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Sumário  

As Inspeções de Segurança Rodoviária (ISR) são uma ferramenta proactiva para identificar problemas de 
segurança, consistindo numa inspeção regular, sistemática e no local, das estradas existentes, cobrindo toda a 
rede rodoviária, levada a cabo por equipas de peritos de segurança rodoviária devidamente formados. Nesta 
comunicação descreve-se a forma como a modelação de tópicos pode ser utilizada eficazmente para identificar 
padrões de coocorrência de atributos relacionados com os acidentes rodoviários, bem como os padrões 
correspondentes de intervenções de segurança rodoviária, conforme descritos nos relatórios de ISR. Foi aplicada 
a Latent Dirichlet Allocation para analisar os tópicos mencionados nos relatórios das ISR. 

Palavras-chave: Inspeção de Segurança Rodoviária; Área adjacente à faixa de rodagem; Latent Dirichlet 
allocation; Modelação de tópicos 

 

1 INTRODUÇÃO  

No âmbito do Sistema Seguro, as autoridades rodoviárias têm a responsabilidade de proporcionar estradas e ruas 
intrinsecamente seguras. Para tal, é fundamental conhecer as condições de segurança da rede rodoviária e os fundos 
disponíveis para novas intervenções de segurança rodoviária. É também necessário priorizar as várias intervenções 
que podem gerar benefícios, aumentando a segurança, ao mesmo tempo que se assegura que são tomadas medidas 
adequadas, dentro de um prazo razoável, para remediar as deficiências detetadas. Neste contexto, as Inspeções de 
Segurança Rodoviária (ISR) são uma ferramenta proactiva para identificar problemas de segurança (perigos) 
relacionados com a infraestrutura, consistindo numa inspeção regular, sistemática e no local, das estradas 
existentes, cobrindo toda a rede rodoviária, levada a cabo por equipas de peritos de segurança rodoviária 
devidamente formados. 

De acordo com o n.º 7 do art.º 2 da Diretiva 2019/1936/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, a ISR 
corresponde, genericamente, a uma “verificação periódica das características e deficiências que necessitem de ser 
objeto de trabalhos de manutenção, por motivos de segurança” 

Na presente comunicação descreve-se a forma como a modelação de tópicos pode ser utilizada eficazmente para 
identificar padrões de coocorrência de atributos relacionados com os acidentes rodoviários, bem como os padrões 
correspondentes de intervenções de segurança rodoviária, conforme descritos nos relatórios de ISR. Neste 
contexto, foi aplicada a Latent Dirichlet Allocation (LDA), um método utilizado para ajuste de modelos de tópicos, 
para analisar os tópicos mencionados nos relatórios das ISR, divididos em dois grupos: perigos encontrados; e 
soluções propostas.  

Como exemplo de aplicação, são utilizados os relatórios de ISR produzidos para o Transport Infrastructure Ireland 
(TII), da Irlanda. Este estudo foi realizado no âmbito do projecto de investigação do CEDR PROGReSS – Provision 
of Guidelines for Road Side Safety, que foi financiado no âmbito da Safety Call de 2016 [1].  
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Para este estudo, foram analisados os relatórios de 54 ISR realizadas ao longo de seis anos (2012-2017), cobrindo 
4011 km de estradas irlandesas, dando-se especial atenção aos aspetos relacionados com a área adjacente à faixa 
de rodagem (AAFR), tendo em atenção o âmbito do estudo. 

Outras fontes de informação produzidas pelas autoridades rodoviárias durante as inspeções rodoviárias que 
poderiam ter sido utilizadas neste estudo incluem comunicações por correio eletrónico, relatórios para páginas web 
e conteúdos dos meios de comunicação social. Os relatórios de ISR analisados compreendem uma porção 
significativa de conteúdo não estruturado em formato de texto. 

Os modelos aqui descritos, assim como outras metodologias de text mining desenvolvidas no âmbito do mesmo 
estudo, são apresentados de forma pormenorizada em [2]. Os autores optaram por apresentar as palavras na sua 
língua mãe (inglês) dada a influência de uma eventual tradução nos resultados obtidos. 

2 LATENT DIRICHLET ALLOCATION 

Os designados modelos de tópicos (“topic models”) são uma classe de técnicas probabilísticas que constituem um 
método adequado ao estudo de relações entre documentos. Incluem-se naquelas, entre outras, a LDA [3] aplicado 
neste estudo, que permite identificar "sacos" distintos de palavras coocorrentes em documentos.  

Importa salientar que, na presente comunicação, são usados os seguintes termos definidos por Blei et al. [3]: 

 Palavra é a unidade básica de dados discretos, definida como um item de um vocabulário, sendo indexado 
por {1,…, V}; 

 Documento é a sequência de N palavras, representado por F = (w1, w2,...., wN), onde wn é a enésima 
palavra na sequência; 

 Corpus é um conjunto de M documentos, representado por D = (F1, F2,…., FM); 
 Tópico é uma distribuição única sobre um vocabulário de palavras que, neste caso, as equipas de inspeção 

utilizam para identificar problemas de segurança rodoviária e para descrever as suas soluções propostas. 

 

A modelação de tópicos consiste num método de classificação sem supervisão de documentos, através da 
modelação de cada documento como uma combinação de tópicos e de cada tópico como uma combinação de 
palavras. 

O LDA é designado como um “modelo de tópicos" porque os conjuntos de palavras por identificados pelo modelo 
tendem a reflectir tópicos subjacentes, que podem ser combinados para caracterizar cada documento num corpus 
[3].  

Recorreu-se à LDA para modelar os documentos das propostas, como se tivessem sido gerados por amostragem a 
partir de uma mistura de tópicos K, em que um tópico é uma distribuição multinominal de todas as palavras do 
nosso vocabulário [3].  

O algoritmo LDA consiste num processo Bayesiano hierárquico de modelação de três patamares que agrupa um 
conjunto de itens em tópicos definidos por palavras. Cada um dos temas identificados caracteriza um tópico. 

Subjacente ao pressuposto do modelo “saco de palavras” (bag-of-words), a LDA representa um documento como 
uma combinação de tópicos latentes em que um tópico tem uma distribuição multinominal depalavras. Cada 
documento terá a sua própria proporção de combinação de tópicos, e cada tópico tem a sua própria distribuição de 
palavras [4].  

Com base no algoritmo de aprendizagem Bayesiano sem supervisão, a LDA consegue captar os tópicos latentes 
que representam as opiniões das equipas de inspeção a partir de relatórios escritos não estruturados e de grande 
dimensão.  

Neste estudo, a LDA foi aplicada a dois conjuntos de dados recolhidos a partir dos relatórios de ISR, um deles 
contendo as questões levantadas (problemas encontrados), e o outro as intervenções de segurança rodoviária 
propostas (soluções propostas). Cada tópico pode ser entendido como uma característica específica da questão ou 
visão que os membros da equipa de inspeção expressaram nos seus relatórios. Em ambos os casos, foram obtidos 
tópicos informativos, distintos e rigorosos, bem alinhados com as coocorrências mencionadas na bibliografia. 
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A capacidade do método para gerar tópicos significativos a partir de ambos os conjuntos de dados demonstra a sua 
eficácia em expor de forma fiável os atributos de coocorrência.  

O LDA é um modelo de tópicos não supervisionado onde o número de tópicos que o modelo descobre é deixado 
como um parâmetro livre. Sendo não supervisionado, o LDA não incorpora notação manual no procedimento de 
aprendizagem de tópicos. Todos os modelos de tópicos não supervisionados têm em comum a ideia de que a 
linguagem é organizada por dimensões latentes de que os autores podem nem sequer ter conhecimento [5]. 

O processo desenvolvido para cada documento de ‘problemas’ ou ‘soluções’ consiste nas seguintes etapas [6]: 

 Primeiro, uma distribuição multinomial sobre V palavras para o t tópico, designada Φt (1 ≤ t ≤ K), é obtida 
por amostragem a partir de uma distribuição Dirichlet com o parâmetro α; Φt representando a 
probabilidade condicional de uma palavra ocorrer no tópico t. 

 A seguir, para cada documento, Fi, uma distribuição multinomial sobre K tópicos, designada θi, é obtida 
por amostragem a partir de uma distribuição Dirichlet com o parâmetro β; θi representa a probabilidade 
condicional do documento ser associado a cada um dos tópicos K. 

 Posteriormente, para cada posição-palavra, j, no documento, Fi: 
o (1) Um tópico é retirado por amostragem a partir de θi; o tópico selecionado na posição j em Fi, 

é indicado  ∈ {1,…,K}; 

o (2) Dado o tópico uma palavra  é retirada por amostragem da distribuição de tópico-palavra, 
. 

Os parâmetros do modelo são definidos iterativamente para diferentes valores de K (neste estudo K varia de dois 
a 25), e a log-verosimilhança dos dados é calculada para cada valor de K. Para determinar o número ótimo de 
tópicos, identifica-se o valor de K que maximiza a log-verosimilhança dos dados, que é definida como 

| , | |  (1)  

onde M indica o número de documentos no corpus e Ni corresponde ao número total de palavras no documento i. 
Mais pormenores sobre o algoritmo LDA podem ser obtidos em [7]. 

Uma vez que os tópicos extraídos, expressos como coleções de palavras, são inerentemente latentes, contêm 
frequentemente significados multidimensionais (semântica). Esta característica do algoritmo LDA é útil para 
extrair eficazmente dos relatórios das ISR aquelas palavras e documentos que estão especificamente relacionados 
com a segurança rodoviária. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas recorrendo ao software R Versão 3.4.2 [8]. Foram utilizados os 
packages “tm” [9] e “topicmodel” [7]. Destes, o primeiro apresenta funções de mineração de texto, enquanto o 
segundo põe em prática o algoritmo LDA.  

Para uma descrição detalhada destes modelos, recomenda-se a consulta de Roque et al. [2]. 

O número de tópicos latentes (K) a ser estimado pelo algoritmo LDA é um problema de seleção do modelo mais 
adequado, onde o número de tópicos dentro de um determinado corpus é inicialmente desconhecido e deve ser 
escolhido antes da inicialização do modelo. Enquanto a LDA se serve da inferência Bayesiana para estimar, de 
forma generativa, a distribuição de modelo posterior apenas com base nas palavras que surgem nos textos, é 
necessário arbitrar K para iniciar o processo iterativo. Existem várias abordagens ao estabelecimento do K ideal, 
fornecendo um leque considerável de possíveis valores para K que são matematicamente plausíveis. Para este 
efeito, usou-se o pacote R “ldatuning” [10], que aplica simultaneamente duas abordagens diferentes: 

 O método de minimização de Divergência KL de Arun et al. [11]; 
 E o método de expetativa-maximização de Griffiths and Steyvers [12]. 

A seleção do número de tópicos foi também orientada pela capacidade do modelo para identificar uma série de 
tópicos significativos na prática e analiticamente úteis. O aumento do ajuste é por vezes feito à custa da 
interpretabilidade, devido ao excesso de ajuste (overfitting) [13]. Aumentar o número de tópicos, produzindo 
partições cada vez mais finas, pode resultar num modelo menos útil porque se torna quase impossível para os seres 
humanos a diferenciação entre muitos dos tópicos [14]. Em última análise, a escolha de modelos deve ter por base 
as questões que estão a ser analisadas. DiMaggio et al. [15] sugerem que o processo é empiricamente disciplinado, 
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na medida em que, se os dados forem inadequados para responder às perguntas dos analistas, nenhum modelo de 
tópico produzirá uma redução útil dos dados. 

3 EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

3.1 Dados  

Os principais elementos de uma ISR são a identificação dos problemas de segurança rodoviária, com os riscos 
associados, e a proposta de intervenções corretivas da infraestrutura, neste caso a partir de um conjunto de 
relatórios de ISR gerados pela Autoridade Rodoviária Nacional da Irlanda (National Road Authority) [16]. Cada 
relatório de ISR inclui atributos como o número de identificação, se os problemas ocorrem na faixa de rodagem 
ou na área a ela adjacente, uma descrição detalhada desses problemas, o tipo de colisão primária associada, a 
intervenção recomendada para abordar cada problema de segurança, e descrições pormenorizadas das soluções 
propostas para eliminar os problemas de segurança ou mitigar as suas consequências. Cada relatório de ISR inclui 
ainda um anexo (“Appendix A”) com uma folha de cálculo onde todas as questões estão sintetizadas. O documento 
de orientação irlandês NRA HA 17 Road Safety Inspection Guidelines [16] inclui um modelo de relatório, à 
semelhança do que acontece com o manual português. 

O Quadro 1 mostra uma descrição sumária dos itinerários analisados nas 54 ISR analisadas. 

 

Quadro 1. Descrição sumária do comprimento dos percursos irlandeses inspecionados (km)  
Urbano Rural Autoestrada Faixa de 

rodagem 
única 

Dupla 
faixa de 
rodagem  

Estrada 
Nacional 
Primária 

Estrada 
Nacional 

Secundária 

Total 

626 3361 24 3846 141 1494 2507 4011 

 

Com vista a criar uma matriz de termos em documentos (document-term matrix) que pudesse ser processada 
através da modelação de tópicos, foram tomadas várias decisões relativamente à organização dos dados e ao seu 
pré-processamento. A matriz de termos em documentos serve de input à modelação de tópicos da LDA por forma 
a obter os tópicos mais relevantes (Blei et al., 2003). 

O pré-processamento de texto neste estudo compreendeu a conversão das palavras para letra minúscula, a remoção 
de pontuação e números, bem como a remoção de palavras vazias (stop words, palavras muito frequentes que 
contribuem com pouco ou nenhum significado no texto, tais como as conjunções "se", "e", etc.). 

A radicalização (stemming, ou redução de palavra flexionada à sua base ou raiz) não foi utilizada no pré-
processamento dado que, por vezes, a radicalização combina termos que convém serem considerados 
distintamente, e uma vez que habitualmente as variações da mesma palavra acabam juntas no mesmo tópico. 

A Figura 1 apresenta a descrição das palavras mais frequentes que surgem em cada corpus, por ordem decrescente 
de frequência de ocorrências. Cada barra representa o número de ocorrências de cada palavra no respetivo conjunto 
de registos. A análise das palavras dentro de cada corpus mostra que as palavras relacionadas com questões da 
AAFR fazem parte das palavras mais frequentes presentes em ambos os corpora. Palavras como controlo 
(“control”), perda (“loss”), colisão ("collision”), descontrolado ("errant”), obstáculo (“hazard”), no corpus de 
problemas, ou adjacente (“side”), barreira ("barrier”), poste (“post”), relocalização (“relocate”) e remoção 
(“remove”), no corpus de soluções, apontam para questões de segurança da AAFR que podem ser examinadas 
mais aprofundadamente através da modelação de tópicos. 

 



 

5 

Fig. 1. Número de ocorrências das palavras mais frequentes para o corpus de problemas (esquerda) e o 
corpus de soluções (direita) [2]. 

3.2 Resultados do modelo 

A implementação da LDA foi aplicada a ambos os corpora, consistindo cada um dos tópicos resultantes numa 
distribuição por palavras. Foram considerados diferentes números de tópicos, K, de dois a 25. Conforme ilustrado 
na Figura 2, o método de minimização da divergência KL (gráficos superiores) e o método de maximização das 
expectativas (gráficos inferiores) apontam para um número ideal de tópicos igual a 25. Consequentemente, foram 
estimados dois modelos de LDA através da definição do valor K igual a 25 em ambos os corpora. 

 

  

Fig. 2. Determinação do número de tópicos latentes (K) para o corpus de problemas (esquerda) e o corpus 
de soluções (direita) [2]. 
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Os Quadros 2 e 3 mostram os 25 tópicos latentes extraídos para os corpora de problemas e de soluções; os tópicos 
diretamente relacionados com questões da AAFR estão sombreados a cinzento. Cada tópico contém todas as 
palavras do corpus, embora com diferentes probabilidades. Nestes quadros são enunciados os 10 primeiros termos 
para cada corpus . 

 

Quadro 2. Tópicos Latentes Extraídos com palavras-chave para o corpus de problemas [2].  

 Tópico 1 Tópico 2 Tópico 3 Tópico 4 Tópico 5 Tópico 6 Tópico 7 Tópico 8 Tópico 9 Tópico 10 

1 hazard vehicle collision road barrier sign may sign through pedestrians 

2 edge errant side layout vehicle junction layout may road pedestrian 

3 carriageway parapet mainline users safety warning lack result side conflict 

4 constitutes bridge impact inappropriate pole located drivers missing traffic crossing 

5 
Roadside-
hazard 

unprotected without resulting along ahead definition being onto between 

6 cyclists strike where type poles advance upcoming warning potential facilities 

7 hard striking stopping clearly errant poorly which ahead layout carriageway 

8 over increased enters potential within too result been see motorised 

9 area severity vehicle other lighting misleading aware provided conflicts impaired 

10 verge drop risk defined has visible being has result footway 

 Tópico 11 Tópico 12 Tópico 13 Tópico 14 Tópico 15 Tópico 16 Tópico 17 Tópico 18 Tópico 19 Tópico 20 

1 vehicles due may road loss bend risk end mainline vehicles 

2 left junction drivers collisions control control road rear entering risk 

3 exiting drivers signs type speed loss due shunt drivers boundary 

4 visibility main roundabout signage approach risk poor from visibility wall 

5 right approaching lead failing where speed control risk inadequate roadside 

6 lane night insufficient leading driver chevrons surface directional sight collisions 

7 from particular post night fails lose water minor distance fence 

8 turn high finger chevron reduce does ponding braking which occupants 

9 turning exit information time stopline change oncoming shunts result injuries 

10 junction risk which both risk negotiating avoid exit alignment errant 

 Tópico 21 Tópico 22 Tópico 23 Tópico 24 Tópico 25 

1 junction road driver carriageway risk 

2 braking stop risk could side 

3 turning side from type approaching 

4 sudden traffic approach head collision 

5 unsafe markings confusion very where 

6 late line location lead driver 

7 direction overtaking side vehicle vehicles 

8 manoeuvres steep late section impact 

9 difficult gradient braking cross see 

10 shunting centre road potential fails 
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Quadro 3. Tópicos Latentes Extraídos com palavras-chave para o corpus de soluções [2]. 

 Tópico 1 Tópico 2 Tópico 3 Tópico 4 Tópico 5 Tópico 6 Tópico 7 Tópico 8 Tópico 9 Tópico 10 

1 junction junction sign road may risk driver end pedestrian bend 

2 warning signs located layout result control from rear pedestrians control 

3 sign unsafe stop type being loss risk shunt carriageway speed 

4 ahead turning signinglining resulting upcoming where approach risk crossing risk 

5 advance directional poorly inappropriate layout over side due facilities loss 

6 overshooting direction too potential which approach braking turning conflict drivers 

7 local late junction may lack pavement location delay lack approaching 

8 having post misleading users definition strikes confusion collisions may poor 

9 brake difficult obscured clearly missing runs late from footway due 

10 does shunting visible defined insufficiently rock road braking impaired chevrons 

 Tópico 11 Tópico 12 Tópico 13 Tópico 14 Tópico 15 Tópico 16 Tópico 17 Tópico 18 Tópico 19 Tópico 20 

1 carriageway road side wall vehicles mainline collision road speed could 

2 hazard due approaching boundary visibility entering side through driver lead 

3 edge main risk errant exiting drivers mainline side approach head 

4 constitutes exit collision roadside left sight where onto fails very 

5 vehicle night impact vehicle alignment inadequate vehicle see reduce width 

6 poles drivers driver within from distance without traffic where section 

7 leave particular where risk crest which impact potential loss struck 

8 pole high see occupants forward result risk conflicts control area 

9 roadsidehazard minor fails increased right visibility stopping layout stopline cross 

10 along risk vehicles injuries mainline limited enters possible does narrow 

 Tópico 21 Tópico 22 Tópico 23 Tópico 24 Tópico 25 

1 may road vehicle vehicles road 

2 drivers poor errant between collisions 

3 sudden markings barrier left type 

4 roundabout both parapet conflict failing 

5 overshoot line bridge lane signage 

6 occur lighting safety traffic leading 

7 braking risk strike turn chevron 

8 manoeuvres water severity motorised time 

9 road surface striking insufficient ahead 

10 unaware directions increased cyclists layout 

 

Para proporcionar um melhor entendimento dos tópicos latentes da LDA, a Figura 3 apresenta alguns exemplos 
das probabilidades (β) de palavras de tópicos específicos para os 25 tópicos do corpus de problemas. Por exemplo, 
a palavra obstáculo (“hazard”) tem uma probabilidade de 13% de ser gerada a partir do tópico 1, enquanto que 
ciclistas(“cyclists”) tem uma probabilidade de 3% de ser gerada a partir do mesmo tópico. A Figura 4 apresenta 
as probabilidades das palavras específicas do tópico (β) para os 25 tópicos do corpus de soluções. Aqui é possível 
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observar que a palavra obstáculo (“hazard”) tem uma probabilidade de 11% de ser gerada a partir do tópico 11, 
enquanto postes (“poles”) tem uma probabilidade de 3% de ser gerada a partir do mesmo tópico. 

 

 

Fig. 3. Probabilidades de palavras de tópicos específicos para o corpus de problemas [2].  

 

 

Fig. 4. Probabilidades de palavras de tópicos específicos para o corpus de soluções [2]. 

 

Conforme demonstrado pelos Quadros 2 e 3, os 25 tópicos extraídos de ambos os corpora correspondem 
razoavelmente bem às mais frequentes questões e intervenções de segurança rodoviária, sugerindo que os 
relatórios de ISR irlandeses têm vindo a cobrir com sucesso a maioria dos aspetos relevantes do estado da prática 
da segurança rodoviária. 
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Há quatro tópicos no Quadro 2 e na Figura 3 diretamente relacionados com problemas da AAFR: 

 O tópico 1 diz respeito aos obstáculos na AAFR; 
 O tópico 2 corresponde a despistes em pontes; 
 O tópico 5 está associado a um obstáculo específico da AAFR (os postes); 
 O tópico 20 mostra padrões relativos a obstáculos lineares presentes na AAFR (muros e vedações). 

 

Há três tópicos no Quadro 3 e na Figura 4 diretamente relacionados com intervenções na AAFR: 

 O tópico 11, que corresponde à mitigação dos efeitos dos obstáculos presentes na AAFR e dos postes; 
 O tópico 14, que aborda os obstáculos fixos na AAFR; 
 O tópico 23, referente a questões da AAFR em pontes e viadutos. 

 

É de notar que algumas palavras relacionadas com os conceitos de "AAFR tolerante" e "zona livre", bem como as 
normas técnicas europeias relevantes para sistemas de retenção rodoviários (CEN-EN1317 e EN 12767), estão 
ausentes destes tópicos. Ou seja, estas palavras não são mencionadas com frequência suficiente para serem 
extraídas como um tópico distinto. A ausência de "zona" e "livre" nestes tópicos pode revelar uma falta de 
aplicação deste conceito nas estradas irlandesas, pelo menos como uma característica específica merecedora de ser 
explicitamente mencionada nos relatórios. Alternativamente, o conceito pode ser referido utilizando palavras 
diferentes (embora isto não seja evidenciado na análise desenvolvida), ou pode mesmo haver uma classificação 
errada pelos autores dos  relatórios. Os relatórios de ISR foram elaborados por seres humanos e, portanto, podem 
conter erros. Neste caso, é difícil distinguir entre as origens da classificação incorreta, ou seja, não é evidente a 
razão de um problema ou solução estarem mal classificados, se por razões técnicas ou por motivos conceptuais. 

4 CONCLUSÕES  

O estudo descrito na presente comunicação demonstra um procedimento para identificação de associações entre 
um vasto conjunto de condições associadas a despistes e intervenções de segurança rodoviária na AAFR com base 
no texto dos relatórios de ISR normalizados. A modelação de tópicos foi utilizada para analisar 54 relatórios de 
ISR elaborados ao longo de seis anos (2012 - 2017), cobrindo 4011 km de estradas. A LDA foi aplicada a dois 
conjuntos de dados recolhidos a partir dos relatórios, um compreendendo as questões levantadas, e o outro as 
soluções propostas. Os resultados deste estudo fornecem provas de que o LDA é metodologicamente adequado 
para identificar os padrões de coocorrência de atributos relacionados com os despistes nos relatórios das ISR, bem 
como os padrões de intervenção vocacionada para estes acidentes. 

Constata-se que a frequência de tópicos relacionados com a segurança da AAFR é maior no corpus de problemas 
do que no corpus de soluções, o que significa que os problemas são mais facilmente identificados e relacionados 
com a AAFR do que as intervenções. Tal facto parece razoável, uma vez que as questões de segurança na AAFR 
podem, por vezes, ser mitigadas por intervenções na própria estrada (por exemplo, melhoria das características 
superficiais do pavimento e correção de deficiências geométricas, designadamente de homogeneidade de traçado). 

Os resultados desta análise procuraram ajudar a determinar em que medida as autoridades rodoviárias nacionais 
de países europeus e as suas concessionárias são capazes de implementar e manter o cumprimento das disposições 
normativas relativas à AAFR ao longo de todo o ciclo de vida das estradas. 

Os resultados deste estudo podem também encorajar os decisores políticos a determinar a realização das atividades 
necessárias para desenvolver e aplicar recomendações para a conceção e gestão de AAFR segura.  

Os resultados deste estudo confirmam ainda o potencial da LDA na análise de questões de segurança rodoviária 
em documentos parcamente estruturados. 
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