
codificar com numeração por 
ordem crescente. Não usar 
espaços ou quaisquer outros 
carateres entre os números. 
 
Exemplo: 
134= Frontal, Esquerda e Direita 
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Quadro 3 – Base de dados das PAV – dados relativos aos ocupantes do veículo 

acidentado 

Parâmetro Codificação Definição 
Código do acidente   
Classe do ocupante 1 Condutor 

2 Passageiro 
999 Informação não disponível 

 

Data de nascimento AAAA-MM-DD 
999 Informação não disponível 

Data de nascimento do ocupante 
do veículo 

Género 1 Homem 
2 Mulher 
999 Informação não disponível 

 

Álcool 1 Sim 
2 Não 
999 Informação não disponível 

Valor apenas para o condutor 

Taxa de alcoolemia   
Gravidade das lesões 1 Fatais 

2 Graves 
3 Ligeiras 
4 Sem lesões 
999 Informação não disponível 

 

Utilização do cinto de 
segurança 

1 Sim 
2 Não 
999 Informação não disponível 

Aplica-se também ao uso de 
capacete no caso dos 
motociclistas 

 

2.2.4 Trechos de estrada para o estudo piloto 

 

No âmbito da tarefa WP2 [87], foram identificados os trechos da Rede Rodoviária 

Nacional (RRN) mais adequados para o estudo piloto previsto no WP3.  

 

No Quadro 4 é apresentado o conjunto de trechos selecionados em estradas de faixa de 

rodagem única. 
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Quadro 4 – Lista de trechos de estradas de faixa de rodagem única selecionados [87]. 

 

No que diz respeito às estradas de dupla faixa de rodagem, o Quadro 5 identifica o 

conjunto de trechos a analisar no âmbito do referido estudo piloto. 

 

Quadro 5 – Lista de trechos de estradas de dupla faixa de rodagem selecionados [87]. 

 

No total foi recolhida informação de 926 PAV referentes aos anos de 2009 (503) e 2010 

(423). 

 

2.3 Resultados  

 

Conforme assinalado anteriormente, a base de dados é composta exclusivamente por 

acidentes com um único veículo. Assim, para cada um dos 926 casos, há um registo de 

veículo, o que significa também que há 926 registos de veículos na base de dados. No 

total foram registados 1434 ocupantes, 758 referentes a 2009 e 676 referentes a 2010.  

 

Estrada km inicial km final Nó inicial Nó final 

IC1(EN5) 30.96 56.81 
IC1(EN5)X IC1(EN10) 
MARATECA 

IC1 X EM5 VARIANTE DE ALCÁCER (NÓ 
NORTE) 

EN3 27.24 35.68 EN3 X EM3 KM 27.200  EN3 NÓ COM A RUA Ó 
ER361 36.93 74.83 EN114 X ER361 RIO MAIOR EN3 X ER361 
ER356 40.81 59.31 ER349 X ER356 ER356 ALDEIA DA SERRA ^ LD STM/LRA 
IC10(EN114) 86.06 112.37 IC10 X EN114 ALMEIRIM IC10(EN114) X EM114 KM  112.600 

EN3 40.90 67.76 
EN3 X EM3 (KM 40.860) 
SANTARÉM EN3 X ER361 

ER247 51.11 71.95 EN116 X ER247 ERICEIRA ER9 X ER247 LOUREL 
IC2(EN1) 127.29 151.48 IC2(N1) X EN113 IC2(EN1) X IC8  
IC2(EN1) 81.24 107.19 IC2(EN1) X ER8-6 IC2(EN1) X EN8 
EN242 34.07 51.84 IC9(EN8-5) X EN242 NAZARÉ EN8 X EN242 ALFEIZERÃO 
IC1(EN109) 135.07 156.44 IC1(EN109) LD CBR/LRA IC1(EN109) X ER349 VÁRZEAS 

Estrada km inicial km final Nó inicial Nó final 

IC19 3.210 10.360 IC19 X EN117 DAMAIA IC19 X EN249-3 CACÉM 
IP3 43.065 71.160 IP3 X IC2 X IC2(EN1) TROUXEMIL IP3 LD CBR/VIS 
IP1/A1 1.415 46.330 IP1/A1 - Nó de Sacavém IP1/A1 X N366 - Nó de Aveiras 
IP1/A1 46.512 114.276 IP1/A1 X N366 - Nó de Aveiras IP1/A1 X N356 - Nó de Fátima 
IP1/A1 114.650 153.557 IP1/A1 X N356 - Nó de Fátima IP1/A1 - Nó de Pombal 
IP1/A1 153.905 189.300 IP1/A1 - Nó de Pombal IP1/A1 - Nó de Coimbra Sul 
IP1/A1 209.395 275.000 IP1/A1 X N234 - Nó da Mealhada IP1/A1 X N223 - Nó de Santa Maria da Feira 

A5/IC16 5.524 7.700 A5/IC15 - Nó de Carnaxide 
A5/IC15 X A5 X IC18 CREL - Nó do Estádio 
Nacional 

A4/IP4 15.252 20.133 
A4/IP4 X N15 X N209 - Nó de 
Valongo/Gondomar A4/IP4 X N15 - Nó de Campo 

A3/IP1 8.875 42.300 A3/IP1 X N107 X IC24- Nó de Ermesinde A3/IP1 X A11/IP7 - Nó de Braga Sul/Celeirós 
A2/IP7 6.850 104.351 A2/IP7- Nó de Almada A2/IP1- Nó de Grândola Norte 
A2/IP1 120.075 227.990 A2/IP1- Nó de Grândola Sul A2/IP1- Nó de S.Bartolomeu de 
A8/IC1 9.333 16.605 A8/IC1 X A9/IC18 - Nó de Loures CREL A8/IC1 - Nó de Lousa/Montachique 
IC1(A28) 305.36 308.68 IC1(A28) X IC23(A20) NÓ FRANCOS IP4(A4) X IC1(A28) NÓ SENDIM 

A28/IC1 317.11 351.99 
A28/IC1 X A4/IP4 - Nó de 
Matosinhos/Sendim 

A28/IC1 X A11/IC14 X EN13 - Nó da 
Apúlia/Barcelos (Nó 8) 
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No que diz respeito às restantes variáveis presentes na base de dados, o grau de plenitude 

da informação disponível não é o mesmo em todos os registos. Isto é, na maioria dos 

casos, o preenchimento das PAV é parcial, verificando-se a ausência de alguma 

informação relevante, quer nos dados relativos aos embates quer nos referentes aos 

ocupantes dos veículos acidentados. Assim, sempre que os dados apresentados são 

desagregados (nomeadamente, por tipo de faixa de rodagem) o total dos casos analisados 

pode não corresponder à soma das partes. 

 

A maioria dos dados diz respeito a autoestradas, havendo contudo uma quantidade ainda 

significativa de dados referentes a Itinerários Principais e Estradas Regionais e Nacionais 

(ver Figura 5). 
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Figura 5 – Distribuição dos acidentes por tipo de estrada. 

 

Das 926 PAV analisadas, apenas 86 dizem respeito a estradas de faixa de rodagem única 

(9%), havendo ainda 2 casos em que não foi possível apurar o tipo de faixa de rodagem. 

 

Em termos de traçado, os acidentes ocorreram maioritariamente em alinhamento reto 

(69%) e em percentagens muito semelhantes para curvas à esquerda e à direita (15% e 

16% respetivamente).  
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Figura 6 – Alinhamento em planta. 

 

Relativamente ao tipo de acidente, verificou-se que na maioria dos casos (56%) a saída da 

faixa de rodagem é feita pela berma direita, ocorrendo o capotamento do veículo em 

38% dos casos (ver Figura 7). Nos restantes casos a saída da faixa de rodagem é feita pela 

berma esquerda verificando-se, nestes casos, uma menor ocorrência de capotamentos 

(26%).  
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Figura 7 – Tipo de acidente. 
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A Figura 8 e a Figura 9 indicam que os acidentes ocorreram maioritariamente em estradas 

de piso seco e sob condições de luminosidade diurna. Estas características não são 

inesperadas, tendo em conta a relação dos fatores de exposição dos veículos a essas 

condições da estrada. No que diz respeito às condições de luminosidade, não foi 

preenchido o campo referente a esta variável em 91% das PAV analisadas, tendo as 

condições sido estimadas com base na hora de ocorrência do acidente. Refira-se ainda 

que na grande maioria dos casos em que se considerou o estado do pavimento como 

“seco”, a informação foi obtida a partir da descrição das condições meteorológicas (que 

tem um campo próprio na PAV, denominado “Estado do tempo”, ver Anexo I). Só em 

16 PAV foi explicitamente afirmado que o pavimento se encontrava seco. 
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Figura 8 – Estado do pavimento no local do acidente. 
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Figura 9 – Condições de luminosidade no local do acidente. 

 

Relativamente ao limite de velocidade existente no local onde ocorreram os acidentes, 

não foi possível recolher informação em 98% dos casos, pelo que a informação 

disponível não foi considerada relevante. 

 

Na grande maioria dos casos, os veículos constantes da base de dados são automóveis 

ligeiros de passageiros, sendo relevante o facto do número de veículos pesados 

envolvidos em acidentes envolvendo a AAFR ser reduzido (ver Quadro 6).  

 

Quadro 6 – Tipo de veículos por tipo de faixa de rodagem. 

Tipo de faixa de rodagem 
Tipo 

Faixa única Dupla faixa 
Total 

Veículo ligeiro de passageiros 59 634 694 (75%) 
Veículo ligeiro de mercadorias 19 152 172 (19%) 
Veículo pesado de mercadorias 1 13 14 (2%) 

Autocarro 0 2 2 (0%) 
Outro  7 36 43 (5%) 

 

No Quadro 7 apresenta-se informação referente ao número de ocupantes dos veículos. 

Verifica-se que mais de metade dos casos analisados são acidentes com um único veículo 

e um único ocupante. No entanto, esta informação não deverá corresponder em absoluto 

à realidade uma vez que das PAV só constam obrigatoriamente as vítimas, não sendo 

obrigatório o registo dos ocupantes sem ferimentos. Ainda no que diz respeito aos 

ocupantes dos veículos, a informação relativa à utilização do cinto de segurança revelou-
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se insignificante, uma vez que só está expressamente disponível para 2 dos 1434 

ocupantes registados. 

 

Quadro 7 – Número de ocupantes dos veículos por tipo de faixa de rodagem. 

Tipo de faixa de rodagem 
Número 

Faixa única Dupla faixa 
Total 

1 59 509 570 (62%) 
2 20 230 250 (27%) 
3 5 67 72 (8%) 
4 1 26 27 (3%) 
5 1 4 5 (1%) 
6 0 1 1 (0%) 
7 0 1 1 (0%) 

 

Verificou-se que a maioria dos condutores envolvidos neste tipo de acidente são 

condutores relativamente jovens (54% dos condutores com idade inferior a 40 anos) o 

que pode indiciar uma relação entre este tipo de acidente e alguma inexperiência por 

parte dos condutores. No entanto não foi registado qualquer acidente com condutores 

com idade inferior a 20 anos, o que contraria a hipótese anterior. Refira-se ainda que foi 

registado um acidente com um condutor de 14 anos, do sexo feminino, não sendo 

possível apurar se o registo se ficou a dever a algum erro na recolha dos dados ou se os 

mesmos correspondem efetivamente à idade do condutor.  

 

Nos passageiros, verifica-se uma maior incidência nos indivíduos mais novos (14% com 

idades inferiores a 15 anos) quando comparados com os mais velhos (apenas 6% com 

idade superior a 74 anos). Simultaneamente, 40% dos passageiros envolvidos neste tipo 

de acidente têm menos de 30 anos.  

 

Em termos globais, a classe mais representada foi a dos ocupantes com idades 

compreendidas entre os 25 e os 29 anos.  
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Figura 10 – Classe e idade dos ocupantes dos veículos. 

 

Relativamente à gravidade das lesões nos ocupantes dos veículos acidentados, o seu 

registo padece de três limitações. Por um lado, está enviesado para os acidentes com 

vítimas, uma vez que muitos acidentes sem danos corporais ocorridos neste período não 

estão contidos na base de dados, visto não terem sido sequer registados (ver 3.5.8). Por 

outro, a informação recolhida nas PAV não permite distinguir a gravidade dos 

ferimentos. Recorde-se que, por definição, um ferido grave é uma vítima de acidente 

cujos danos corporais obriguem a um período de hospitalização superior a 24 horas. Em 

rigor, para se poderem contabilizar os feridos graves é necessário ter informação acerca 

do período de hospitalização das vítimas, algo que nem sempre acontece aquando do 

preenchimento das PAV. Por último, na maioria dos casos, os passageiros apenas são 

registados quando ocorrem ferimentos ou óbitos. No Quadro 8 apresentam-se os 

resultados obtidos para o número de vítimas por tipo de faixa de rodagem e para o total 

dos dados. 

 Quadro 8 – Número de vítimas por nível de gravidade das lesões por tipo de faixa de 

rodagem. 

Tipo de faixa de rodagem 
Gravidade 

Faixa única Dupla faixa 
Total 

Fatais 0 12 12 (1%) 
Graves 8 96 104 (7%) 
Ligeiras 101 1054 1157 (81%) 
Sem lesões* 14 146 160 (11%) 
Informação não disponível 0 1 1 (0%) 

*recolha não exaustiva 
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No Quadro 9 resume-se a informação acerca das colisões registadas com 1293 obstáculos 

nos 926 casos da base de dados. Estes obstáculos incluem os sistemas de retenção de 

rodoviários de veículos, nomeadamente barreiras de segurança. Em muitos casos 

ocorreram colisões com diversos obstáculos, pelo que o Quadro 9 indica, para cada 

obstáculo embatido na AAFR, quantos choques foram contabilizados e a ordem pela 

qual os obstáculos foram embatidos. A última coluna representa a percentagem de 

choques registados para cada obstáculo. 

 

O primeiro facto a destacar é o de as barreiras de segurança representarem cerca de 43% 

do total de obstáculos colididos, não sendo este facto totalmente surpreendente uma vez 

que, na maioria dos casos, os acidentes ocorreram em autoestradas, onde é predominante 

a utilização deste sistema de retenção para proteger os veículos de obstáculos mais 

perigosos. Por outro lado, verifica-se que os taludes e valetas são obstáculos perigosos 

envolvidos em aproximadamente 18% dos impactos. 

 

Quadro 9 – Obstáculos colididos por ordem de embate. 

Ordem de embate Obstáculo 
1º 2º 3º 4º 

Total % 

Barreira de segurança de tipo 
desconhecido 30 2 0 0 32 2.5 
Barreira de segurança metálica 287 36 0 1 324 25.1 
Barreira de segurança rígida 185 14 0 0 199 15.4 
Barreira de segurança em viaduto 3 4 0 0 7 0.5 
Amortecedor de choque 1 1 0 0 2 0.2 
Terminal 0 3 0 0 3 0.2 
Pilar de obra-de-arte 1 2 3 0 6 0.5 
Poste de iluminação 5 3 1 0 9 0.7 
Poste de telefone 0 1 4 0 5 0.4 
Valeta 27 22 7 3 59 4.6 
Boca de aqueduto 1 0 0 0 1 0.1 
Vedação 31 36 2 3 72 5.6 
Suporte de sinalização 3 5 5 0 13 1.0 
Grupo de árvores 3 5 1 0 9 0.7 
Árvore isolada 15 1 0 0 16 1.2 
Talude 105 50 10 2 167 12.9 
Nenhum 22 0 0 0 22 1.7 
Outro  83 141 31 8 263 20.3 
Informação não disponível 84 0 0 0 84 6.5 
Total 886 326 64 17 1293 100.0 
 

 

Interessa porém desagregar esta informação uma vez que se verificam grandes diferenças 

nos resultados obtidos consoante o tipo de faixa de rodagem (ver Quadro 10). Assim, no 

caso de estradas de faixa de rodagem única, verifica-se uma significativa diferença na 
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relevância das barreiras de segurança (envolvidas em apenas 10% dos acidentes) mas 

também de outros obstáculos frequentemente referidos como particularmente relevantes 

neste tipo de acidente. As árvores, isoladamente ou em grupo, representam aqui 16% do 

total de obstáculos colididos sendo igualmente de destacar as vedações (15%) e os 

taludes e valetas (14%) como obstáculos particularmente importantes em estradas de 

faixa de rodagem única. É ainda de assinalar o facto de em aproximadamente 1/5 das 

observações não ter sido identificado o obstáculo colidido. 

 

Quadro 10 – Obstáculos colididos por tipo de faixa de rodagem. 

Obstáculo 
Faixa 
única 

% 
Dupla 
faixa 

% Total % 

Barreira de segurança de tipo desconhecido 3 3.0 29 2.4 32 2.5 
Barreira de segurança metálica 5 5.0 319 26.8 324 25.1 
Barreira de segurança rígida 1 1.0 196 16.5 199 15.4 
Barreira de segurança em viaduto 1 1.0 6 0.5 7 0.5 
Amortecedor de choque 0 0.0 2 0.2 2 0.2 
Terminal 0 0.0 3 0.3 3 0.2 
Pilar de obra-de-arte 1 1.0 5 0.4 6 0.5 
Poste de iluminação 6 6.0 3 0.3 9 0.7 
Poste de telefone 1 1.0 4 0.3 5 0.4 
Valeta 6 6.0 53 4.5 59 4.6 
Boca de aqueduto 1 1.0 0 0.0 1 0.1 
Vedação 15 15.0 57 4.8 72 5.6 
Suporte de sinalização 3 3.0 10 0.8 13 1.0 
Grupo de árvores 4 4.0 5 0.4 9 0.7 
Árvore isolada 12 12.0 4 0.3 16 1.2 
Talude 8 8.0 159 13.4 167 12.9 
Nenhum 19 19.0 3 0.3 22 1.7 
Outro  11 11.0 252 21.2 263 20.3 
Informação não disponível 3 3.0 81 6.8 84 6.5 
Total 100 100.0 1191 100.0 1293 100.0 
 

 

No Quadro 11 estabelecem-se relações entre o primeiro obstáculo colidido e a gravidade 

das lesões no total de ocupantes dos veículos envolvidos em acidentes por saída da faixa 

de rodagem. 
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Quadro 11 – Primeiro obstáculo colidido por gravidade das lesões. 

Gravidade das lesões Obstáculo 
Fatais Graves Ligeiras Sem lesões 

Total % 

Barreira de segurança de tipo 
desconhecido 1 3 33 4 41 3.0% 
Barreira de segurança metálica 5 31 355 58 449 32.7% 
Barreira de segurança rígida 0 15 217 41 273 19.9% 
Barreira de segurança em viaduto 0 3 1 0 4 0.3% 
Amortecedor de choque 0 0 1 0 1 0.1% 
Terminal 0 0 0 0 0 0.0% 
Pilar de obra-de-arte 0 1 1 0 2 0.1% 
Poste de iluminação 0 0 5 1 6 0.4% 
Poste de telefone 0 0 0 0 0 0.0% 
Valeta 0 0 35 5 40 2.9% 
Boca de aqueduto 0 0 2 0 2 0.1% 
Vedação 0 3 40 2 45 3.3% 
Suporte de sinalização 0 0 6 1 7 0.5% 
Grupo de árvores 0 1 3 0 4 0.3% 
Árvore isolada 0 2 15 2 19 1.4% 
Talude 6 13 147 14 180 13.1% 
Nenhum 0 1 28 5 34 2.5% 
Outro  0 16 115 12 143 10.4% 
Informação não disponível 0 14 98 12 124 9.0% 
Total 12 103 1102 157 1374 100.0% 
 

No Quadro 12 apresenta-se o número de vítimas (mortos, feridos graves e feridos 

ligeiros) por tipo de obstáculo primeiramente colidido e por tipo de faixa de rodagem. 

Tal como acontece no Quadro 10, também aqui são evidentes as diferenças entre 

padrões de embate em obstáculos na AAFR consoante o tipo de faixa de rodagem. 

 

Quadro 12 – Número de vítimas por tipo de obstáculo colidido em acidentes. 

Obstáculo 
Faixa 
única 

% 
Dupla 
faixa 

% Total % 

Barreira de segurança de tipo desconhecido 3 2.8 34 3.1 37 3.0 
Barreira de segurança metálica 7 6.5 384 34.7 391 32.1 
Barreira de segurança rígida 1 0.9 229 20.7 232 19.1 
Barreira de segurança em viaduto 2 1.9 2 0.2 4 0.3 
Amortecedor de choque 0 0.0 1 0.1 1 0.1 
Terminal 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Pilar de obra-de-arte 0 0.0 2 0.2 2 0.2 
Poste de iluminação 4 3.7 1 0.1 5 0.4 
Poste de telefone 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Valeta 6 5.6 29 2.6 35 2.9 
Boca de aqueduto 2 1.9 0 0.0 2 0.2 
Vedação 17 15.7 26 2.3 43 3.5 
Suporte de sinalização 5 4.6 1 0.1 6 0.5 
Grupo de árvores 2 1.9 2 0.2 4 0.3 
Árvore isolada 13 12.0 4 0.4 17 1.4 
Talude 6 5.6 160 14.5 166 13.6 
Nenhum 26 24.1 3 0.3 29 2.4 
Outro  11 10.2 120 10.8 131 10.8 
Informação não disponível 3 2.8 109 9.8 112 9.2 
Total 108 100.0 1107 100.0 1217 100.0 
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Face à diversidade das características dos despistes nas estradas de faixa de rodagem 

única e nas de dupla faixa de rodagem, e tendo em conta as diferenças existentes em 

termos das características técnicas e operacionais das mesmas, justifica-se a consideração 

de dois cenários tipo, em função do tipo de faixa de rodagem: estradas de faixa de 

rodagem única e estradas de dupla faixa de rodagem. No desenvolvimento dos modelos 

estatísticos de estimativa de frequência de acidentes serão considerados especificamente 

estes dois tipos de cenário. 
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3  MODELAÇÃO DE ACIDENTES POR SAÍDA DA FAIXA DE RODAGEM 

3.1 Generalidades 

 

São vários os fatores que podem contribuir para a ocorrência de acidentes, podendo os 

mesmos ser agrupados em seis classes ([11], [73]) : 

− Fatores autónomos: variáveis independentes dos sistemas sociais e que 

dificilmente podem ser influenciadas no curto prazo por decisões 

governamentais, tais como as condições atmosféricas, o estado de 

desenvolvimento tecnológico, o preço do petróleo e o número de habitantes. 

− Condições socioeconómicas gerais: variáveis suscetíveis de intervenção 

governamental, embora o propósito destas raramente seja a promoção da 

segurança rodoviária, como por exemplo o desenvolvimento industrial, o 

rendimento disponível, a inflação e o desemprego. 

− Políticas de transportes – variáveis com impacto direto na sinistralidade, na 

medida em que influenciam a exposição ao risco, mas que não podem ser 

consideradas como parte integrante de políticas de segurança rodoviária. É o caso 

das taxas de motorização, das tarifas e níveis de serviço dos transportes públicos, 

da procura de transporte, da escolha modal em deslocações e dos impostos sobre 

os combustíveis e os veículos. 

− Sistema de recolha de dados sobre acidentes: os procedimentos e as rotinas 

utilizadas para registo de informação sobre os acidentes podem afetar a sua 

qualidade, designadamente ao nível da taxa de cobertura. 

− Erro aleatório: a aleatoriedade do fenómeno produz variação inexplicável por 

fatores sistemáticos, a qual é relevante sobretudo nas situações de pequenos 

números; nos casos de grandes números o efeito é quase anulado e os fatores 

sistemáticos prevalecem. 

− Intervenções corretivas: sendo o seu propósito a redução de acidentes, ou da 

gravidade dos mesmos, é uma variável que influencia o número observado dos 

mesmos. 
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Para considerar os efeitos das quatro primeiras classes de fatores e para explicar o efeito 

dos fatores sistemáticos é possível desenvolver modelos econométricos1 [73]. Estes 

modelos estatísticos, originalmente desenvolvidos para avaliar relações económicas 

complexas são, igualmente, bastante adequados à análise de acidentes rodoviários. 

Frequentemente, é possível estimar o efeito de políticas de intervenção corretiva com 

base nestes modelos, os quais podem ser vistos como um substituto para experiências 

controladas, que são muito difíceis, ou até mesmo impossíveis, de realizar. 

 

São diversos os estudos estatísticos de natureza observacional cujo objetivo principal 

consiste no estudo da relação entre variáveis ou, mais particularmente, a análise da 

influência que uma ou mais variáveis (explicativas), medidas em indivíduos ou objetos, 

têm sobre uma variável de interesse, designada variável resposta.  

 

No caso particular da segurança rodoviária, a modelação da sinistralidade é desenvolvida 

com o propósito de permitir efetuar uma estimativa realista da frequência esperada de 

acidentes ou de vítimas, em função de um conjunto de variáveis explicativas (referentes 

ao tráfego e às características da estrada e da sua AAFR) num determinado trecho. 

 

Com a investigação que tem vindo a ser desenvolvida em matéria de modelação de 

frequência de acidentes nas últimas décadas, tem-se procurado compreender  melhor os 

fatores que afetam a probabilidade de ocorrência de acidentes, com o intuito de melhor 

prever os níveis de segurança e de fornecer orientações para as políticas e medidas 

destinadas a reduzir o número e gravidade dos acidentes.  

 

Contudo, a ausência de dados detalhados relativos à tarefa de condução  (nomeadamente, 

informação relativa a aceleração, travagem e mudança de direção, ou à resposta do 

condutor a estímulos), bem como sobre o acidente  (que poderiam estar disponíveis, por 

exemplo, a partir dos sensores já existentes nos veículos), impedem ou dificultam 

seriamente a identificação e caracterização completa das cadeias de acontecimentos que 

precederam os acidentes, impedindo a identificação exaustiva de relações causa-efeito. 

                                                 
1 O estudo econométrico de um fenómeno compreende a descrição de uma teoria como pré-requisito à 

formalização matemática de um modelo ajustado aos dados empíricos existentes acerca do fenómeno [11]. 

Através da econometria é possível validar uma explicação quantitativa do fenómeno através do cálculo dos 

parâmetros de ajuste das equações teóricas aos dados empíricos. 
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Assim, as abordagens analíticas têm vindo a ser orientadas para o estudo dos fatores que 

afetam o número de acidentes que ocorrem num espaço geográfico (geralmente um 

determinado tipo de trecho de estrada ou um cruzamento) durante um período de tempo 

padrão (semana, mês, ano, número de anos) [48]. 

 

Importa, desde logo, definir os acidentes como eventos raros e aleatórios [48]. Neste 

contexto, entende-se por evento as situações de interação de cada condutor com os 

outros utentes ou com a estrada na rede de transportes. Os acidentes são raros porque 

representam uma pequena percentagem do número total de eventos que ocorrem no 

sistema de transportes. São também aleatórios, visto ocorrerem como função de um 

conjunto complexo de fatores influenciado por diversos aspetos, alguns determinísticos 

(ou seja, que podem ser controlados) e, outros estocásticos (ou seja, aleatórios e 

imprevisíveis). 

 

Na Figura 11 está representado um conjunto continuado de eventos que podem levar a 

acidentes e indicada a proporção, em termos conceptuais, de acidentes relativamente aos 

restantes eventos na rede de transportes.  

 

 

Figura 11 – Acidentes enquanto eventos raros e aleatórios (baseado em [48]) 
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Para a grande maioria das situações do sistema de transportes, é baixo o risco de acidente 

(ou seja, a probabilidade de ocorrer um acidente é muito baixa face à totalidade dos 

eventos na rede de transportes). 

 

Num número menor de eventos, o risco potencial de um acidente poder vir a ocorrer é 

maior, como acontece quando um peão atravessa uma estrada ou quando um objeto 

inesperado é observado na faixa de rodagem. Na maioria dos casos, o potencial acidente 

é evitado pela ação do condutor (através, por exemplo, da desaceleração do veículo ou da 

mudança de via). Para um conjunto ainda menor de eventos, de conflito grave, o risco de 

acidente é ainda maior. Por exemplo, quando ocorre uma saída descontrolada da faixa de 

rodagem. No entanto, em vários desses casos o acidente poderá ainda ser evitado, por 

exemplo, através de uma travagem de emergência. Finalmente, em muito poucos eventos 

ocorre o acidente. No caso do exemplo anterior, se o condutor não tiver sido capaz de 

travar a tempo de evitar a colisão com um obstáculo na AAFR. 

 

As circunstâncias que levaram a que ocorresse um acidente em determinado evento não 

conduzem necessariamente a acidente noutro evento similar. Daí ser possível afirmar que 

os acidentes são aleatórios. 

 

Para Cardoso [11], a frequência esperada de acidentes de um elemento rodoviário pode 

definir-se, como o número médio de acidentes associado a esse elemento, se o período 

de observação abranger um número de intervalos de tempo suficientemente grande. 

 

Tal abordagem lida com os elementos espaciais e temporais associados às colisões, e  

assegura que os dados necessários para a estimativa dos modelos estatísticos (em termos 

de variáveis explicativas mensuráveis) estão disponíveis. Daqui resultam dados de 

frequência de acidentes que são inteiros não negativos, adequados à aplicação de 

métodos de regressão de dados de contagem ou a outras metodologias que possam ser 

adaptadas adequadamente à natureza dos dados. 

 

Neste contexto e ao longo dos últimos 50 anos, têm vindo a ser seguidas 

fundamentalmente duas vias para modelar a relação entre as características da estrada e 

da sua AAFR e a sinistralidade rodoviária: o uso de modelos probabilísticos de incursão 
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na AAFR e, em alternativa, o uso de Modelos Lineares Generalizados (MLG) para 

estimar a frequência esperada de acidentes ou de vítimas com despiste [75].  

 

Os modelos probabilísticos de incursão na AAFR utilizam um conjunto de 

probabilidades condicionadas referentes às sequências de acontecimentos da qual 

resultam acidentes após incursão na AAFR de um veículo descontrolado ([66] e [67]). O 

principal obstáculo ao desenvolvimento deste tipo de modelos prende-se com a escassez 

de dados relativos à frequência de incursão na AAFR [75]. 

 

A segunda abordagem do problema consiste no desenvolvimento de um modelo de 

regressão estatística que relacione a frequência esperada de acidentes ou de vítimas em 

despiste com variáveis explicativas, que incluem a exposição e as características da estrada 

e da sua AAFR.  

 

Sendo os acidentes eventos raros, discretos, e não negativos [112], é inadequada a 

regressão linear convencional na modelação deste tipo de eventos. Neste contexto, os 

MLG constituem a metodologia mais comum na modelação da sinistralidade rodoviária. 

 

3.2 Modelos probabilísticos de incursão na AAFR 

 

Os modelos baseados na probabilidade de incursão na AAFR têm como condição base a 

assunção de que a frequência de acidentes é proporcional à frequência de incursão na 

AAFR, a qual é função do tipo, ou classe, de estrada e do tráfego médio diário ([66] e 

[67]). 

 

Tal como referido anteriormente a escassez de dados relativos à frequência de incursão 

na AAFR é uma das principais dificuldades para o desenvolvimento deste tipo de 

modelos. No presente estudo, em que não se previu a recolha deste tipo de dados, a sua 

ausência impede a adaptação de modelos probabilísticos de incursão na AAFR à 

realidade nacional. Contudo, justifica-se a sua descrição pormenorizada dada a sua 

importância para a compreensão dos acidentes por saída da faixa de rodagem. 

 

Para Mak et al. [67], nestes modelos assume-se, num primeiro passo, que as incursões 

ocorrem de forma aleatória e uniforme ao longo de qualquer trecho (desde que em 
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alinhamento reto e terreno plano). Ou seja, um veículo tem a mesma probabilidade de 

incursão em qualquer secção de uma estrada plana e em alinhamento reto. 

 

Assim, o primeiro passo de um modelo baseado na probabilidade de incursão consiste na 

determinação de uma base – ou média – para a frequência de incursão, para o tipo de 

estrada e tráfego médio diário considerados.  

 

As estatísticas de acidentes têm evidenciado que a frequência de acidentes é mais elevada 

em determinados locais, como é o caso, por exemplo, de trainéis em declive ou curvas 

em planta. Desta forma, é expectável que a probabilidade de incursão nestas zonas seja 

maior, pelo que a frequência base de incursão deve ser, posteriormente, ajustada face aos 

parâmetros que possam influenciar a taxa de incursão. 

 

O segundo passo fundamental destes modelos envolve a determinação da relação entre a 

frequência de incursão e a frequência de acidente [67]. Esta relação é estabelecida 

determinando a região ao longo da faixa de rodagem a partir da qual um veículo 

descontrolado poderá atingir o elemento da AAFR em análise, designada como “área de 

influência do obstáculo” (hazard envelope). 

 

A “área de influência do obstáculo” é definida assumindo que o veículo se desloca em 

linha reta e com um determinado ângulo de saída ao longo da incursão pela AAFR (ver 

Figura 12). Considera-se uma trajetória retilínea, por um lado, por falta de informação 

pormenorizada acerca do comportamento de condutor e veículo após a entrada na 

AAFR e, por outro, pela complexidade da modelação de uma trajetória curvilínea desse 

mesmo veículo [67]. 
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Figura 12 – Área de influência do obstáculo (adaptado de [67]) 

 

A área de influência do obstáculo depende da largura e orientação do veículo, do 

tamanho e afastamento lateral do obstáculo e do ângulo de incursão. Para um 

determinado veículo de tamanho2 w, velocidade de incursão v, ângulo de incursão θ e 

ângulo de orientação do veículo ψ, o veículo atingirá o obstáculo se sair da estrada dentro 

da área de influência do obstáculo e não parar antes de o alcançar. 

                                                 
2 O tamanho corresponde à projeção do veículo num plano perpendicular à sua trajetória. 
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Um pressuposto de base importante da análise desenvolvida é o de que o veículo vira 

devido a um movimento executado pelo condutor no volante, curvando de forma estável 

e sem derrapar [67]. Na realidade muitos despistes são motivados por manobras de 

viragem bruscas que resultam na guinada do veículo em torno do eixo vertical, levando a 

que aquele saia da estrada em deslizamento. Este comportamento é ilustrado pela Figura 

13, onde o centro de massa do veículo se move com uma trajetória que faz um ângulo θ 

com o limite da faixa de rodagem, enquanto a orientação do veículo é definida por um 

ângulo ψ . No caso de o veículo não sofrer qualquer deslizamento lateral ou rotação na 

saída, os ângulos θ e ψ são idênticos. Quando θ e ψ são diferentes o tamanho w do veículo 

é maior do que a sua largura, uma vez que a sua projeção sobre o plano perpendicular à 

trajetória inclui parcelas provenientes da largura e do comprimento da viatura. 

 

  

Figura 13 – Definição do ângulo de incursão (θ) e de orientação do veículo (ψ) 

(adaptado de [84]). 
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A probabilidade, ( )θ
ψ

θ
ψ

w
v

w
v EHP , de um veículo descontrolado se encontrar na área do 

obstáculo ( )θ
ψ
w
vH , sabendo que o veículo tem o tamanho w e invade a AAFR com uma 

velocidade v, ângulo θ e ângulo de orientação ( )θ
ψψ w

vE  é dada pela seguinte equação [67]: 

( ) ( ) ( )[ ]θθθ
ψ

θ
ψ cot52801 heh

w
v

w
v WsenWLEHP ++×=  (3-1) 3 

 

em que hL  é o comprimento do obstáculo segundo o eixo da estrada(em metros), hW  é a 

largura do obstáculo (em metros), eW é o tamanho efetivo do veículo (em metros, 

equivalente a ψψ cosvv WsenL + ), vL é o comprimento do veículo (em metros) e vW é a 

largura do veículo (em metros). 

 

A probabilidade de colisão é calculada, através da probabilidade de um veículo 

descontrolado atravessar a AAFR o suficiente para atingir o obstáculo em questão. Uma 

vez que o afastamento lateral ao obstáculo é função do ponto de colisão com o mesmo 

(ver Figura 12), a equação tem que considerar as diferentes probabilidades de atingir 

diferentes afastamentos laterais. Assim, a probabilidade, ( )θ
ψ

θ
ψ

w
v

w
v ECP , de um veículo – de 

tamanho w, velocidade de incursão v, ângulo de incursão θ e ângulo de orientação ψ – 

estar na área do obstáculo e atravessar a AAFR o suficiente para atingir esse mesmo 

obstáculo é dada pela Equação (3-2) [67]: 
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(3-2) 

 

Cujas variáveis são apresentadas na Figura 12 e onde: 

B = afastamento lateral da aresta a montante (upstream corner) do obstáculo (zona 2) 

   = ( )2−+ jA  onde j varia entre 1 e θcoseW  

C = afastamento lateral do final, ou da largura, do obstáculo (zona 1) 

   = ( )2cos −++ jWA e θ  onde j varia entre 1 e hW  

 

                                                 
3 Nota: 1 milha = 5280 pés, a multiplicação corresponde à passagem de pés para milhas 
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A probabilidade de impacto com um obstáculo, ( )ECP , dada uma determinada taxa de 

incursões por quilómetro de estrada é, assim, a probabilidade de incursão para um 

determinado veículo de tamanho w, velocidade de incursão v, ângulo de incursão θ e 

ângulo de orientação ψ, ( )EEP w
v

θ
ψ  , multiplicada pela probabilidade de colisão, 

( )θ
ψ

θ
ψ

w
v

w
v ECP , para todas as possíveis dimensões de veículo (w), velocidades de incursão(v), 

ângulos de incursão (θ) e ângulos de orientação (ψ) (ver Equação (3-3)) [67]: 

 

( ) ( ) ( )θ
ψ

θ
ψ

θ ψ

θ
ψ

w
v

w
v

w v

w
v ECPEEPECP ×=∑∑∑∑  (3-3) 

 

em que ( )ECP  é a probabilidade de impacto com um obstáculo, dada uma determinada 

incursão, ( )EEP w
v

θ
ψ  é a probabilidade de incursão para um determinado veículo de 

tamanho w, velocidade de incursão v, ângulo de incursão θ e ângulo de orientação ψ e 

( )θ
ψ

θ
ψ

w
v

w
v ECP  é a probabilidade de colisão, para um determinado veículo de tamanho w, 

velocidade de incursão v, ângulo de incursão θ e ângulo de orientação ψ. 

 

O terceiro, e último, passo destes modelos corresponde à estimação da gravidade do 

acidente. Esta é feita por determinação da probabilidade de cada nível de lesão (desde 

danos materiais até às lesões fatais) para cada tipo de impacto e condições iniciais (ou 

seja, tipo de veículo, velocidade, ângulo, etc.) [67]. O método de estimação da gravidade 

do acidente varia de modelo para modelo. 

3.2.1 Dados obtidos por observação de incursões na AAFR 

 
 
Conhecem-se três estudos realizados com o objetivo de caracterizar dinamicamente as 

incursões na AAFR, tendo por base dados obtidos diretamente pela observação de 

incursões na mesma: Hutchinson e Kennedy [50], Cooper (citado em [18], [23], [63], [67], 

[69], [98], [99] e [113]) e Calcote et al. (citado em [63], [67[, [98] e [99]). Todos estes 

estudos foram desenvolvidos na América do Norte. 

 

O estudo de Hutchinson e Kennedy [50] envolveu a observação dos trilhos deixados 

pelas rodas de veículos nos separadores centrais (cobertos, em cerca de 20% dos casos, 

de neve) de 3 autoestradas interestaduais (inauguradas à data de realização do estudo), 

cujo limite de velocidade era de 70 milhas/hora (cerca de 112 km/h). Este estudo 



34  LNEC - Proc.  0703/14/16605 

envolveu um conjunto de 485 observações, entre Julho de 1960 e Abril de 1964, no 

Estado do Illinois. 

 

Cooper (citado em [18], [23], [63], [67], [69], [98], [99] e [113]) realizou um estudo 

semelhante no Canadá no final da década de 1970.  Este estudo contou com observações 

semanais dos trilhos de rodas na AAFR coberta por relva de estradas rurais de diferentes 

classes funcionais. Foram observados cerca de 1 900 trilhos ao longo da AAFR de 4 560 

km de estrada. Os períodos de recolha de dados ocorreram fundamentalmente durante 

os meses de verão (Julho a Outubro de 1978) em estradas com limites de velocidade 

entre 80 e 100 km/h.   

 

São escassos os estudos de sinistralidade envolvendo a AAFR desenvolvidos 

posteriormente à década de 1970 nos Estados Unidos da América (EUA), sendo, no 

entanto, de referir que está em curso a revisão do Roadside Safety Analysis Program4(RSAP) 

da AASHTO [67] da qual deverá resultar, entre outras, a revisão destes conceitos. Estes 

estudos são extremamente importantes, tendo vindo a servir de base aos trabalhos 

realizados em diversos países europeus. Contudo, é necessário realçar que os estudos 

americanos se baseiam na realidade desse país nos anos 60 e 70, tendo, por isso, 

diferenças significativas relativamente à situação europeia atual, nomeadamente no que 

diz respeito à massa e às características de resistência ao choque dos veículos, bem como 

às velocidades praticadas. Não obstante, os resultados dessa investigação mantêm-se, em 

muitos aspetos, ainda hoje válidos nos EUA ([93] e [102]). 

 

A pesquisa desenvolvida na década de 1980 por Calcote et al. (citado em [63], [67[, [98] e 

[99]) utilizou monitorização eletrónica em estradas rurais e sistemas vídeo ao longo de 

estradas em meio urbano. Contudo, nem a monitorização com recurso a equipamento 

eletrónico foi bem sucedida devido a problemas técnicos nem a utilização dos sistemas 

vídeo deu resultados satisfatórios.  

 

 

                                                 
4 O Roadside Safety Analysis Program é uma aplicação informática que faz parte do Roadside Design 

Guide [3] da AASHTO, tendo sido desenvolvido com o objectivo de avaliar, através da análise custo-

eficácia, alternativas de intervenção para a melhoria das condições de segurança na AAFR. 
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3.2.1.1 Frequência  

 

Conforme ilustrado na Figura 14, tanto Hutchinson e Kennedy [50] como Cooper 

(citado em [18], [23], [63], [67], [69], [98], [99] e [113]) demonstraram que a taxa de 

incursão por quilómetro aumenta muito rapidamente a partir de baixos volumes de 

tráfego e, de seguida, estabiliza ou diminui (para um tráfego médio diário entre 3 000 e 

8 000 veículos). Este desenvolvimento da curva tem sido explicado pela análise do 

comportamento dos condutores. Para pequenos volumes de tráfego os condutores têm a 

sua velocidade pouco condicionada por outros veículos e tendem a conduzir mais 

depressa. Esta combinação de fatores poderá explicar a maior incidência de erros do 

condutor, resultando em maiores taxas de incursão por quilómetro. Com o aumento dos 

volumes de tráfego há maior interação com outros veículos, o que origina menores 

velocidades de circulação, melhor identificação da faixa de rodagem e uma diminuição da 

monotonia da condução [98]. Estes fatores podem explicar a estabilização ou a redução 

na taxa de incursão por quilómetro observada para volumes de tráfego moderados. 

Continuando os volumes de tráfego a aumentar, o incremento da exposição associada a 

veículos adicionais poderá superar o efeito atrás citado e levar a novo aumento da taxa de 

incursão. 
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Figura 14 – Taxa de incursão (adaptado de [67]) 
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Os dois estudos apresentam, contudo, algumas limitações. No estudo de Hutchinson e 

Kennedy [50] não é possível determinar com segurança se um veículo está, ou não, sob 

controlo do seu condutor, apenas pela observação das marcas deixadas pelas rodas. 

Apesar da neve no separador central ser um impedimento significativo para veículos que 

pretendam deixar a faixa de rodagem de forma intencional (ou seja, uma saída 

controlada), verificou-se que algumas das marcas observadas envolviam veículos que, 

alegadamente, pretendiam inverter o sentido de marcha em separadores centrais 

pavimentados e cobertos de neve.  

 

Outra limitação importante do referido estudo corresponde ao facto de os dados terem 

sido recolhidos apenas em autoestradas interestaduais, não sendo certo que os resultados 

obtidos possam ser extrapolados para estradas de outras classes funcionais da rede 

rodoviária.  

 

Finalmente, os dados foram recolhidos em trechos relativamente planos e em 

alinhamentos retos, havendo pouca informação disponível sobre o traçado destas 

estradas (em planta e perfil longitudinal) para avaliar os efeitos que estes parâmetros 

possam ter tido sobre as taxas de incursão.  

 

No estudo realizado por Cooper (citado em [18], [23], [63], [67], [69], [98], [99] e [113]) 

verifica-se uma sub-representação das condições climáticas adversas, tendo as 

velocidades registadas sido consideravelmente inferiores às observadas nas estradas 

interestaduais do estudo de Hutchinson e Kennedy. No trabalho de Cooper também não 

se distinguem as incursões controladas das não controladas (tal como aconteceu no 

estudo de Hutchinson e Kennedy). Por outro lado, o Verão é igualmente um período em 

que se intensifica a manutenção das estradas e onde se verifica um aumento da atividade 

agrícola com máquinas lentas e de veículos que ocasionalmente utilizam as zonas relvadas 

da AAFR e cujos rastos possam ter sido erradamente interpretados como incursões. É 

contudo possível que a inclusão de incursões controladas tenha compensado qualquer 

redução nas taxas de incursão causada pelas melhores condições atmosféricas e pelas 

menores velocidades praticadas.  
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Quando comparadas, as taxas de incursão observadas por Cooper são ligeiramente 

inferiores às observadas por Hutchinson e Kennedy (ver Figura 14), facto que não 

surpreende dadas as melhores condições atmosféricas e as baixas velocidades de tráfego. 

Além disso, a deteção de incursões na berma ou na sua proximidade imediata é bastante 

difícil devido à existência de bermas pavimentadas. É, pois, provável que as incursões de 

pequena extensão transversal (entre 0 e 4 metros) estejam subavaliadas no estudo de 

Cooper. 

 

Calcote et al. (citado em [63], [67[, [98] e [99]) tentaram superar os principais problemas 

dos estudos efetuados quer por Cooper quer por Hutchinson e Kennedy, nomeadamente 

a não deteção de algumas incursões motivada pelas bermas pavimentadas e a 

incapacidade de distinguir entre incursões controladas e não controladas pela observação 

dos trilhos das rodas.   

 

O recurso a equipamentos de vídeo (com o designado time lapse video, técnica bastante 

usada para filmar eventos prolongados mas frequência de ocorrência baixa) registou 

inúmeras incursões, mas não se revelou um método eficaz para distinguir entre incursões 

controladas e não controladas. A esmagadora maioria das incursões gravadas envolveu 

veículos deslocando-se lentamente ao longo da AAFR durante algum tempo, com 

posterior retorno à corrente de tráfego, sem mudanças bruscas de trajetória. Um 

condutor fatigado ou distraído ou um condutor a executar uma manobra controlada na 

AAFR, podem causar este tipo de incursão. Ao restringir a definição de incursões 

descontroladas a mudanças bruscas na trajetória do veículo ou a travagens bruscas, 

apenas 14 das, aproximadamente, 7 000 incursões registadas foram consideradas não 

controladas, o que dá uma proporção de cerca de 500 incursões controladas por cada 

incursão descontrolada. Complementarmente, a videovigilância só pôde ser usada em 

secções relativamente curtas de estrada, o que limitou a quantidade de dados que 

poderiam ser obtidos (Calcote et al. citado em [67]). Deste modo, os resultados deste 

estudo não são nem muito úteis nem muito utilizados. 

 

As distribuições da frequência de incursão na AAFR anteriormente descritas dizem 

respeito a trechos de estrada planos e em alinhamentos retos. Para estimar os efeitos do 

traçado rodoviário (planta e perfil longitudinal) nas incursões na AAFR, têm vindo a ser 

desenvolvidos diversos estudos baseados na análise de dados de acidentes. 
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O estudo mais citado nos EUA para o ajuste das taxas de incursão às características em 

planta e perfil longitudinal foi realizado por Wright e Robertson (citado em [18] e [67]). 

Neste estudo, realizado no Estado da Geórgia, foram analisados 300 acidentes fatais 

envolvendo um único veículo e obstáculos perigosos na AAFR. No estudo são 

comparadas zonas onde ocorreram acidentes fatais com zonas de controlo 1.6 km (1 

milha) a montante dos locais onde ocorreram esses acidentes (por exemplo, elementos 

relativos ao perfil transversal, geometria e condições da AAFR).  O pressuposto base 

desta comparação é o de que as diferenças nas características da estrada entre os locais 

onde ocorreram os acidentes fatais e os outros locais estão correlacionadas com as 

consequências desses mesmos acidentes fatais. 

 

Na análise dos dados referentes aos locais onde ocorreram acidentes fatais, verificou-se 

uma significativa sobre-representação da curvatura horizontal. 70% dos acidentes fatais 

em curva ocorreram por invasão da AAFR no seu extradorso. Complementarmente 

verificou-se que declives de 2% ou mais tiveram igualmente efeito significativo nas taxas 

de incursão, contrariamente aos aclives cujo efeito observado não foi significativo. Os 

resultados deste estudo, resumidos na Figura 15, foram aplicados em vários modelos de 

probabilidade de incursão na AAFR, nomeadamente no já referido Roadside Safety Analysis 

Program (RSAP) da AASHTO [67]. 
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Figura 15 – Fatores de ajustamento da frequência de incursões para curvas horizontais e 

trainéis (adaptado de Wright, P.H., Robertson, L. (1976). Priorities for Roadside Hazard 

Modification: A Study of 300 Fatal Roadside Object Crashes. Traffic Engineering, Vol. 

46, No. 8. Citado em [98]) 

 

Embora a metodologia utilizada neste estudo seja, na generalidade, considerada válida e 

apropriada, são de referir algumas debilidades da mesma (citados em [67]): 

− A dimensão da amostra é relativamente pequena, com apenas 300 acidentes fatais 

investigados. 

− Não houve controlo de algumas variáveis explicativas potencialmente relevantes, 

designadamente o tipo de estrada e de pavimento e o volume de tráfego. 

Igualmente, alguns dos acidentes ocorreram em estradas rurais não pavimentadas. 

− Foram incluídos na amostra apenas acidentes com vítimas fatais, pelo que os 

resultados podem não ser aplicáveis a acidentes de menor gravidade. 

 

Tendo em conta estas insuficiências, é possível que os fatores de ajustamento 

sobrestimem os efeitos da curvatura horizontal e da inclinação longitudinal nas taxas de 

incursão. No entanto, até à presente data, não é conhecida melhor fonte de informação 

sobre os efeitos da curvatura horizontal e do perfil longitudinal nas taxas de incursão. 
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Ainda nos EUA, Mak (citado em [98]) realizou uma análise das condições reais de 

embate de veículos descontrolados em obstáculos na AAFR, tendo como base a 

reconstituição de acidentes. Nesse estudo, foram definidas distribuições de velocidade e 

ângulo de embate para cinco classes funcionais de diferentes de estradas, incluindo: 

autoestradas; estradas rurais arteriais; estradas rurais coletoras e locais; estradas urbanas 

arteriais; e estradas urbanas coletoras e locais. Estas distribuições foram desenvolvidas 

ajustando funções gama aos dados de acidentes disponíveis. As mesmas distribuições 

foram utilizadas no RSAP [67] para descrever as velocidades e ângulos de incursão, bem 

como as trajetórias dos veículos descontrolados.  

3.2.1.2 Ângulo de incursão 

 

De acordo com Lynam [63], nos primeiros modelos de incursão na AAFR desenvolvidos 

considerou-se adequado um ângulo de incursão de 20º. Contudo, este ângulo tem vindo a 

ser reduzido à medida que mais dados sobre acidentes rodoviários envolvendo um único 

veículo vão sendo recolhidos e investigados. 

 

A distribuição dos ângulos de incursão obtidos por Hutchinson e Kennedy [50] é 

apresentada no Quadro 13. 

Quadro 13 – Distribuição dos ângulos de incursão (adaptado de [50]). 

Ângulo [º] 5 10 15 20 30 

Percentagem acumulada 25 60 75 85 95 

 
 

O ângulo de incursão médio registado nas observações realizadas no referido estudo [50] 

foi de 11º. Valor semelhante (12º) foi calculado por Ehrola (citado em Lynam [63]), 

embora seja de salientar que este valor corresponde à média de uma grande variedade de 

ângulos de saída. 

 

Com base nos dados de Hutchinson e Kennedy [50] e de Cooper (citado em [63], [67] e 

[69]), Sicking e Ross [97] definiram uma probabilidade de incursão na AAFR fazendo-a 

variar em função da velocidade de saída (ver Quadro 14). A banda de maior 

probabilidade para todas as velocidades situa-se entre os 5º e os 15º, valores coerentes 

com os dados do Quadro 13. 
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Quadro 14 – Distribuição dos ângulos de incursão (adaptado de [97]). 

Ângulo [º] 5 15 25 35 45 90 

Percentagem acumulada 10 55 83 94 98 100 

 
 
De referir que esta informação é baseada fundamentalmente em despistes que 

envolveram colisões com postes de eletricidade e de telefone, localizados normalmente 

ao longo de estradas rurais com baixos volumes de tráfego e com baixos limites de 

velocidade [108]. Habitualmente, nestas estradas a taxa de registos dos acidentes 

ocorridos é menor do que na generalidade da rede rodoviária [67].  

 

É ainda necessário realçar que os estudos desenvolvidos por Hutchinson e Kennedy se 

baseiam na realidade dos EUA nos anos 50 e os de Cooper na dos finais da década de 70 

no Canadá, tendo, por isso, diferenças significativas relativamente à situação europeia 

atual, nomeadamente no que diz respeito à massa e às características de resistência ao 

choque dos veículos, bem como às velocidades praticadas. 

 

O modelo desenvolvido nos anos 1980 no âmbito do relatório SR214 [108] do 

Transportation Research Board – baseado, no que ao ângulo de incursão diz respeito, nos 

dados recolhidos por Hutchinson e Kennedy [50] e num modelo desenvolvido por 

Glennon [38] com base nos referidos dados – utiliza ângulos de 6.1º para saídas pela 

berma direita e 11.5º para saídas pela berma esquerda (ver Figura 16). 
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Figura 16 – Área de risco potencial baseada na trajetória da aresta mais à direita da frente 

do veículo descontrolado (adaptado de [108]) 

 

O modelo mais recente da AASHTO, datado de 2002 e incorporado no RSAP [67], 

utiliza uma distribuição de ângulos baseada em Cooper (citado em [63], [67] e [69]), Mak 

et al (citado em [98]) e estudos relacionados. Atualmente, o RSAP utiliza cinco matrizes 

(em função da categoria da estrada) de 7 por 7 para descrever as distribuições da 

velocidade e ângulo de embate, daí resultando 49 combinações possíveis de velocidade e 

 Ø 

Ø 

Ø 
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ângulo de embate. Os ângulos de embate constantes das matrizes variam entre 2.5º e 

32.5º.  

3.2.1.3 Extensão transversal 

 

A maioria dos dados de sinistralidade recolhidos relativos a incursões de veículos 

descontrolados na AAFR baseia-se na posição final destes veículos. Geralmente, 

considera-se como distância percorrida pelos mesmos, a extensão medida 

perpendicularmente ao eixo da estrada, a partir do limite da faixa de rodagem. Esta 

distância resulta do ângulo de incursão, do efeito de qualquer intervenção do condutor na 

direção do veículo que lhe modifique a trajetória, e da distância percorrida pelo veículo 

ao longo deste percurso. 

 

A maioria dos relatórios que abordam esta questão refere a investigação norte americana 

desenvolvida nos anos 60 e 70, sintetizada em publicação do Transportation Research Board 

[46]. 

 

No estudo desenvolvido por Mak (citado em [98]), anteriormente referido, foi também 

analisada a distribuição da extensão transversal de incursão, parâmetro importante nos 

modelos de probabilidade de incursão na AAFR. Estas distribuições podem ser afetadas 

pelo efeito das características superficiais das bermas. É provável que muitas incursões 

(efetivamente ocorridas em estradas com bermas pavimentadas) não se tenham 

prolongado para lá da berma, ou muito para além desta, não sendo por isso detetadas ou 

registadas. Ou seja, há razões para suspeitar que tenha havido uma subavaliação do 

número de incursões com uma extensão transversal inferior a 4 metros (13.2 pés) devido 

à presença de bermas pavimentadas.  

 

Essas incursões não detetadas podem explicar a ausência de dados experimentais no 

intervalo de 0 a 4 metros, da largura atravessada (ver Figura 17).  
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Figura 17 – Distribuições da extensão transversal de incursão para diferentes tipos de 

estrada (adaptado de [67]). 

 

Tendo por base este estudo, foram desenvolvidos para o programa RSAP [67] 

ajustamentos para a AAFR que excluem os dados de incursão relativos à zona desta onde 

a berma possa ter influência, ou seja, nos seus primeiros 4 metros. No âmbito destes 

ajustamentos procedeu-se à reanálise dos dados de Cooper (citado em [63], [67], [69], [99] 

e [114]) sobre a extensão da incursão transversal na AAFR, o que permitiu o ajuste de um 

modelo de regressão aos dados relativos à extensão transversal de incursão, para 

extensões superiores a 4 metros.  

 

3.3 Modelos Lineares Generalizados 

3.3.1 Generalidades 

 

Os modelos lineares generalizados (MLG) constituem uma extensão dos modelos 

lineares de regressão múltipla, a qual permitiu alargar as hipóteses admitidas no ajuste 

estatístico. Tal como referido em 3.1, a regressão linear convencional é inadequada na 
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modelação de eventos raros, discretos, e não negativos como sejam os acidentes 

rodoviários. 

 

A regressão linear tem como objetivo a modelação da relação entre uma variável 

dependente (ou de resposta) y e uma ou mais variáveis independentes (ou explicativas) x. 

A capacidade de expressar algo sob a forma como x afeta y revela-se através dos 

parâmetros da regressão – os Betas (β). 

 

Genericamente, um modelo linear expressa a sua componente sistemática (não aleatória) 

como uma função linear das variáveis independentes [73]: 

i

J

j
jiji

uxy ∑ +=
=1

β  (3-4) 

 

Em que yi designa a variável dependente (ou de resposta), xji as variáveis independentes 

(ou explicativas), βn os parâmetros a estimar, e ui o termo de erro aleatório (ou resíduos). 

 

De acordo com Amaral Turkman [2], os MLG correspondem a uma síntese de vários 

modelos, vindo unificar, tanto do ponto de vista teórico como conceptual, a teoria da 

modelação estatística. São casos particulares dos modelos lineares generalizados, entre 

outros, os seguintes modelos: 

− modelo de regressão linear clássico; 

− modelo de regressão logística; 

− modelo de regressão de Poisson; 

− modelo probit para estudos de proporções. 

 

A estrutura de um modelo linear generalizado é composta por três componentes: a 

sistemática (que inclui as variáveis independentes), a aleatória (que constitui 

simultaneamente a variável dependente) e a função de ligação entre a componente 

sistemática e a componente aleatória [11]. Como hipóteses básicas do modelo, salienta-se 

que a componente sistemática é linear, a componente aleatória é única, o termo de erro 

não deve ser correlacionado com qualquer variável explicativa e as observações são 

independentes, não devendo apresentar autocorrelação espacial ou temporal [10]. 

 

Os modelos lineares generalizados tomam normalmente a forma de [73]:  



46  LNEC - Proc.  0703/14/16605 

∑=
j

jiji
xyh β)(  (3-5) 

 

Em que h é usualmente classificado como a função de ligação. O valor esperado da 

variável dependente está ligado a uma regressão linear através de uma função monótona 

geral. 

 

Os MLG têm vindo a desempenhar um papel cada vez mais importante na análise 

estatística devido ao grande número de modelos que englobam e à facilidade de análise 

associada ao rápido desenvolvimento computacional que se tem verificado nas últimas 

décadas. Não obstante, os MLG têm limitações ainda impostas, nomeadamente por 

manterem a estrutura de linearidade, pelo facto das distribuições se restringirem à família 

exponencial (Normal, Poisson, Binomial, ou Gama, entre outras) e por exigirem a 

independência das respostas ([2] e [10]) 

 

O uso dos MLG contém ainda uma generalização adicional: a relação entre o valor médio 

da variável resposta e a combinação linear das variáveis explicativas pode ser estabelecida 

por qualquer função monótona e diferenciável ([10] e [74]). Na regressão clássica esta 

relação corresponde à função identidade. 

 

A principal vantagem deste tipo de modelos reside na forma expedita como se pode 

avaliar o efeito sobre o indicador de segurança associado a alterações de determinadas 

variáveis explicativas, ainda que a necessidade de informação detalhada seja elevada. A 

sua utilidade é acrescida quando as potenciais variáveis explicativas são em grande 

número, quando o número de fatores perturbadores é elevado (e não podem ser tratados 

através da consideração de grupos de controlo) ou quando a dimensão da amostra de 

ocorrências (acidentes ou vítimas) é reduzida [112].  

 

No caso particular da sinistralidade rodoviária, a ocorrência de um acidente pode ser 

encarada como o resultado de um processo de Bernoulli, em que cada situação de 

interação do binómio condutor-veículo com o restante sistema de transporte constitui 

um ensaio. Assim, a circulação num trecho de estrada pode ser considerada um conjunto 

de ensaios. Um acidente corresponderá, neste caso, a um “sucesso”, entendido como um 

ensaio que produziu um resultado (ainda que indesejado). Pelo contrário, a resolução 

satisfatória das situações de interação rodoviária corresponde ao “insucesso” [11]. 
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Admitindo-se que a probabilidade de ocorrência de um acidente é p (sendo a 

probabilidade de insucesso pq −=1 ), considerando N ensaios independentes, 

aceitando-se que a probabilidade de sucesso é constante (o que corresponde a assumir 

que o processo de geração de acidentes é sempre o mesmo) e representando-se por X a 

variável aleatória que regista o número de sucessos em N ensaios, obtém-se a distribuição 

binomial [11]: 
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para representar a probabilidade de ocorrerem exatamente n acidentes em N ensaios 

(n=0, 1, 2, …, N). 

 

No caso da probabilidade de sucesso ser muito pequena e o número de ensaios ser muito 

grande, a distribuição binomial pode ser aproximada pela distribuição de Poisson [11]. 

 

Efetivamente, na análise estocástica da frequência de acidentes é frequente admitir que a 

ocorrência de acidentes é controlada por um processo estacionário de Poisson. Este 

pressuposto resulta, por um lado, do facto de se constatarem bons ajustes desta 

distribuição aos valores observados, e, por outro, por existir um elevado número de 

oportunidades para a ocorrência de acidentes associada a uma muito pequena 

probabilidade de efetivação de cada uma dessas oportunidades [10].  

 

Pode assumir-se que os acidentes que ocorrem num trecho de estrada são independentes 

entre si e que um determinado número médio de acidentes por unidade de tempo 

constitui uma característica desse local e de outros locais com idênticas propriedades. 

Considera-se ainda que este valor médio é (pelo menos parcialmente) dependente das 

características da infraestrutura rodoviária e deverá ter valor maior que zero [112]. 

 

No âmbito do presente estudo serão desenvolvidos modelos lineares generalizados para 

modelação da frequência de acidentes envolvendo a AAFR em estradas de faixa de 

rodagem única e dupla. 
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3.3.2 Modelo de regressão de Poisson 

 

Um modelo de regressão de Poisson é um modelo em que se considera que a variável de 

resposta segue uma distribuição de Poisson. Estes modelos são muitas vezes referidos 

como modelos de dados de contagem, porque a variável de resposta é um inteiro não-

negativo, ou seja, uma variável contável. Este facto contribui para que os modelos de 

contagem de dados sejam frequentemente utilizados na análise de acidentes e vítimas.  

 

Todavia, estes modelos são mais adequados a situações com reduzidos valores de 

contagens de acidentes. Para contagens de acidentes de grande dimensão podem ser 

usados, em alternativa, os modelos de Gauss, com termos de distribuição normal [73]. 

 

Na aplicação do modelo de regressão de Poisson à análise de frequência de acidentes 

envolvendo a AAFR, seja ni o número de acidentes por saída da faixa de rodagem num 

trecho de estrada i durante um determinado intervalo de tempo. O modelo generalizado 

de Poisson é dado por [113]: 

!
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ii

i y
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ijλλ−
=  (3-7) 

 

onde P(yi) corresponde à probabilidade de y acidentes ocorrerem num trecho de estrada i 

e λi é o valor esperado de yi. 

 

Os modelos de regressão de Poisson são estimados, especificando o parâmetro de 

Poisson λi (o número esperado de eventos por intervalo de tempo) como uma função de 

variáveis explicativas. Para o caso de acidentes envolvendo a AAFR, as variáveis 

explicativas podem incluir as condições geométricas da estrada e da AAFR, a natureza 

dos obstáculos perigosos ou a sua localização, entre outros. A relação mais comum entre 

as variáveis explicativas e o parâmetro de Poisson é o modelo log-linear dado por [113]: 

)exp(
ii

Xβλ =  (3-8) 

 

Ou de forma equivalente:  

ii
XLN βλ =)(  (3-9) 

 

Onde β é um vetor de parâmetros estimados e Xi é um vetor de variáveis explicativas. 
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Nesta formulação o número esperado de acidentes envolvendo a AAFR que ocorre num 

trecho de estrada i é dado por: 

)exp()(
iii

XyE βλ ==  (3-10) 

 

Uma das características da distribuição de Poisson refere-se à igualdade entre o valor 

médio das contagens e o da sua variância. No caso desta ser superior ou inferior àquele 

constata-se a existência de sobre-dispersão ou subdispersão, respectivamente. Os dados 

com sobre-dispersão são bastante comuns, sendo na maioria dos casos modelados 

através da utilização de modelos de Binomial Negativa [113]. 

3.3.3 Modelo de Binomial Negativa  

 

Nem sempre é possível admitir que λi seja constante. Por um lado, a tendência 

decrescente no tempo de risco de acidente, verificada em países como Portugal, 

enfraquece a validade da hipótese de constância no tempo da probabilidade de 

ocorrência. Por outro, há fatores desconhecidos que contribuem para os acidentes, bem 

como fatores, que apesar de conhecidos, são quantificados com erros de medição, 

justificando, em qualquer dos casos, que os riscos individuais de cada entidade de um 

grupo homogéneo de entidades não sejam idênticos. Assim, o rácio da variância pelo 

valor esperado será diferente da unidade, ou seja, verificar-se-á a existência de sobre-

dispersão ou subdispersão [11]. 

 

Para Cardoso [11], uma solução para este problema passa por considerar que os acidentes 

resultam de processos cujas probabilidades de sucesso, ainda que independentes e de 

acordo com a distribuição de Poisson, variam em cada ensaio (ensaios de Poisson). Neste 

caso, a frequência de acidentes segue a distribuição binomial negativa. 

 

O modelo de binomial negativa (ou Poisson-gama) é uma extensão do modelo de 

regressão de Poisson adaptado à possível existência de sobre-dispersão nos dados. O 

modelo de binomial negativa e de Poisson seguem uma distribuição de probabilidade 

Gama ([62] e [113]). O modelo de binomial negativa é derivado re-escrevendo o 

parâmetro de Poisson para cada observação i num determinado intervalo de tempo 

como: 
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)exp(
iii

X εβλ +=  (3-11) 

 

onde exp(εi) é um termo de erro aleatório que segue uma distribuição de probabilidade 

gama com média 1 e variância α. A soma deste termo permite que a variância divirja da 

média de acordo com a seguinte expressão ([62] e [113]): 
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iiiii
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De salientar que à medida que α tende para 0, a variância vai-se aproximando da média, 

convergindo o modelo para um modelo generalizado de Poisson. O termo α é designado 

como parâmetro de sobre-dispersão. 

 

Segundo Lord e Mannering [62], o modelo de binomial negativa é provavelmente o 

modelo mais utilizado na modelação de frequência de acidentes. No entanto, o modelo 

tem algumas limitações importantes, nomeadamente a sua incapacidade para lidar com a 

existência de subdispersão nos dados e a dificuldade de estimação de parâmetros quando 

os dados são caracterizados por uma reduzida dimensão da amostra ou baixa média 

amostral. 

3.3.4 Outros modelos lineares generalizados 

 

Para tratar os dados de frequência de acidentes e os aspetos metodológicos a eles 

associados, têm vindo a ser aplicadas diversas formas funcionais aos modelos de 

estimativa de frequência de acidentes. Para além dos já referidos modelos de regressão de 

Poisson e de Binomial Negativa, mais comummente utilizados, são igualmente de 

destacar os modelos Poisson zero-inflacionado (Zero-inflated Poisson) e Binomial 

negativa zero-inflacionada (Zero-inflated negative binomial) desenvolvidos por Lee e 

Mannering [56] no estudo da influência das características da estrada e dos dispositivos 

presentes na AAFR na frequência de acidentes por despiste. 

 

Nestes modelos considera-se que o processo de geração de acidentes por despiste tem 

dois estados. O estado normal corresponde aos acidentes ocorrerem com um 

determinado número esperado, constante, por unidade de tempo. Haverá, 

adicionalmente, um outro estado, eminentemente seguro, em que a frequência esperada é 
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nula ([11] e [56]). A probabilidade de uma entidade rodoviária estar num dos dois estados 

(normal ou seguro) pode ser determinada por um modelo logit ou probit [62]. A 

distribuição resultante será, desta forma, a combinação de uma distribuição com zeros e 

de uma distribuição de Poisson, ou de binomial negativa, o que justifica o excesso de 

zeros [11]. 

 

Apesar da sua aplicabilidade a um vasto conjunto de situações em que os dados de 

acidentes observados são caracterizados por um grande número de zeros, diversos 

autores ([11], [61] e [62]) questionam a aplicação desta formulação à sinistralidade 

rodoviária, apontando, nomeadamente, para a necessidade de definir explicitamente as 

condições de fronteira entre os dois estados possíveis (normal ou seguro). Por um lado, 

são questionados os critérios associados às características das estradas que poderão 

justificar que em dois trechos fisicamente semelhantes o risco de acidente de um 

condutor seja alterado bruscamente, passando de um estado normal para um estado 

seguro, ou vice-versa. E por outro, são as condições ligadas à estrada ou à sua utilização 

que podem justificar a alteração do estado de um determinado trecho para o outro 

estado. 

 

Para além das formas funcionais anteriormente descritas, tem-se vindo a assistir nos 

últimos anos ao surgimento de diversas outras cuja fundamentação teórica, vantagens e 

desvantagens, estão fora dos objetivos deste estudo, encontrando-se descritas em artigo 

científico por Lord e Mannering [62]. 

3.3.5 Métodos de estimação dos parâmetros do modelo 

 

De modo a poder aplicar a metodologia dos modelos lineares generalizados a um 

conjunto de dados há necessidade, após a formulação do modelo que se pensa adequado, 

de proceder à realização de inferências sobre esse modelo. No caso específico dos 

acidentes rodoviários, e tal como referido anteriormente, as ocorrências consistem em 

valores inteiros não negativos, que não podem ser modelados como se fossem dados 

contínuos, aos quais se aplica o método dos mínimos quadrados ([11] e [75]). Desta 

aplicação errónea poderiam resultar previsões de valores negativos, que são incoerentes 

com os dados de contagens de acidentes. 
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A inferência com MLG é, essencialmente, baseada na verosimilhança. Com efeito, não só 

o método da máxima verosimilhança é o mais escolhido para estimar os parâmetros de 

regressão, como também testes de hipóteses sobre os parâmetros do modelo e de 

qualidade de ajustamento são, em geral, baseados na verosimilhança [2]. Em alternativa 

podem ser utilizados métodos bayesianos [62]. 

 

O princípio subjacente à máxima verosimilhança é o de que populações diferentes geram 

diferentes amostras, e assim qualquer amostra em particular é mais provável de resultar 

de algumas populações em detrimento de outras [113]. Por exemplo, se foi recolhida uma 

amostra aleatória de y1, y2, ..., yn, haverá algum parâmetro θ (que pode, por exemplo, ser 

assumido como a média da amostra) que é mais provável ter gerado a amostra. A Figura 

18 duas distribuições estatísticas diferentes, A e B, que representam duas médias 

amostrais assumidamente diferentes.  

 

 

Figura 18 – Exemplo de estimação pelo método da máxima verosimilhança [113] 

 

Na Figura 18, a média da amostra θA associada à distribuição A é muito mais provável 

para gerar a amostra de y do que a média da amostra θB associada à distribuição B. A 

estimação pelo método de máxima verosimilhança procura o parâmetro ou conjunto de 

parâmetros que têm maior probabilidade de ter gerado os dados observados (y) entre 

todos os possíveis θ.  
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A forma geral da função de verosimilhança pode ser definida como a probabilidade ou a 

densidade de probabilidade de observar os dados da amostra de uma distribuição 

estatística em função de um vetor de parâmetros da população (parameter vetor) θ, tal que 

[113]: 
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O método de máxima verosimilhança é um método de estimação de parâmetros no qual 

estes são estimados pelo valor dos mesmos que maximizam a função de verosimilhança 

[113]. Assim, as estimativas que usam este método, designadas estimativas de máxima 

verosimilhança, são os valores dos parâmetros que tornam máxima a probabilidade de 

ocorrência de uma amostra idêntica àquela que efetivamente ocorreu ([11] e [41]). 

 

Num modelo linear generalizado o parâmetro β  é o parâmetro de interesse, o qual é 

estimado pelo método da máxima verosimilhança. O parâmetro de sobre-dispersão φ, 

quando existe, é considerado um parâmetro perturbador, podendo a sua estimação ser 

feita pelo método dos momentos ([2] e [11]).  

 

O modelo de regressão de Poisson é assim estimável pelo método da máxima 

verosimilhança, com a função de verosimilhança a ser dada por [113]:  
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O logaritmo da função de verosimilhança é mais simples de manusear e mais apropriado 

para estimação [113]: 
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Tal como acontece na maioria dos modelos estatísticos, os parâmetros estimados são 

utilizados para fazer inferências sobre as características desconhecidas da população 

consideradas como tendo influência no processo de contagem. O método de estimação 

da máxima verosimilhança produz parâmetros de Poisson que são consistentes5, 

assintoticamente normais e assintoticamente eficientes [113]. 

 

                                                 
5 Quando a dimensão da amostra tende para infinito, o estimador consistente concentra-se sobre o seu 
alvo, ou seja, toma o valor do parâmetro estimado [41]. 
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No caso do modelo de binomial negativa a função de verosimilhança é dada por [113]:  
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Onde Г(argumento) = Г(u) se designa por função gama e representa o integral seguinte 

[41]: 
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A função de verosimilhança da Equação (3-16) resulta da distribuição binomial negativa, 

cuja forma é dada pela equação seguinte [113]: 
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A estimação pelo método da máxima verosimilhança nem sempre pode ser utilizada, 

nomeadamente quando a função de verosimilhança é difícil de caracterizar. 

 

Em alternativa, os métodos de estimação bayesianos têm vindo a ganhar popularidade 

devido aos avanços nos métodos computacionais. Os modelos bayesianos têm a 

vantagem de serem capazes de lidar com modelos muito complexos, especialmente 

aqueles cujas funções de verosimilhança não são facilmente calculáveis. Através da 

utilização do método de Monte Carlo baseado em cadeias de Markov (método de 

estimação baseado em amostragem, adequado para modelos bayesianos) é possível 

manusear modelos com formas funcionais complexas como, por exemplo, os modelos de 

parâmetros aleatórios [62]. No entanto, e apesar dos grandes progressos computacionais 

proporcionados pelos modelos bayesianos, o tempo de simulação para o método de 

Monte Carlo baseado em cadeias de Markov pode ser ainda uma barreira para os 

modelos de forma complexa. O tempo de simulação, que é função do tamanho da 

amostra e da complexidade da estrutura do modelo, pode prolongar-se por vários dias, 

sendo uma condicionante a atender na escolha da sua forma. 

  

A regressão com erro do tipo binomial negativo obriga a estimar, não só os coeficientes 

dos fatores de risco, como também o parâmetro de sobre-dispersão. Como atrás referido 

este parâmetro pode ser calculado através do método dos momentos. Este equaciona 

momentos populacionais com momentos amostrais [76]. De acordo com Reurings et al. 
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[83] este é um processo iterativo: primeiro é ajustado um modelo com erro de Poisson, 

cujos resíduos são usados para calcular a sobre-dispersão; seguidamente é ajustado um 

modelo com erro binomial negativo, com o parâmetro calculado, cujos resíduos são 

usados, por sua vez, para calcular nova estimativa da sobre-dispersão. O processo é 

repetido até se obter uma aproximação satisfatória da sobre-dispersão unitária, o que 

corresponde a diferenças entre iterações sucessivas suficientemente pequenas. Na prática, 

este processo corresponde a admitir que a sobre-dispersão tem o mesmo valor para todas 

as entidades [11]. 

 

3.4 Seleção e validação de modelos 

 

Na análise estatística de acidentes rodoviários, via MLG, há geralmente um número 

elevado de variáveis explicativas que podem ser potencialmente importantes para explicar 

a variabilidade inerente aos dados. Atualmente, existem diversos métodos para avaliar a 

qualidade do ajuste dos modelos aos dados observados. O problema da seleção do 

modelo corresponde à procura do “melhor modelo”, no sentido de ser um modelo que 

atinja um bom equilíbrio entre os três fatores “bom ajustamento”, “parcimónia” e 

“interpretação”[2]. 

3.4.1 Qualidade de ajustamento 

 
Para além da estimativa dos parâmetros do modelo, interessa dispor de elementos para 

avaliar a qualidade do ajuste conseguido com o mesmo.  

 

Existem diversas medidas da qualidade de ajustamento que podem ser utilizadas para 

avaliar o ajuste do modelo de regressão aos dados observados. As medidas de ajuste 

tradicionalmente utilizadas descrevem em que medida a "variação" na variável 

dependente é "explicada" pelo modelo, em comparação com a variação total presente no 

conjunto de dados observados [60]. 

 

Algumas medidas da qualidade de ajustamento permitem explicar o desempenho dos 

modelos em termos de poder explicativo (usando-se, por exemplo, o R p
 2 e o Índice de 

Elvik para esse efeito). Outras servem exclusivamente para efetuar comparações no 

desenvolvimento do modelo, caso do Critério de Informação de Akaike (AIC) e o G2. 
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3.4.1.1 Poder explicativo dos modelos 

 

De acordo com Washington et al. [113] o valor de R2 usado na regressão linear dos 

mínimos quadrados não pode ser utilizado quando se desenvolvem modelos de Poisson 

ou Binomial Negativa devido à não linearidade da média condicional (E[y|X]) e à 

heterocedasticidade6 da regressão. No entanto, com base nos resíduos pode ser calculada 

uma estatística similar, dada por [113]:  
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Em que yi corresponde ao número de ocorrências observadas, y  é o número médio de 

ocorrências observadas e 
i

λ̂  o número de ocorrências estimadas. 

 

Segundo Vieira Gomes [112], considera-se que o valor de R2
p representa a proporção da 

variação total de acidentes explicada pelo modelo. Quanto mais próximo da unidade for 

o valor de R2
p melhor será considerado o modelo. 

 

O desvio médio do modelo (MAD) fornece um valor médio do desvio do modelo, sendo 

calculado através da seguinte equação [113]: 

n
MAD

n

i
i∑

= =1

ε
 (3-20) 

 

Em que εi corresponde à diferença entre a variável de resposta estimada e a observada. 

Um valor próximo de zero sugere que, em média, o modelo está a estimar bem os dados 

observados. 

 

Para Cardoso [11], uma medida relevante do ajuste do modelo é dada pelo desvio 

normalizado (DE), definido por: 

                                                 
6 A heterocedasticidade é um fenómeno estatístico que ocorre em análises de regressão quando, para 

valores fixos das variáveis independentes, as distribuições condicionadas da variável dependente Y não têm 

variância constante [113]. 
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onde yi são as observações e 
i

µ̂  são os valores estimados. 

 

Num modelo com função de ligação e forma funcional apropriados e bem ajustado a 

observações de uma variável de Poisson, o valor esperado do desvio deve ter valor 

próximo do número de graus de liberdade. Deste modo, o desvio médio (desvio dividido 

pelo número de graus de liberdade) deve ser próximo da unidade. Assim, sempre que o 

desvio médio seja próximo da unidade é possível aceitar-se que os modelos têm um erro 

com especificação de Poisson [11]. 

 

O Índice de Freeman-Tukey ([73] e [83]) consiste numa transformação da variância de 

uma variável de Poisson yi, com uma média λi e é dado por: 
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Em que, 14,,1 +=−=++=
iiiiiiii

feyyf λϕϕ  podendo os desvios ser 

calculados através da seguinte expressão: 
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No caso dos modelos de binomial negativa, o índice de Elvik permite quantificar a 

proporção da variação sistemática explicada pelo modelo [11]. Em presença de variação 

sistemática (associada à existência de sobre-dispersão), esta pode ser descrita através da 

seguinte expressão [29]: 

 

)1()( λµλ +×=xVar  (3-24) 

 

em que x corresponde à amostra de dados (frequência observada de acidentes), λ ao valor 

médio dos dados observados e µ é o parâmetro de sobre-dispersão 

 

Resolvendo esta expressão em função do parâmetro de sobre-dispersão tem-se [29]: 
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O cálculo do Índice de Elvik é efetuado comparando o parâmetro de dispersão calculado 

para os dados de origem (µ) com o parâmetro de sobre-dispersão de um modelo 

ajustado. A percentagem de variação sistemática explicada pelo modelo é calculada pelo 

quociente entre as duas sobredispersões anteriormente determinadas, sendo os valores 

mais próximos da unidade associados a modelos mais bem ajustados [29].  

3.4.1.2 Seleção de modelos 

 

Como referido anteriormente, sempre que existam modelos alternativos é necessário 

saber qual o modelo mais parcimonioso, isto é, com o menor número de variáveis 

explicativas, que ofereça uma boa interpretação do problema posto e que ainda se ajuste 

bem aos dados ([2] e [113]) 

 

O AIC é um critério de seleção de um modelo estatístico, baseado na função log-

verosimilhança com a introdução de um fator de correção como modo de penalização 

pela complexidade do modelo [2], sendo definido por [60]: 

pLAIC 2log2 +−=  (3-26) 

 

Em que L é o máximo valor da função de máxima verosimilhança para o modelo 

estimado e p é o número de parâmetros incluídos no modelo. A metodologia para 

obtenção deste valor assenta na procura do modelo que melhor explica os dados com o 

menor número de parâmetros, e que, para o efeito, penaliza os modelos com elevado 

número de parâmetros. Um valor mais baixo para AIC é considerado como 

representativo de um melhor ajustamento e na seleção de modelos deve ter-se como 

objetivo a minimização de AIC [2]. 

 

Por outro lado, se o somatório das desviâncias de um modelo, (sum of model deviance), G2, 

for igual a zero, pode dizer-se que o modelo tem um ajustamento perfeito. Este é, no 

entanto, um limite inferior teórico, uma vez que os valores observados (yi) são inteiros e 

os estimados (
i

λ̂ ) são contínuos. Pode assim afirmar-se que o modelo com menor G2 

será considerado o que possui melhor ajuste [113]. 
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O somatório dos desvios do modelo, G2, é dado por:  









∑=

=
i

i

i

n

i

y
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ln2
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2  (3-27) 

 

Para a seleção de um modelo pode também ser utilizado o teste da razão de 

verosimilhança. Este é um teste comum utilizado na comparação de dois modelos. É 

obtido através da comparação entre um modelo completo e um modelo reduzido (sem 

algumas variáveis), sendo a estatística de teste calculada por [113]: 

[ ])()(22

uR
LNLLNLX ββ −−=  (3-28) 

 

Onde LNL(βR) corresponde ao logaritmo da verosimilhança do modelo reduzido e 

LNL(βu) ao logaritmo da verosimilhança do modelo completo. 

3.4.2 Análise de resíduos 

 
A análise de resíduos permite, por um lado, avaliar a qualidade de ajustamento de um 

modelo no que diz respeito à escolha da distribuição, da função de ligação e de termos do 

preditor linear, e, por outro, ajudar a identificar observações mal ajustadas (ou seja, que 

não são bem explicadas pelo modelo) [2].  

 

Um resíduo Ri deve exprimir a discrepância entre o valor observado yi e o valor 
i

µ̂  

ajustado pelo modelo. É conveniente, para uma análise adequada dos resíduos, que eles 

sejam padronizados e reduzidos, isto é, que tenham variância constante unitária e, 

preferencialmente, que sejam aproximadamente normalmente distribuídos [2]. No 

modelo linear normal, os resíduos devem ainda ser variáveis independentes.  

 

No caso dos modelos lineares generalizados nem todas estas condições podem ser 

satisfeitas pelo que faz sentido considerar outras definições para os resíduos ([2] e [60]). 

 

À semelhança da definição de resíduo para o modelo linear normal, pode definir-se o 

desvio residual padronizado por [60]: 

( )
( )

i

iii

i h
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e

−
−
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ϕ
µ  (3-29) 
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Onde di corresponde ao contributo da i-ésima observação para a desviância7 e hi é a i-

ésima entrada da diagonal da matriz ( ) 2
112

1

'' WXWXXXW
− , com 

)ˆ,,ˆ(
1 n

diagW µµ K=  e sendo X a matriz de delineamento (design matrix). 

  

Os numeradores designam-se por desvio residual (deviance residuals). A divisão por 

( )
i

h−1ϕ̂  garante que os valores resultantes para os resíduos são, aproximadamente, 

normalmente distribuídos [60]. 

 

Em alternativa, a qualidade do ajuste dos modelos pode ser analisada pelo método 

originalmente definido por Hauer e Bamfo [45], designado por método CURE e utilizado 

em diversos estudos na área da segurança rodoviária. Este método consiste na construção 

de um gráfico no qual são representados os resíduos acumulados, ordenados de acordo 

com o valor da variável explicativa. Os resíduos representam a diferença entre as 

frequências de acidentes observadas e estimadas. Cumulativamente, são apresentadas 

duas bandas de variação admissível para os mesmos (± 2σ*2), definindo o nível de 

confiança com base no qual é feita a decisão acerca da qualidade do modelo. Estes 

valores são determinados com base na variância, σ*2, calculada segundo a seguinte 

expressão [45]: 








 −×=
)(

)(1
)(*

2

2

22

N

n
n

σ
σσσ  (3-30) 

 

Em que σ2(n) corresponde aos valores parciais acumulados do quadrado dos resíduos e 

σ2(N) ao valor total acumulado do quadrado dos resíduos. 

 

Considera-se como satisfatório um modelo cuja variação dos resíduos acumulados 

apresente oscilações em torno da origem, termine próximo do valor nulo e não exceda a 

banda contida entre ± 2σ *2. 

3.4.3 Observações influentes 

 

Outro aspeto importante na análise do desempenho de um modelo corresponde à 

deteção de observações influentes. Uma observação diz-se influente se, uma sua ligeira 

                                                 
7 A desviância, ou desvio, pode ser decomposta na soma de parcelas di que medem a diferença dos 

logaritmos das verosimilhanças observada e ajustada para cada observação [2].  
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modificação ou exclusão do modelo, produz alterações significativas nas estimativas dos 

parâmetros desse modelo [2]. A sua presença pode, pois, originar um impacto indevido 

nas conclusões a retirar do modelo. A diagonal da matriz de projeção H é dada por [112]: 

XXXXH T 1)( −=  (3-31) 

 

onde X é a matriz do modelo. O seu estudo permite definir pontos influentes (leverage 

points), ou seja, observações que afetam desmesuradamente o valor ajustado. 

 

Na década de 1980, Cook (citado em [60]) desenvolveu uma técnica para medir a 

influência das observações de uma forma global, face a pequenas perturbações do 

modelo. Nesta técnica são medidas distâncias que representam a influência de cada 

observação nos coeficientes da regressão. Essa influência pode ser considerada elevada 

quando a distância de Cook excede “1” [112]. 

 

Um método alternativo é constituído pela função Dffits, que permite avaliar em que 

medida uma observação afeta o valor ajustado associado, e pela função Dfbetas, que 

corresponde à variação dos parâmetros estimados com a exclusão de observações, 

relativamente ao seu erro padrão [60]. Os Dfbetas refletem a alteração de um coeficiente 

em resultado da exclusão de determinada observação [112]. 

 

Para Lopes e Cardoso [60], pode classificar-se uma observação como influente se os 

valores absolutos de Dffits e de Dfbetas forem superiores a 1 para grupos de dados de 

pequena dimensão, e a ( )np×3  e n2 , respetivamente, para grandes grupos de dados 

(em que n representa o tamanho da amostra e p o número de variáveis). 

 

3.5 Aspetos metodológicos a ter em conta relacionados com dados de acidentes 

 

O desenvolvimento de modelos de estimativa da frequência esperada de acidentes 

consiste no estabelecimento de relações entre variáveis explicativas e o número de 

acidentes ou de vítimas, através de funções matemáticas. Este procedimento permite 

quantificar a variação da sinistralidade associada à alteração de cada variável explicativa 

considerada. 
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Neste âmbito, diversos autores têm vindo a identificar um conjunto de questões 

relacionadas com os dados e com aspetos metodológicos como potenciais fontes de erro 

na definição de modelos estatísticos, podendo originar estimativas desajustadas das 

frequências de acidentes. Essas questões foram recentemente sintetizadas por Reurings et 

al. [83] e Lord e Mannering [62] apresentando-se seguidamente a sua descrição, sendo 

aprofundados os aspetos mais relevantes para os modelos desenvolvidos. Foram ainda 

acrescentados os tópicos referentes aos dados agrupados por tipo de acidente e à 

interpretação das relações entre variáveis explicativas e de resposta, pela sua importância 

para o desenvolvimento do presente estudo. 

3.5.1 Sobre-dispersão 

 
Em diversas ocasiões os dados sobre frequências de acidentes apresentam uma variância 

superior à média. Para Lord et al. [61], a sobre-dispersão dos valores observados é uma 

característica intrínseca do fenómeno da sinistralidade rodoviária, que resulta da 

probabilidade de ocorrência de acidentes não ser constante em cada ensaio. 

 

Contudo, as propriedades da abordagem comum mais básica na modelação de dados de 

contagem (modelo de regressão de Poisson) requerem que a média e a variância sejam 

iguais. No caso de existência de sobre-dispersão, a estimação de um modelo através de 

uma regressão de Poisson pode resultar em estimativas de parâmetros enviesados e 

incorretos, que pode originar inferências incorretas sobre os fatores que afetam as 

frequências de acidentes ([56] , [62] e [113]). A existência de sobre-dispersão tem efeitos, 

sobretudo, nos intervalos de confiança dos parâmetros estimados, que resultam 

subdimensionados se não forem tomados cuidados corretivos. Tal reflete-se com 

significativa relevância nas aplicações práticas dos modelos, designadamente as 

envolvendo o método empírico de Bayes. 

3.5.2 Subdispersão 

 

Ainda que seja um fenómeno raro, os dados sobre acidentes podem também ser 

caracterizados pela existência de subdispersão, a qual ocorre quando a média destes 

dados é superior à sua variância. Nalguns estudos sobre a matéria foi constatado que os 

coeficientes estimados nestas condições são incorretos [62].  
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3.5.3 Variações temporais das variáveis explicativas 

 

Sendo os dados sobre acidentes respeitantes a um determinado intervalo de tempo, é 

recomendável que a evolução no tempo do valor das variáveis explicativas utilizadas nos 

modelos seja atendida. Contudo, tal raramente acontece, dada a generalizada ausência de 

dados detalhados sobre essa evolução [62]. Esta falha pode originar erros na estimação 

do modelo motivados por uma heterogeneidade não observada8. 

3.5.4 Correlações espaciais e temporais 

 
Para evitar a perda de informação relativa à evolução no tempo de determinadas variáveis 

explicativas, é comum a adoção de intervalos de tempo mais pequenos. Se, por exemplo, 

se dividir a frequência anual de acidentes por doze, trabalhar-se-á com as frequências 

mensais de acidentes. Contudo, esta simplificação significa que cada entidade (intersecção 

ou segmento) gerará múltiplas observações correlacionadas no tempo, uma vez que 

muitos dos efeitos não observados de determinadas entidades permanecem constantes ao 

longo do tempo. Do ponto de vista estatístico, estabelece-se uma correlação nos termos 

de erro aleatório utilizados para a estimação do modelo, algo que afeta a exatidão dos 

coeficientes estimados. Da mesma forma, poderá haver correlação espacial, porque 

entidades na proximidade imediata podem partilhar efeitos não observados. Também 

neste caso se estabelece uma correlação entre observações nos termos de erro aleatório, 

daí resultando problemas na estimação dos parâmetros do modelo ([62] e [113]). 

3.5.5 Reduzida dimensão da amostra e baixa média amostral 

 
Em virtude dos elevados custos associados ao processo de recolha de informação e à 

raridade da ocorrência de acidentes corporais, os dados sobre acidentes são 

frequentemente caracterizados por um número baixo de observações. Adicionalmente, se 

esses dados apresentarem poucos acidentes observados, é comum haver predominância 

de zeros. Os dados caracterizados por reduzida dimensão da amostra e baixa média 

amostral podem causar problemas na estimação de frequência de acidentes, através de 

um enviesamento excessivo em torno do zero, o que pode resultar em estimativas de 

parâmetros incorretos, que podem dar origem a inferências erróneas [62]. 

                                                 
8 A heterogeneidade é um termo utilizado para descrever amostras ou indivíduos de diferentes populações, 
que diferem no que diz respeito ao fenómeno em estudo. A heterogeneidade não observada é um 
problema que ocorre na modelação estatística quando determinados factores não observados (não 
incluídos no modelo) variam sistematicamente ao longo de toda a população [113]. 
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3.5.6 Correlação entre dados agrupados por tipo de acidente e gravidade das 
consequências 

 

Os dados de acidentes são muitas vezes classificados de acordo com a gravidade das 

lesões dos envolvidos no acidente ou do tipo de colisão. Por exemplo, a classificação de 

um acidente pela pessoa mais gravemente ferida poderia resultar em acidentes 

classificados como mortais, com feridos graves, com feridos leves e com danos materiais. 

Da mesma forma, a classificação por tipo de acidente pode incluir resultados, tais como, 

colisão frontal, colisão traseira ou despiste. A abordagem de modelação mais comum 

consiste na agregação de todos os acidentes com vítimas, resultando na estimativa da 

frequência do total de acidentes com vítimas (incluindo todos os tipos de acidentes e de 

vitimas). A desagregação prévia dos dados de acidentes, por tipo e por gravidade das suas 

consequências, pode originar problemas estatísticos importantes, uma vez que há 

correlação entre os vários tipos de acidentes e as suas consequências. A resolução deste 

problema exige a definição de uma estrutura de modelo mais complexa, que permita ter 

em conta a correlação transversal [62].  

3.5.7 Dados agrupados por tipo de acidente  

 

Este é um aspeto com particular relevância para os modelos de estimativa de frequência 

de acidentes com despiste, uma vez que os modelos deste tipo conhecidos [56] obrigam a 

uma desagregação prévia dos dados por tipo de acidentes, excluindo aqueles que 

envolvem mais do que um veículo. 

 

No caso dos acidentes por saída da faixa de rodagem é frequente a modelação de 

acidentes envolvendo apenas um único veículo, como aconteceu, por exemplo, no estudo 

de Lee e Mannering [56] previamente referido. 

 

Diversos estudos têm vindo a demonstrar que os acidentes envolvendo um único veículo 

(AEUV) e os acidentes envolvendo vários veículos (AEVV) apresentam diferenças 

significativas na sua relação com os fatores de exposição e com as características 

geométricas da estrada e da AAFR.  
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Num estudo norte-americano conduzido por Ivan [52], foram desenvolvidos modelos de 

acidentes de acordo com o número de veículos envolvidos. O estudo mostrou que o 

número esperado de AEUV diminui com o aumento do volume de tráfego, enquanto 

para AEVV ao aumento do volume de tráfego corresponde um aumento do número 

esperado de acidentes.  

 

Recentemente, Geedipally e Lord [37] analisaram as potenciais diferenças na previsão de 

intervalos de confiança de modelos de binomial negativa quando a modelação de AEUV 

e AEVV é feita separadamente ou em conjunto. Para esta análise comparativa, foram 

recolhidos dados de acidentes em estradas rurais de quatro vias no Texas, tendo sido 

estimados modelos relativos a dois níveis de gravidade de acidentes: todos os acidentes e 

acidentes com vítimas mortais ou feridos graves.  

 

Foram desenvolvidos modelos para AEUV e AEVV, juntamente com os intervalos de 

confiança para os parâmetros de Poisson (λi) e de sobre-dispersão do modelo de binomial 

negativa (α), e para a variável dependente (y), respetivamente. Foi ainda levado a cabo 

uma simulação pelo método de Monte Carlo para análise comparativa. Concluiu-se que 

há uma clara diferença na previsão de intervalos de confiança (para o parâmetro de 

Poisson, para o parâmetro de sobre-dispersão e para a variável dependente) de um 

modelo agregado de estimativa de acidentes (envolvendo todos os acidentes) e o 

somatório dos modelos desagregados (AEUV e AEVV). A combinação dos modelos 

desagregados (AEUV e AEVV) conduz a intervalos de confiança maiores do que os do 

modelo agregado de estimativa de acidentes, para ambos os níveis de gravidade de 

acidentes considerados (todos os acidentes e acidentes com vitimas mortais ou feridos 

graves). Complementarmente, verificou-se maior proximidade aos valores reais por parte 

dos modelos desagregados. 

 

Assim, neste estudo recomenda-se a análise separada de AEUV e dos AEVV. No 

entanto, de acordo com Geedipally e Lord [37], os AEUV e os AEVV embora não sendo 

altamente correlacionados, não podem ser considerados independentes, pelo que é 

proposta a utilização de modelos de binomial negativa bivariados (bivariate negative binomial 

model) para analisar simultaneamente AEUV e AEVV. 
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3.5.8 Acidentes não registados 

 
Quando se pretende modelar o total de acidentes (incluindo os acidentes só com danos 

materiais), há que ter conta o facto de muitos acidentes ocorridos não estarem contidos 

na base de dados, uma vez que não foram sequer registados. A dimensão deste problema 

é difícil de quantificar, já que o mesmo não é uniforme no espaço nem constante no 

tempo. Estudos recentes demonstraram que existe uma grande probabilidade de serem 

obtidas estimativas enviesadas quando este aspeto não é considerado no processo de 

modelação [62]. 

 

De acordo com um estudo realizado no final da década de 1980 por Hauer e Hakkert 

(citado em [44]), 20% dos acidentes que requerem hospitalização não são registados e, 

aproximadamente, metade dos acidentes com feridos também não. No caso de acidentes 

exclusivamente com danos materiais esse indicador sobe para 60%. Para além dos 

acidentes não registados é ainda necessário considerar aqueles que, apesar de registados, 

são mal codificados (como, por exemplo, os dados do condutor, o tipo de veículo, o 

local da colisão ou a localização do veículo na estrada) podendo este problema afetar 

cerca de 5% da informação recolhida [44]. 

 

Em relatório europeu recente, desenvolvido no âmbito do projeto europeu RANKERS 

[79], estima-se que apenas 10% do total de acidentes sejam registados. De acordo com 

esta fonte apenas os acidentes mais importantes são registados (provavelmente acidentes 

com vítimas) e comunicados às autoridades competentes, enquanto os menos graves são 

resolvidos pelos condutores sem a presença dessas mesmas autoridades. 

 

No caso particular da AAFR, destaca-se o estudo de Ray [80], cujo objetivo consistiu na 

estimativa do número de colisões com barreiras de segurança não registadas e da 

distribuição das lesões nos ocupantes dos veículos em consequência destes acidentes. Os 

dados foram recolhidos durante 24 meses, entre 1997 e 1999, em barreiras de segurança 

em serviço (dos tipos G1, G2, G4 (1W) e G4 (1S)) nos estados de Connecticut, Iowa e 

Carolina do Norte dos EUA. Os dados revelaram que, por um lado, cerca de 75% das 

colisões com barreiras de segurança registadas pela polícia resultaram exclusivamente em 

danos materiais e, por outro, que nos trechos de controlo apenas 41% das colisões com 

barreiras de segurança foram registadas pela polícia. 
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Em Portugal, de acordo com Quintero [77], foram participados às seguradoras, em 2000 

e em 2008, 681 154 e 757 164 sinistros, respetivamente. Nesses mesmos anos, foram 

registados, pela ANSR, 44 159 e 33 613 acidentes com vítimas ([7] e [8]). De acordo com 

estes dados, o número de acidentes registados pela ANSR variou entre 6.5% em 2000 e 

4.4 % em 2008 dos acidentes participados às seguradoras. Haverá ainda a acrescentar aos 

acidentes participados, todos aqueles que não são sequer participados às seguradoras. 

 

Finalmente, refira-se que esta lacuna é, atualmente, impossível de colmatar. A 

impossibilidade de ter dados verdadeiramente confiáveis sobre todos os acidentes 

ocorridos nas estradas nacionais e europeias permanecerá até que seja desenvolvido e 

usado pela população um sistema de registo voluntário de acidentes.  

3.5.9 Enviesamento por variáveis omissas 

 

De acordo com Reurings et al. [83], um bom modelo ajusta-se adequadamente aos dados 

da forma mais simples possível e contém relações que podem presumir-se genericamente 

verdadeiras. Assim, a simplicidade de um modelo que contenha poucas variáveis 

explicativas (como por exemplo, aqueles em que apenas é usado o tráfego como variável 

explicativa) pode ser aliciante, dada a conjugação deste princípio com a facilidade da sua 

aplicação. No entanto, há que ter em conta que a omissão de variáveis importantes pode 

gerar resultados enviesados. Daqui podem resultar inferências e estimativas de frequência 

de acidentes erradas [113]. As variáveis omissas que estão correlacionadas com variáveis 

incluídas no modelo podem ter também este efeito [62]. 

3.5.10 Variáveis endógenas 

 

Por vezes, as variáveis explicativas presentes nos modelos podem ser endógenas, ou seja, 

variáveis cujo valor depende da frequência de acidentes. Este fenómeno tem sido 

estudado por vários autores, que têm comprovado o efeito da endogeneidade em 

variáveis como a presença de vias exclusivas de viragem à esquerda, ou de acidentes em 

zonas sinalizadas com a presença de gelo no pavimento. Muitas vezes, a presença deste 

tipo de dispositivos deve-se, precisamente, ao facto das frequências de acidente serem 

elevadas nos locais onde foram instalados. Ignorar esta situação pode levar a que se 

conclua erradamente que as vias exclusivas de viragem à esquerda ou a sinalização de gelo 

no pavimento provocam um aumento na frequência esperada de acidentes [62].  
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Sempre que é possível aplicar o método dos mínimos quadrados em modelos de 

regressão, a consideração de variáveis endógenas é relativamente simples [113]. No 

entanto, em modelos de dados de contagem, os métodos de estimação dos parâmetros 

normalmente aplicados não se prestam às tradicionais técnicas de correção de variáveis 

endógenas (ver 3.3.5). Como consequência, ter em conta as referidas variáveis acrescenta 

considerável complexidade ao processo de modelação de dados de contagem [62].  

3.5.11 Forma funcional 

 

A forma funcional do modelo estabelece a relação entre a variável de resposta e as 

variáveis explicativas, sendo uma componente fundamental do processo de modelação. A 

maior parte dos modelos de dados de contagem assume que as variáveis explicativas 

influenciam a variável de resposta de forma linear ou linearizável. No entanto existe uma 

linha de pensamento que sugere haver variáveis cuja influência é melhor explicada por 

termos não lineares. É o caso, por exemplo da largura da via. A aplicação prática deste 

pressuposto requer técnicas de estimação bastante mais complexas, mas pode, de acordo 

com Lord et al. [62] revelar efeitos interessantes. 

3.5.12 Parâmetros fixos 

 

A modelação estatística tradicional apenas permite a estimação de parâmetros constantes 

para as diversas observações. Isto implica a consideração de um efeito constante entre as 

variáveis explicativas e a frequência de acidentes para todas as observações. Esta 

consideração pode enviesar as estimativas obtidas e originar inferências erradas [62]. 

Existem técnicas de estimação que permitem a consideração de parâmetros variáveis, tal 

como a técnica descrita por Anastasopoulos e Mannering em [4] com o modelo 

generalizado de Binomial Negativa com parâmetros aleatórios (“random-parameters negative 

binomial regression”), embora estas técnicas compliquem significativamente o processo de 

estimação dos modelos. 

 

3.5.13 Interpretação das relações entre variáveis explicativas e de resposta 

 

A discussão acerca da causalidade das relações estatísticas pode começar pela afirmação 

de que correlação e causalidade não são conceitos iguais. A correlação é condição 
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necessária, mas não suficiente, para a causalidade. O desenvolvimento de nexos de 

causalidade pressupõe a verificação de quatro condições ([11], [27] e [83]): 

1. Para populações idênticas, a relação entre a variável de resposta e as variáveis 

explicativas deve ser clara, estável qualitativamente e, de preferência, também 

quantitativamente (coerência interna); 

2. A verificação de que não há fatores plausíveis a influenciar simultaneamente quer 

a variável de resposta quer as variáveis explicativas (dependência na resposta); 

3. O estabelecimento de um mecanismo que permita perceber teoricamente como 

as causas postuladas produzem o efeito. 

4. A relação deve ter uma capacidade de previsão genuína, permitindo realizar 

afirmações contraditórias aos factos que serviram de suporte ao ajuste do 

modelo. 

 

As duas primeiras condições são necessárias para a verificação da correlação entre 

variáveis, sendo somente com a terceira condição que se estabelece a ligação causal entre 

as respostas observadas e as variáveis explicativas, a qual é verificável com a confirmação 

da quarta condição [11]. 

 

O estabelecimento de uma relação causal acerca de um fenómeno corresponde 

essencialmente à solução de duas questões intimamente relacionadas: como se realiza o 

fenómeno (como ocorreu o acidente, ou se geraram os danos); e porque ocorre o 

fenómeno (porque ocorreu o acidente, ou os ferimentos). Para responder a estas 

questões é necessário recorrer à linguagem matemática, através de números, equações e 

gráficos [11]. 

 

A terceira condição corresponde à possibilidade de compreender a hipótese de terem 

ocorrido características diferentes das efetivamente verificadas. No caso de estimativas de 

valores futuros das variáveis explicativas, trata-se de previsões sobre o desempenho dos 

itens modelados. 

 

Para Cardoso [11], a componente social é muito relevante no domínio da segurança 

rodoviária, pelo que a identificação dos mecanismos não depende inteiramente de 

métodos ou procedimentos estatísticos. O contributo da estatística para o 

estabelecimento da causalidade está sobretudo ligado a uma eventual demonstração de 
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que não é razoável supor que o efeito de causalidade seja o oposto do adotado, o que 

corresponderia a que a variável de resposta fosse na realidade uma variável explicativa do 

fenómeno. 

 

Idealmente, no desenvolvimento de modelos de estimativa de frequência de acidentes a 

seleção das variáveis potencialmente relevantes deveria ser baseada num modelo causal, 

possivelmente apoiado num diagrama estruturante das relações entre as diversas variáveis 

e separando as endógenas das exógenas [11].  

 

Para Reurings et al. [83] as variáveis explicativas devem incluir variáveis que: 

1. Tenham demonstrado, em anteriores estudos, afetar a variável de resposta; 

2. Sejam suscetíveis de medição válida e confiável; 

3. Não sejam excessivamente correlacionadas entre si. 

 

Na prática, a escolha é fortemente condicionada pela quantidade e qualidade dos dados 

disponíveis, sendo raros os casos em que a fundamentação teórica de tal seleção é 

explicitada. Este condicionamento é especialmente evidente no caso dos modelos de 

séries temporais9 em que é grande o recuo histórico utilizado; contudo, também se 

verifica em modelos transversais10, cujos períodos de tempo analisado oscilam entre três 

e cinco anos, já que nem sempre são desenvolvidos esforços no sentido de suplementar 

os dados existentes com outros sobre variáveis explicativas potencialmente relevantes 

[11].  

3.5.14 Notas finais 

 

Tal como referido por Hauer [44], é importante não esquecer que a engenharia de 

segurança rodoviária não é desenvolvida com base em ensaios de laboratório, sendo 

impossível o controlo de todos os fatores causais relevantes pela alteração voluntária de 
                                                 
9 Os modelos de séries temporais (modelos de base temporal) envolvem várias observações da mesma 

entidade rodoviária ao longo do tempo. A unidade de observação é um período de tempo (hora, dia, mês, 

ano, etc.) [11]. 

10 Os modelos transversais, ou de dados de contagem, permitem representar a variação entre variáveis que 

caracterizam a sinistralidade que se verifica em diferentes entidades rodoviárias, para um mesmo instante. 

São modelos de base espacial que exploram a variação entre a sinistralidade em diferentes entidades 

rodoviárias no mesmo período de tempo, relacionando os valores das diferentes contagens de acidentes 

com a variação de características das entidades [11]. 
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um único fator. Não está, por isso, ao alcance da engenharia de segurança rodoviária o 

desenvolvimento de normas de confirmação ou refutação com o rigor que se verifica, 

por exemplo, na física ou na química. Também não é possível ambicionar a aproximação 

aos padrões de investigação da medicina ou da biotecnologia, uma vez que em 

engenharia de segurança rodoviária muito dificilmente se podem realizar experiências 

estatísticas aleatórias. Não obstante, mediante o recurso a grupos de controlo, a métodos 

corretivos dos fatores de enviesamento amostral e à melhoria das ferramentas 

matemáticas empregues, tem sido possível aperfeiçoar o conhecimento na área da 

segurança rodoviária. 
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4 MODELOS DE ESTIMATIVA DE FREQUÊNCIA DE ACIDENTES 

PARA A REDE RODOVIÁRIA NACIONAL 

4.1 Introdução 

 

Neste capítulo são apresentados os modelos de estimativa de frequência de acidentes 

(MEFA) desenvolvidos para um conjunto selecionado de trechos da Rede Rodoviária 

Nacional (RRN).  

 

O software utilizado no desenvolvimento dos MEFA foi o R (versão 2.15.0) [78], tendo 

sido utilizadas as aplicações “MASS” [111] e “car” [35]. 

4.2 Dados recolhidos 

 

Foi necessário recorrer a dados com um recuo histórico considerável, tendo em vista a 

obtenção de um conjunto de ocorrências utilizável estatisticamente. 

 

Quando esta tarefa foi realizada datavam de 2010 os elementos mais recentes sobre 

sinistralidade (na base de dados do LNEC) e os relativos à infraestrutura disponíveis 

informaticamente, razão pela qual se limitou superiormente a análise a 2010. No entanto, 

no que diz respeito às estradas de faixa de rodagem única, a maioria dos dados referentes 

ao tráfego mais recentes datavam de 2005 pelo que se optou por diferenciar a recolha de 

dados em função do tipo de faixa de rodagem. 

 

No que se refere aos dados recolhidos na base de dados de acidentes do LNEC, o 

conjunto de critérios de seleção de acidentes utilizado para acidentes por saída da faixa de 

rodagem foi o seguinte: 

- Acidentes envolvendo um único veículo (no caso do atual “Boletim Estatístico de 

Acidentes de Viação” correspondentes a “Despistes”); 

- Nenhum peão envolvido no acidente; 

- Acidentes fora de cruzamentos: 

- Acidentes no período compreendido entre 2002 e 2005 no caso de estradas de 

faixa de rodagem única e 2007 a 2010 no caso de estradas de dupla faixa de 

rodagem; 
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- Acidentes com mortos, feridos graves e feridos ligeiros; 

No caso do total de acidentes excluíram-se os três primeiros critérios da lista anterior. No 

que diz respeito a estradas de dupla faixa de rodagem limitou-se a análise a trechos de 

autoestrada. 

 

Assim, para efeitos de modelação da sinistralidade na RRN, os dados analisados neste 

estudo foram recolhidos a partir de 1938 trechos de estrada (1142 trechos bidirecionais 

em estradas de faixa de rodagem única e 796 trechos unidirecionais em estradas de dupla 

faixa de rodagem). Os acidentes sem vítimas não foram considerados neste relatório, por 

não serem registados nas estatísticas rodoviárias oficiais. Assim, neste capítulo, os 

acidentes com vítimas são simplesmente referidos como acidentes. 

 

Tal como referido no relatório referente à tarefa WP2 – Análise de Dados De 

Sinistralidade e Modelação de Despistes [87] – importa, mais uma vez, salientar que as 

limitações associadas à utilização de dados históricos sobre a sinistralidade para o 

diagnóstico da insegurança rodoviária, são neste caso maiores do que o habitual, uma vez 

que os dados existentes em Portugal acerca da área adjacente à faixa de rodagem são, 

exclusivamente, relativos às bermas (e mesmo estes não constam de forma desagregada 

do “Boletim Estatístico de Acidentes de Viação”), não havendo, por exemplo, 

informação acerca da largura da zona livre ou a descrição do objeto com o qual o veículo 

colidiu.  

 

Ainda assim, o conjunto de dados utilizado neste estudo inclui informação relativa às 

características da estrada, tais como o volume de tráfego e, na medida do possível, da 

geometria da estrada e da AAFR, bem como o número total de acidentes que ocorreu em 

cada trecho da RRN. 

 

Para cada trecho de estrada, e para estradas de faixa de rodagem única ou dupla, foi 

registada a seguinte informação: 

- N_Trecho: identificação do trecho de estrada;  

- TMDA: somatório do tráfego médio diário anual durante o período considerado 

(4 anos); 

- Extensão: Comprimento do trecho de estrada (entre cruzamentos) em 

quilómetros; 
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- N_Acid: número de acidentes corporais, fora da zona de cruzamentos. 

- N_Desp: número de acidentes corporais por saída da faixa de rodagem, fora da 

zona de cruzamentos. 

 

A incorporação de dados de exposição ao risco é fundamental na modelação estatística 

de acidentes. Verifica-se que a capacidade de estimar o tráfego rodoviário é uma 

necessidade básica no domínio da modelação estatística de acidentes, uma vez que esta 

variável possui uma influência muito significativa na frequência de ocorrência de 

acidentes [10]. Assim, o tráfego médio diário anual (TMDA) corresponde a uma 

quantificação do número de veículos que todos os dias utilizam uma determinada estrada 

e, por via indireta, do volume de ensaios (ou eventos) suscetíveis de produzirem 

acidentes (ver 3.3.1). 

 

Caso a rede de estradas não seja dividida em trechos de comprimento idêntico, interessa, 

igualmente, obter modelos que dependam da extensão do trecho para o qual que se vai 

estimar a frequência de acidentes. Assim, no presente estudo, a variável relativa à 

extensão do trecho foi definida como variável explicativa, à qual está associado um 

coeficiente representativo da sua relação com a ocorrência de acidentes e de despistes.  

 

Segundo alguns autores, não é recomendada a consideração desta característica como 

uma variável explicativa. Para Lord et al. [64] a extensão de um trecho de estrada é uma 

medida de exposição, pelo que não explicará o risco de acidente e o correspondente 

coeficiente pode ser forçado a ter o valor unitário (ou seja, a probabilidade de ocorrência 

de acidentes tende a diminuir e a aumentar linearmente, consoante os segmentos são 

curtos ou longos). Contudo foi constatada por alguns autores a não linearidade entre esta 

relação, contradizendo o pressuposto anterior [112]. Esta não linearidade pode ser devida 

à interferência de atividades marginais à faixa de rodagem, tais como acessos de terrenos 

marginais ou atravessamentos de peões fora dos locais considerados para o efeito; 

também pode ser devida à não desagregação dos acidentes ocorridos em intersecções ou 

nós desnivelados Num estudo português sobre a deteção de zonas de acumulação de 

acidentes na Rede Rodoviária Nacional [12] foi igualmente concluído que a relação entre 

a ocorrência de acidentes e o comprimento do segmento não é linear. A criteriosa seleção 

da amostra de acidentes (ou vítimas) a considerar na variável de resposta permite mitigar 

os problemas referidos. 



LNEC - Proc.  0703/14/16605  75                                                                                                                                                     

4.3 Características gerais das variáveis mais relevantes 

 

A fim de ilustrar características genéricas dos dados que se apresentam seguidamente, 

foram produzidos alguns resumos gráficos.  

 

A Figura 19 e a Figura 20 representam, respetivamente os histogramas da extensão e do 

TMDA dos trechos em análise em estradas de faixa de rodagem única. 

 

Figura 19 – Histograma da extensão dos trechos para estradas de faixa de rodagem única 

 

Figura 20 – Histograma do TMDA para estradas de faixa de rodagem única 
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Verifica-se maior frequência de ocorrência de trechos cujo TMDA não é superior a 

20 000 veículos e cuja extensão se situa entre 0 e 4 km. 

 

Na Figura 21 e na Figura 22 encontram-se representados, respetivamente, os histogramas 

da extensão e do TMDA dos trechos em estradas de dupla faixa de rodagem. 

 

Figura 21 – Histograma da extensão dos trechos para estradas de dupla faixa de rodagem 

 

Figura 22 – Histograma do TMDA para estradas de dupla faixa de rodagem 

 

Tal como acontece nos trechos de estradas de faixa de rodagem única, verifica-se que a 

maioria dos trechos apresenta pequena extensão, neste caso não superior a 5 km. Os 

valores do TMDA situam-se, maioritariamente abaixo de 70 000 veículos. 
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A Figura 23 apresenta os histogramas (do lado esquerdo) bem como os estimadores de 

densidade pelo método do núcleo da densidade das variáveis N_Acid e N_Desp (do lado 

direito). A inclusão na figura de estimadores de densidade de cada variável pelo método 

do núcleo permite complementar os histogramas através de uma representação mais 

satisfatória da distribuição das variáveis. Verifica-se que o número de acidentes mais 

frequente varia entre 0 e 50, o que significa que na maioria das secções em estradas de 

faixa de rodagem única ocorrem entre 0 e 50 acidentes. A maioria destes trechos 

apresenta entre 0 e 20 despistes. No trecho indexado como 141 (identificado como 

sendo um trecho do IC2 situado no distrito de Leiria) ocorreram 332 acidentes. Já no que 

diz respeito aos despistes, o valor máximo foi registado no trecho 435 (identificado como 

sendo um trecho do IP4 situado no distrito do Porto) onde ocorreram 129 despistes. Em 

termos globais, pode observar-se que as distribuições das duas variáveis são enviesadas 

para a direita, produzindo caudas longas. 

 

  

  

Figura 23 – Histogramas (do lado esquerdo) e estimadores de densidade (no lado 

direito) do número de acidentes e de despistes em estradas de faixa de rodagem única 

(2002 a 2005). 
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A Figura 24 apresenta os histogramas e estimadores de N_Acid e N_Desp, para estradas 

de dupla faixa de rodagem. Verifica-se que na maioria das secções nestas estradas 

ocorrem entre 0 e 20 acidentes e de 0 a 5 despistes. No trecho indexado como 308D 

(identificado como sendo um trecho da A2 situado no distrito de Setúbal) ocorreram 168 

acidentes e no trecho 288E (identificado como sendo um trecho do A1 situado no 

distrito de Lisboa) ocorreram 75 despistes. Em termos globais, pode observar-se que, tal 

como se verifica para trechos de estradas de faixa de rodagem única, as distribuições das 

duas variáveis são enviesadas para a direita, produzindo, contudo, caudas não tão longas 

quanto as anteriores. 

 

  

  

Figura 24 – Histogramas, do lado esquerdo, e estimadores de densidade, no lado direito, 

do número de acidentes e despistes em estradas de dupla faixa de rodagem medidos entre 

2007 e 2010. 

 

Foram ajustados MEFA a duas variáveis explicativas: o número total de acidentes 

(N_Acid) e o número de despistes (N_Desp).  
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Os dados foram agrupados de acordo com diversos critérios, nomeadamente, a exclusão 

de trechos e variáveis com valores em falta. Este critério foi utilizado para excluir trechos 

de autoestrada abertos ao tráfego após 2006 e aqueles para os quais não havia 

informações acerca da respetiva data de abertura.  

 

No Quadro 15 apresenta-se um resumo com o número de trechos, soma das suas 

extensões, volume de tráfego e soma do número de acidentes e despistes recolhidos 

durante o período considerado (quatro anos) para cada tipo de faixa de rodagem. 

 

Quadro 15 – Estatísticas selecionadas das redes analisadas. 

Tipo de 

faixa de 

rodagem 

Número 

de 

trechos 

Soma das 

extensões 

(km) 

Circulação 

rodoviária 

 (106 veículos x km) 

Número de 

acidentes 

Número de 

despistes 

Única 1142 12 095.94 355 514 32 429 8 639 

Dupla 796 4 806.18 212 691 10 021 4 970 

 

4.4 Método 

 

O desenvolvimento dos MEFA foi efetuado através da utilização das técnicas de 

Modelação Linear Generalizada (aplicando o método da máxima verosimilhança), mais 

concretamente através do Modelo de Binomial Negativa (ver 3.3.3). A adoção deste tipo 

de modelo ficou a dever-se ao facto de todas as amostras apresentarem sobre-dispersão. 

 

Tal como referido nas conclusões do Capítulo 2, foi considerada uma desagregação por 

tipo de faixa de rodagem: estradas de faixa de rodagem única e estradas de dupla faixa de 

rodagem.  

 

O procedimento de avaliação das alternativas de intervenção na AAFR a desenvolver no 

âmbito da tarefa WP8 – Arquitetura do Sistema de Avaliação das Alternativas – assenta 

numa lista de intervenções corretivas pertinentes, cujos efeitos são uma componente 

fundamental para a estimativa dos benefícios no âmbito da análise custo-benefício (ACB) 

prevista na referida tarefa. Os resultados dos estudos de avaliação dos efeitos da 

realização de intervenções corretivas sobre a frequência esperada de acidentes nem 

sempre referem o tipo de acidente afetado por essas intervenções. No caso das 
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intervenções corretivas envolvendo a AAFR, os referidos estudos exprimem os 

resultados em termos da totalidade dos acidentes ou cingindo-os unicamente aos 

acidentes diretamente associados à AAFR (ou seja, despistes). Assim, na presente tarefa, 

foram desenvolvidos MEFA para duas tipologias de acidentes: total de acidentes 

(MEFA) e despistes (MEFD). 

 

O esquema das desagregações consideradas é apresentado na Figura 25. 

 

DespistesTotal de acidentes

Estradas de faixa de 
rodagem única

Estradas de dupla 
faixa de rodagem

Modelos de estimativa de 
frequência de acidentes

DespistesTotal de acidentes

Tipo de faixa de 
rodagem

Tipo de acidente

 

Figura 25 – Esquema das desagregações consideradas nos modelos desenvolvidos. 

 

A seleção das variáveis explicativas a incluir nos modelos foi realizada recorrendo aos 

métodos de regressão passo a passo11 (stepwise regression). O nível de significância escolhido 

foi de 5%.  

 

As variáveis explicativas TMDA e Extensão (por não terem valores nulos) foram 

transformadas para a escala logarítmica. Estas transformações permitem reduzir os 

desvios e minimizar a heterocedasticidade entre variáveis [42].  

 

As estatísticas de ajuste utilizadas para avaliar a qualidade obtida na modelação foram:  

− Critério de Informação de Akaike (AIC).  
                                                 
11 A regressão passo a passo é um procedimento que se baseia num o critério estatístico definido, como por 

exemplo o Rp2, para seleccionar o "melhor" modelo entre os diversos modelos concorrentes gerados pelo 

procedimento. A regressão passo a passo pode ser regressiva ou progressiva. No caso do método 

regressivo, a selecção de variáveis explicativas inicia-se com todas as variáveis independentes no modelo e a 

remoção das mesmas é feita individualmente, sempre que estas não cumpram o critério estatístico definido. 

Por oposição no método progressivo, a selecção de variáveis explicativas inicia-se com um modelo sem 

variáveis independentes, ao qual vão sendo adicionadas variáveis, uma de cada vez, desde que cumpram o 

critério estatístico definido [113].  
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− Somatório dos desvios do modelo (G2);  

− Desvio médio do modelo (MAD) 

− R p
 2; 

− Índice de Elvik.  

 

Tendo em vista a identificação de observações influentes nos coeficientes da regressão, 

recorreu-se às distâncias de Cook. Essa influência foi considerada elevada quando a 

distância de Cook excede a unidade.  

 

A presença de observações atípicas foi averiguada através da análise dos gráficos dos 

desvios residuais em função das observações. Uma observação é classificada como atípica 

quando a distância de Cook não está contida no intervalo [-2, 2]. Essa atipicidade pode 

igualmente ser analisada no gráfico que relaciona os pontos de influência (“leverage 

points”) com as observações, onde são destacados os pontos classificados como 

influentes e atípicos. Optou-se pela exclusão de observações atípicas, no caso de serem, 

cumulativamente, identificadas como influentes pelas distâncias de Cook e serem 

consideradas atípicas nos gráficos anteriormente referidos.  

 

4.5 MEFA para estradas de faixa de rodagem única 

 

Neste subcapítulo são apresentados em detalhe os modelos de estimativa de frequência 

de acidentes e despistes desenvolvidos para estradas de faixa de rodagem única. 

 

4.5.1 Acidentes totais 

 
Neste modelo foram realizadas análises tendo em conta todos os valores de TMDA e de 

Extensão. A variável de resposta foi o número total de acidentes (N_Acid). 

 

No Quadro 16 é apresentado um conjunto selecionado de estatísticas para o modelo 

obtido após seleção das variáveis explicativas de acordo com os critérios previamente 

estabelecidos. 
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Quadro 16 – Estatísticas do MEFA em estradas de faixa de rodagem única 
Estimativas  

Coeficiente Desvio padrão z-value Pr(>|z|) 
Constante -6.869 0.275 -24.98 <2x10-16 

log(TMDA) 0.826 0.026 32.21 <2x10-16 
log(Extensão) 0.905 0.028 32.90 <2x10-16 

Parâmetro de sobre-dispersão, α 0.602 
Número de observações 1142 

AIC 8844.175 
G2 14779.529 

MAD 14.471 
Índice de Elvik 0.664 

R p 2 0.705 

 
 
O MEFA assim ajustado dá o número esperado de acidentes, λi , para um período de 

quatro anos e para um trecho de estrada bidirecional de faixa de rodagem única i, de 

acordo com a seguinte expressão: 

λi = 1.040× 10−4 × TMDAi
0.826 × Extensãoi

0.905  (4-1) 

 

Onde TMDA corresponde ao tráfego médio diário anual durante o período de tempo 

considerado (quatro anos) e Extensão à extensão do trecho i em quilómetros. 

 

Este modelo apresenta um valor de MAD de 14.471; o índice de Elvik é de 0.664, ou seja 

o modelo explica cerca de 66% da variação sistemática observada no número de 

acidentes; a confiança neste valor é reforçada pela semelhança com o valor do R2 

ajustado (0.705). 

 

Na Figura 26 é apresentada a comparação entre os números de acidentes observados e os 

números de acidentes estimados com a equação anterior. As observações 141, 416, 435 e 

654 são aquelas para as quais se verificaram maiores diferenças entre os valores 

observados e os estimados. Foi efetuada a análise detalhada para averiguar se tais trechos, 

ou outros, são influentes e atípicos, através das distâncias de Cook e dos gráficos 

relativos aos desvios residuais e aos pontos de influência (ver Figura 27, Figura 28 e 

Figura 29).  
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Figura 26 – Acidentes estimados e observados com o MEFA para estradas de faixa de 

rodagem única. 

 

Figura 27 – Distâncias de Cook obtidas para o MEFA para estradas de faixa de rodagem 

única. 
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Figura 28 – Desvios residuais em função das observações, obtidos com o MEFA para 

estradas de faixa de rodagem única. 

 

Figura 29 – Pontos de influência em função das observações, obtidos com o MEFA 

para estradas de faixa de rodagem única. 

 

Da análise da Figura 27 constata-se que as observações 16, 297, 1088 e 1142 são as mais 

influentes, ainda que as distâncias de Cook não permitam classificá-las como pontos 
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influentes, uma vez que essa influência só é considerada elevada quando a distância de 

Cook excede “1”, o que não acontece neste caso.  

 

Esta análise pode ser complementada com a leitura dos gráficos dos desvios residuais 

(Figura 28) e dos pontos de influência (Figura 29). Do primeiro gráfico é possível 

observar que várias observações excedem o limite de “2” e “-2”, considerados como a 

fronteira para a classificação de “valores atípicos”, nomeadamente as observações 16, 

297, 1088 e 1142  

 
Assim foram removidas da amostra inicial as observações 16, 297, 1088 e 1142 (ver 

Quadro 17) e testado um novo modelo.  

 
Quadro 17 – Estatísticas das variáveis independentes e potenciais observações influentes 

Observações 
Variável Média Mediana 

16 297 1088 1142 
TMDA 25736.55 16010.16 7550 5912 3775 37751 

Extensão 10.59 8.47 4.74 13.58 7.11 0.99 

 
 

Os parâmetros do novo modelo são apresentados no Quadro 18. Verifica-se uma 

melhoria sensível na qualidade de ajuste, salientando-se que o índice de Elvik subiu de 

0.664 para 0.693 e o R p
 2 de 0.705 para 0.733.  

 

Quadro 18 – Estatísticas do MEFA em estradas de faixa de rodagem única sem 
observações influentes 

Estimativas  
Coeficiente Desvio padrão z-value Pr(>|z|) 

Constante -7.23953     0.26795   -27.02    <2x10-16 
log(TMDA) 0.85522     0.02488    34.37    <2x10-16 

log(Extensão) 0.93048     0.02691    34.57    <2x10-16 
Parâmetro de sobre-dispersão, α 0.553 

Número de observações 1138 
AIC 8714.262 
G2 13551.256 

MAD 14.131 
Índice de Elvik 0.693 

R p 2 0.733 

 
 

O MEFA assim ajustado dá o número esperado de acidentes, λi , para um período de 

quatro anos e para um trecho de estrada bidirecional de faixa de rodagem única i, de 

acordo com a seguinte expressão: 
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λi = 7.176× 10−4 × TMDAi
0.855 × Extensãoi

0.930  (4-2) 

Onde TMDA corresponde ao tráfego médio diário anual durante o período de tempo 

considerado (quatro anos) e Extensão à extensão do trecho i em quilómetros. 

4.5.2 Despistes 

 
Neste modelo foram realizadas análises tendo em conta todos os valores de TMDA e de 

Extensão. A variável de resposta foi o número de despistes (N_Desp). 

 

No Quadro 19 é apresentado um conjunto selecionado de estatísticas para o modelo 

obtido após seleção das variáveis explicativas de acordo com os critérios previamente 

estabelecidos. 

 
Quadro 19 – Estatísticas do MEFD em estradas de faixa de rodagem única 

Estimativas  
Coeficiente Desvio padrão z-value Pr(>|z|) 

Constante -5.779     0.290 -19.91 <2x10-16 
log(TMDA) 0.557    0.026   21.19    <2x10-16 

log(Extensão) 1.024     0.032   32.30    <2x10-16 
Parâmetro de sobre-dispersão, α 0.485 

Número de observações 1142 
AIC 6144.790 
G2 4766.648 

MAD 4.148 
Índice de Elvik 0.684 

R p 2 0.612 

 
 

O MEFD assim ajustado dá o número esperado de despistes, λi , para um período de 

quatro anos e para um trecho de estrada bidirecional de faixa de rodagem única i, de 

acordo com a seguinte expressão: 

024.1557.03100923
iii

ExtensãoTMDA. ×××= −λ   (4-3) 

 

Onde TMDA corresponde ao tráfego médio diário anual durante o período de tempo 

considerado (quatro anos) e Extensão à extensão do trecho i em quilómetros. 

 

Na Figura 30 é apresentada a comparação entre os números de despistes observados e os 

números de despistes estimados com a equação anterior. As observações 416 e 435 são 

aquelas para as quais se verificaram maiores diferenças entre os valores observados e os 

estimados. Tal como no caso do total de acidentes, foi efetuada a análise detalhada para 
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averiguar se tais trechos, ou outros, são influentes e atípicos, através das distâncias de 

Cook e dos gráficos relativos aos desvios residuais e aos pontos de influência (ver Figura 

31, Figura 32 e Figura 33).  
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Figura 30 – Acidentes estimados e observados com o MEFD para estradas de faixa de 

rodagem única. 

 

Figura 31 – Distâncias de Cook obtidas para o MEFD para estradas de faixa de rodagem 

única. 
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Figura 32 – Desvios residuais em função das observações, obtidos com o MEFD para 

estradas de faixa de rodagem única. 

 

Figura 33 – Pontos de influência em função das observações, obtidos com o MEFD 

para estradas de faixa de rodagem única. 
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Da análise das figuras anteriores constata-se que as observações 200, 1088 e 1142 (ver 

Quadro 20) são consideradas atípicas, no entanto as distâncias de Cook não permitiram 

classifica-las como pontos influentes. Ainda assim foram removidas da amostra inicial e 

testado um novo modelo.  

 
Quadro 20 – Estatísticas das variáveis independentes e potenciais observações influentes 

Observações 
Variável Média Mediana 

200 1088 1142 
TMDA 25736.55 16010.16 49877 3775 37751 

Extensão 10.59 8.47 16.73 7.11 0.99 
 

 

Verificou-se uma degradação na qualidade de ajuste do modelo, pelo que as observações 

foram mantidas na amostra de dados a modelar.  

 

4.6 Estradas de dupla faixa de rodagem 

 

Neste sub-capítulo são apresentados em detalhe os modelos de estimativa de frequência 

de acidentes e despistes desenvolvidos para estradas de dupla faixa de rodagem. 

4.6.1 Modelo de estimativa de frequência de acidentes 

 

Neste modelo foram realizadas análises tendo em conta todos os valores de TMDA e de 

Extensão. A variável de  resposta foi o número total de acidentes (N_Acid). 

 

No Quadro 21 é apresentado um conjunto selecionado de estatísticas para o modelo 

obtido após seleção das variáveis explicativas de acordo com os critérios previamente 

estabelecidos. 

 
Quadro 21 – Estatísticas do MEFA em estradas de faixa de rodagem única 

Estimativas  
Coeficiente Desvio padrão z-value Pr(>|z|) 

Constante -8.541    0.428  -19.94    <2x10-16 
log(TMDA) 0.913   0.038   24.31    <2x10-16 

log(Extensão) 0.773   0.035   21.88    <2x10-16 
Parâmetro de sobre-dispersão, α 0.499 

Número de observações 796 
AIC 5096.045       
G2 5429.381 

MAD 6.153 
Índice de Elvik 0.703 

R p 2 0.629 
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O MEFA assim ajustado dá o número esperado de acidentes, λi , para um período de 

quatro anos e para um trecho de estrada unidirecional de dupla faixa de rodagem i, de 

acordo com a seguinte expressão: 

λi =1.953×10−4 × TMDAi
0.913 × Extensãoi

0.773  (4-4) 

 

Onde TMDA corresponde ao tráfego médio diário anual durante o período de tempo 

considerado (quatro anos) e Extensão à extensão do trecho i em quilómetros. 

 

Na Figura 34 é apresentada a comparação entre os números de acidentes observados e os 

números de acidentes estimados com a equação anterior. As observações 1, 160, 304, e 

487 são aquelas para as quais se verificaram maiores diferenças entre os valores 

observados e os estimados. Foi efetuada a análise detalhada para averiguar se tais trechos, 

ou outros, são influentes e atípicos, através das distâncias de Cook e dos gráficos 

relativos aos desvios residuais e aos pontos de influência (ver Figura 35, Figura 36 e 

Figura 37).  
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Figura 34 – Acidentes estimados e observados com o MEFA para estradas de dupla 

faixa de rodagem. 
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Figura 35 – Distâncias de Cook obtidas para o MEFA para estradas de dupla faixa de 

rodagem. 

 

Figura 36 – Desvios residuais em função das observações, obtidos com o MEFA para 

estradas de dupla faixa de rodagem. 
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Figura 37 – Pontos de influência em função das observações, obtidos com o MEFA 

para estradas de dupla faixa de rodagem. 

 
Da análise das figuras anteriores constata-se que as observações 301, 302, 400 e 648 são 

consideradas atípicas, no entanto as distâncias de Cook não permitiram classifica-las 

como pontos influentes. Ainda assim foram removidas da amostra inicial e testado um 

novo modelo.  

 

Face à manutenção da qualidade de ajuste do modelo foram mantidas na amostra de 

dados a modelar as observações constantes do Quadro 22.  

 
Quadro 22 – Estatísticas das variáveis independentes e potenciais observações influentes 

Observações 
Variável Média Mediana 

301 302 400 648 
TMDA 55595.22 37749.50 9575 9575 16873 33765 

Extensão 6.04 4.52 1.6 1.6 13.7 3.99 

 

4.6.2 Modelo de estimativa de frequência de despistes 

 

Neste modelo foram realizadas análises tendo em conta todos os valores de TMDA e de 

Extensão. A variável de resposta foi o número de despistes (N_Desp). 
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No Quadro 23 é apresentado um conjunto selecionado de estatísticas para o modelo 

obtido após seleção das variáveis explicativas de acordo com os critérios previamente 

estabelecidos. 

 
Quadro 23 – Estatísticas do MEFD em estradas de dupla faixa de rodagem 

Estimativas  
Coeficiente Desvio padrão z-value Pr(>|z|) 

Constante -7.291 0.487  -14.96    <2x10-16 
log(TMDA) 0.713     0.043    16.75    <2x10-16 

log(Extensão) 0.904    0.041    21.90    <2x10-16 
Parâmetro de sobre-dispersão, α 0.564 

Número de observações 796 
AIC 4161.783    
G2 3249.453 

MAD 3.423 
Índice de Elvik 0.635 

R p 2 0.479 

 
 

O MEFA assim ajustado dá o número esperado de despistes, λi , para um período de 

quatro anos e para um trecho de estrada unidirecional de dupla faixa de rodagem i, de 

acordo com a seguinte expressão: 

λi = 6.816×10−4 × TMDAi
0.713 × Extensãoi

0.904  (4-5) 

 

Onde TMDA corresponde ao tráfego médio diário anual durante o período de tempo 

considerado (quatro anos) e Extensão à extensão do trecho i em quilómetros. 

 

Na Figura 38 é apresentada a comparação entre os números de despistes observados e os 

números de despistes estimados com a equação anterior. As observações 416 e 435 são 

aquelas para as quais se verificaram maiores diferenças entre os valores observados e os 

estimados. Tal como no caso do total de acidentes, foi efetuada a análise detalhada para 

averiguar se tais trechos, ou outros, são influentes e atípicos, através das distâncias de 

Cook e dos gráficos relativos aos desvios residuais e aos pontos de influência (ver Figura 

39, Figura 40 e Figura 41).  
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Figura 38 – Acidentes estimados e observados com o MEFD para estradas de dupla 

faixa de rodagem. 

 

 

Figura 39 – Distâncias de Cook obtidas para o MEFD para estradas de dupla faixa de 

rodagem. 
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Figura 40 – Desvios residuais em função das observações, obtidos com o MEFD para 

estradas de dupla faixa de rodagem. 

 

Figura 41 – Pontos de influência em função das observações, obtidos com o MEFD 

para estradas de dupla faixa de rodagem. 
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Da análise das figuras anteriores constata-se que, tal como para o total de acidentes, as 

observações 301, 302, 400 e 648 são consideradas atípicas, mas não pontos influentes. 

Ainda assim foram removidas da amostra inicial e testado um novo modelo.  

 

Face à manutenção da qualidade de ajuste do modelo foram mantidas na amostra de 

dados a modelar as observações constantes do Quadro 24. 

 
Quadro 24 – Estatísticas das variáveis independentes e potenciais observações influentes 

Observações 
Variável Média Mediana 

301 302 400 648 
TMDA 55595.22 37749.50 9575 9575 16873 33765 

Extensão 6.04 4.52 1.6 1.6 13.7 3.99 
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5 CONCLUSÕES 

 

No presente documento definem-se cenários tipo para acidentes envolvendo a área 

adjacente à faixa de rodagem e desenvolvem-se modelos de estimativa de frequência de 

acidentes (MEFA) para os cenários definidos. Apresenta-se ainda o estado da arte em 

matéria da modelação de acidentes, incluindo acidentes por saída da faixa de rodagem, 

com particular atenção aos aspetos metodológicos a ter em conta relacionados com 

dados de acidentes. 

 

Nos MEFA apresentados neste relatório foram utilizadas as técnicas de modelação linear 

generalizada, recorrendo para esse efeito ao modelo de binomial negativa. 

 

A diversidade das características dos despistes nas estradas de faixa de rodagem única e 

nas de dupla faixa de rodagem, bem como as diferenças existentes em termos das 

características técnicas e operacionais das mesmas, levaram à consideração de dois 

cenários tipo, em função do tipo de faixa de rodagem: estradas de faixa de rodagem única 

e estradas de dupla faixa de rodagem. Assim, foram desenvolvidos modelos segundo 

diversas desagregações: 

− por tipo de faixa de rodagem: estradas de faixa de rodagem única e estradas de 

dupla faixa de rodagem; 

− por tipo de acidentes: total de acidentes e despistes.  

 

Os dados sobre acidentes usados neste estudo referem-se a dois períodos quadrienais: 

2002 a 2005 no caso de estradas de faixa de rodagem única, e 2007 a 2010 no caso de 

estradas de dupla faixa de rodagem. 

 

Nos modelos utilizados neste relatório foi empregue a equação base: 

nnii
XX βββλ +++= ...ln

10
 correspondendo na forma exponencial a: 

nninni XXXX

i
eee ββββββλ +++++ ×== ...... 1010  

 
No Quadro 25 é apresentado o resumo dos MEFA desenvolvidos. 
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Quadro 25 – Estatísticas das variáveis independentes e potenciais observações influentes 
Tipo de 

faixa de 

rodagem 

Tipo de 

acidentes 
Equação 

Índice 

de 

Elvik 

Parâmetro de 

sobre-

dispersão, α 

Total de 

acidentes 
λi = 7.176×10−4 × TMDAi

0.855 × Extensãoi
0.930

 
0.693 0.553 

Estradas 

de faixa de 

rodagem 

única 
Despistes 024.1557.03100923

iii
ExtensãoTMDA. ×××= −λ  0.684 0.485 

Total de 

acidentes 
λi =1.953×10−4 × TMDAi

0.913 × Extensãoi
0.773

 
0.703 0.499 

Estradas 

de dupla 

faixa de 

rodagem 
Despistes λi = 6.816×10−4 × TMDAi

0.713 × Extensãoi
0.904

 
0.635 0.564 

 

 

Os MEFA desenvolvidos para os vários elementos rodoviários apresentam uma 

qualidade de ajuste bastante razoável. Atendendo a que as variáveis explicativas utilizadas 

estão relacionadas unicamente com fatores de exposição da infraestrutura e que os 

acidentes rodoviários têm múltiplas causas será ainda possível, com mais informação, 

uma melhoria da qualidade do ajuste dos referidos MEFA. 

 

Na Figura 42 é apresentada a comparação entre os vários modelos desenvolvidos, 

aplicáveis a trechos de faixa de rodagem única (1f) e dupla (2f), relacionando os acidentes 

e despistes esperados com a variação no TMDA para dois comprimentos de trecho. 
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Figura 42 – Comparação entre os vários modelos desenvolvidos aplicáveis a trechos de 

faixa de rodagem única (1f) e dupla (2f) para duas extensões dos trechos. 
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Constata-se que as estradas de faixa de rodagem única apresentam valores esperados de 

acidentes mais elevados. No caso da extensão do trecho ser elevada, os valores estimados 

para os despistes em estradas de dupla faixa de rodagem única ultrapassam os dos 

despistes para estradas de faixa de rodagem única. Em qualquer dos casos, os valores 

esperados de despistes são muito semelhantes em estradas de dupla faixa de rodagem ou 

faixa de rodagem única. Refira-se que a diferença registada ao nível do total de acidentes 

em função do tipo de faixa de rodagem pode justificar-se, pelo menos parcialmente, pelo 

período considerado para estradas de dupla faixa de rodagem ser mais recente (2007 a 

2010) do que o das estradas de faixa de rodagem única (2002 a 2005) e, 

consequentemente, corresponder a níveis de sinistralidade globalmente inferiores. 

 

Por outro lado, verifica-se, para as duas extensões dos trechos considerados, um aumento 

da diferença entre os valores esperados de acidentes e de despistes à medida que aumenta 

o TMDA. 

 

Na Figura 43 é apresentada a comparação entre os vários modelos desenvolvidos, 

aplicáveis a trechos de faixa de rodagem única (1f) e dupla (2f), relacionando os acidentes 

e despistes esperados com a variação da extensão do trecho para dois níveis de TMDA. 
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Figura 43 – Comparação entre os vários modelos desenvolvidos aplicáveis a trechos de 

faixa de rodagem única e dupla para dois níveis de TMDA. 

 

Para o nível mais baixo de TMDA considerado (5000 veículos), verifica-se que as 

estradas de faixa de rodagem única apresentam valores esperados de despistes superiores 

aos valores esperados para o total de acidentes em estradas de dupla faixa de rodagem. 

Por outro lado, independentemente do TMDA do trecho, os valores estimados para os 
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ANEXO I – Participação de Acidentes de Viação (PAV) 
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ANEXO II – Boletim Estatístico de Acidentes de Viação (BEAV) 
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