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de trabalho de Fatores Humanos dos comités técnicos citados, e sumarizam-se os conteúdos dos relatórios em 

que participou. 

Palavras-chave: Fatores Humanos; PIARC; Publicações 

1 INTRODUÇÃO 

A designação Fatores Humanos (FH) é um termo científico bem estabelecido e em uso desde a década de 1930 
pela comunidade de segurança na interação homem-máquina. Os FH são definidos como os valores-limite 
psicológicos e fisiológicos estáveis da natureza humana que influenciam o desempenho e a segurança dos sistemas 
técnicos utilizados pelos seres humanos. No domínio da segurança rodoviária, o conceito de FH tem em conta as 
características da estrada que influenciam o comportamento do condutor. Apenas as qualidades humanas gerais 
que são típicas e estáveis em todas as pessoas, independentemente da raça, cultura ou idade etc., estão incluídas 
no termo FH. O termo exclui reações e condições individuais temporárias, como agressividade, vontade de violar 
regras ou, ainda, erros causados pelo consumo de medicamentos, drogas e álcool. 

Enquanto membro dos Comités Técnicos da PIARC: TC C.1 Safer road infrastructure (2008-2011), TC C3.2 
Design and Operation af Safer Road Infrastructure (2012-2015) e TC C.2 Design and Operation af Safer Road 

Infrastructure (2016-2019) o autor participou na redação dos seguintes relatórios sobre Fatores Humanos:  

- Human Factors in Road Design. Review of Design Standards in Nine Countries, publ. 2012R36EN, ISBN: 2-
84060-306-1. Paris 2012. 

 - Human Factor Guidelines for a safer Man-Road interface, publ. 2016R20EN, ISBN: 2-84060-408-2. Paris, 
2016. 

- Road Safety Evaluation based on Human Factors Method, publ. 2019R27EN. ISNB: 978-2-84060-561-4. Paris, 
2019. 

- Catalogue of Case Studies. Road safety improvements relevant to Vulnerable Road Users, Human Factors and 

Low- and Middle-Income Countries. publ. 2019R47EN. ISBN: 978-2-84060-604-8. Paris, 2019. 

- (Road Safety Manual. On-line manual. https://roadsafety.piarc.org/en. Paris, 2019). 

Na presente comunicação descrevem-se as regras fundamentais dos FH, de acordo com os grupos de trabalho de 
Fatores Humanos dos comités técnicos citados, e sumarizam-se os conteúdos dos relatórios referidos, sendo 
utilizados os textos dali retirados. 

2 REGRAS FUNDAMENTAIS DE FATORES HUMANOS 

De acordo com relatório FH Guidelines for a safer Man-Road interface, as causas de um erro operacional por 
parte do condutor são consideradas como o primeiro passo na cadeia de ações que podem resultar num acidente. 

Muitos dos erros operacionais frequentemente identificados são aqueles que resultam da interação direta entre as 
características da estrada e os valores-limite das capacidades de perceção, de processamento de informação e de 
ação dos utentes da estrada. Uma vez que as características de reação do condutor não podem ser alteradas, a 
atenção do projetista rodoviário deve ser focada na obtenção de uma estrada de fácil utilização (user friendly) e 
autoexplicativa, conceito que inclui o ambiente rodoviário. 

De acordo com os grupos de trabalho de FH da PIARC: 
- a estrada deve proporcionar ao condutor tempo suficiente para reagir (Regra dos seis segundos);  
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- a estrada deve disponibilizar um campo de visão seguro (Regra do campo de visão); 
- a conceção da estrada deve seguir a lógica de perceção do condutor (Regra da lógica). 

Isto significa que a estrada e a sua envolvente (o ambiente rodoviário) têm de ser concebidos para majorar as 
características de clareza e que os seus diferentes trechos têm de ser concebidos de modo a serem facilmente 
percetíveis, reconhecíveis e compreensíveis. O utente da estrada não deve ser confundido nem induzido a correr 
riscos. O objetivo de um projeto rodoviário autoexplicativo é aumentar de forma inequívoca a legibilidade das 
características da estrada. Um traçado rodoviário de fácil utilização e autoexplicativo resulta diretamente numa 
redução da frequência e da gravidade dos acidentes [1]. 

2.1 Regra dos 6 segundos: A estrada deve dar ao condutor tempo suficiente para reagir 
O tempo que um condutor médio demora a adaptar-se de uma situação de tráfego para outra ou a adaptar-se a 
alterações do ambiente rodoviário, é muito mais longo do que o indicado nas normas atuais. Em vez de frações 
de segundo, o condutor médio leva de pelo menos 4 a 6 segundos para se adaptar a uma nova exigência de 
condução (tempo de perceção+tempo de decisão, correspondente à Distância de Visibilidade de Decisão – DD). 

Uma estrada de fácil utilização dará aos condutores o tempo necessário para se adaptarem a novas e inesperadas 
situações. Dar-lhes-á o tempo de que necessitam para reorganizar com segurança o seu programa de condução. 
Deve ser previsto um trecho de antecipação com um mínimo de 2-3 segundos para identificar uma situação 
inesperada ou incomum que implica decisões mais complexas. Em situações mais complexas ou com maior 
velocidade, recomenda-se também dar ao condutor um trecho de pré-aviso com sinalização e informações 
adequadas. 

É necessário organizar zonas de transição, eliminar obstáculos à visibilidade e tornar percetíveis as intersecções 
de nível ou utilizar sinalização vertical e / ou marcação rodoviária para chamar a atenção do condutor, pelo menos, 
6 segundos antes de qualquer local crítico (p. ex., intersecções de nível, curvas, passagens de nível, paragens de 
autocarro, ciclovias, entradas de localidades e fim de trechos rodoviários recentemente modernizados ou uma 
mudança da hierarquia viária). 

2.2 Regra do Campo de Visão: A estrada deve disponibilizar um campo de visão seguro  
A condução motorizada muda o campo de visão muito mais do que qualquer outro movimento. A monotonia ou 
a periferia de alto contraste, a desorientação ótica ou as ilusões óticas, as impressões enganadoras ou distrativas 
afetam a qualidade da condução. A estrada, juntamente com a sua envolvente, oferece um campo de visão 
integrado. O campo de visão pode estabilizar ou desestabilizar os condutores, pode cansá-los ou estimulá-los. 
Também pode resultar em aumento ou redução da velocidade. A velocidade, a manutenção na via de tráfego e o 
controlo da direção dependem da qualidade do campo de visão. 

Um campo de visão de boa qualidade protege o condutor e impede-o de se desviar para o limite, ou mesmo de 
sair, da via de tráfego. Objetos conspícuos e enganadores na periferia do campo de visão ativam mudanças 
subconscientes de direção. As consequências mais graves resultam de objetos conspícuos cuja orientação difere 
da do eixo da estrada. 

Uma estrada de fácil utilização e autoexplicativa proporcionará aos condutores um campo de visão bem 
concebido, com contrastes suficientes para aumentar a ativação do sistema nervoso e, assim, o estado de alerta. 
Terá bons equipamentos de guiamento e de orientação ótica, com uma imagem simétrica e ortogonal.  

Uma conceção de estrada autoexplicativa evitará ilusões óticas ou objetos conspícuos e enganadores que 
desestabilizam os condutores e afetam negativamente a sua condução, especialmente em condições de visibilidade 
adversas. 

2.3 A regra da lógica: A conceção da estrada deve seguir a lógica de perceção do condutor  
Os condutores seguem na estrada com uma lógica de expectativa e de orientação formada pela sua experiência e 
perceções recentes. Anormalidades inesperadas perturbam uma cadeia de ações automatizada e podem fazer com 
que os condutores "tropecem". Até que a perturbação possa ser processada passam vários segundos críticos. Os 
projetistas devem, assim, tentar que as características da estrada fluam numa sequência lógica. Devem introduzir 
alterações inevitáveis o mais cedo e claramente possível e excluir quaisquer alterações súbitas que possam 
confundir o condutor. 

A menos que as estradas sejam projetadas e geridas para ter em conta os FH, é improvável que o Sistema Seguro 
possa ser alcançado. 
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3 RELATÓRIO “HUMAN FACTORS IN ROAD DESIGN. REVIEW OF DESIGN 

STANDARDS IN NINE COUNTRIES” 

No ciclo da PIARC de 2008 a 2011, a "IST Checklist 2008" (Lista de Controlo IST1 de 2008) foi usada para 
identificar o grau em que os itens de FH são abordados explícita ou implicitamente em normas de projeto nacionais 
para estradas rurais, em 9 países. Este relatório baseia-se num processo de investigação específico que procurou 
encontrar a ligação entre as exigências dos FH dos condutores e todos os aspetos de uma conceção rodoviária 
global. 

Este relatório foi escrito por Intelligenz System Transfer (IST) Potsdam Gmbh, Paul Schepers, Daniel Aubin, Jiri 
Landa, Deborah de Grasse, Eric Locquet, Marie-Line Gallenne, Carlos de Almeida Roque e Lorenzo Dominichini. 

O relatório tem os seguintes capítulos: 

1. Introdução 
2. Comparação dos elementos de projeto nacionais relacionados com os FH de perceção espacial 
3. Melhores práticas 
4. Propostas de ligações em falta 
5. Conclusões 
6. Referências 

De acordo com este relatório, embora a maioria das normas forneça orientação para a conceção utilizando 
princípios de FH, a maior parte não fornece informação explícita sobre FH, embora estabeleça valores e critérios 
de conceção que implicitamente os incluíam. Em geral alguns dos exemplos mais abrangentes e inclusivos foram 
encontrados nas normas Portuguesas e dos Países Baixos. 

Neste relatório e para cada regra de FH é feita uma introdução sobre a regra e, para cada um dos aspetos descritos 
no Quadro 1, definido o critério de avaliação, analisadas as respostas dos 9 países e tiradas as conclusões. 

A Lista de Controlo IST contém cerca de 100 critérios validados de FH, especialmente para perceção espacial. O 
relatório inclui os resultados dos normativos auditados, bem como as melhores práticas dos seguintes países: 
Portugal, Canadá, Austrália; Japão, China; Hungria, República Checa; França e Países Baixos. 

A lista de controlo de FH tem três grupos de critérios. A forma como estes critérios foram abordados nas normas 
de projeto, à data do relatório, é descrita seguidamente. 

I. A necessidade de o condutor antecipar qualquer ponto crítico no ambiente rodoviário e responder 
adequadamente, está bem descrita nas normas dos países desenvolvidos. Das exigências de FH 49% foram 
atendidas, 28% parcialmente atendidas e 23% não atendidas. 

II. A gestão do campo de visão para garantir a velocidade adequada e a manutenção na via de tráfego é mal 
abordada nas normas de projeto. Das exigências de FH 9% foram atendidas, 32% parcialmente atendidas e 59% 
não atendidas.  

O tema da perceção espacial subjacente às exigências de FH parece ser um aspeto não considerado no projeto de 
estradas. O valor das estruturas de plantação e de guiamento paralelas ao eixo da estrada, para a tarefa de 
manutenção na via de tráfego e para evitar ilusões óticas, é totalmente descrito apenas numa norma de projeto, 
parcialmente descrito em duas e não descrito em seis. A necessidade de contrastes na periferia visual para evitar 
a monotonia e gerir a perceção de velocidade dos condutores não é abordada nas normas ou é abordada apenas de 
forma rudimentar (50%). A possibilidade de utilizar objetos conspícuos para apoiar a manutenção na via de tráfego 
e a deteção de pontos críticos não é abordada nas normas (69%) ou é apenas parcialmente abordada (18%). Apenas 
13% das normas mencionam a necessidade de evitar a desorientação e a perceção incorreta.  

III. As exigências de FH em relação ao comportamento pré-programado do condutor são abordadas de forma 
diferente nas normas. Das exigências de FH 34% foram atendidas, 27% parcialmente atendidas e 39% não foram 
atendidas. As expectativas dos condutores não são bem atendidas na maioria das normas. As mudanças de função 
ou de direção, apesar da manutenção das características óticas dominantes da estrada, não são mencionadas (56%), 
ou apenas de forma rudimentar (22%). Há um amplo consenso em dizer "Nunca surpreenda o condutor". No 
entanto, parece difícil incluir este aspeto juntamente com requisitos práticos nas normas, porque os princípios 
subjacentes à regulação subconsciente das ações de condução, raciocínio e aprendizagem não são bem conhecidos. 

A partir do exposto, podemos concluir que a gestão do campo de visão em particular, bem como o comportamento 
pré-programado do condutor, não estão bem incorporados nas normas de projeto, nos processos de Inspeções de 
Segurança Rodoviária (ISR) e de Auditorias de Segurança Rodoviária (ASR). Tal pode dificultar a aplicação desse 
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conhecimento por parte dos projetistas de estradas. As seguintes recomendações ajudam a divulgar os 
conhecimentos e a melhorar a segurança rodoviária: 

1. Formar futuros projetistas rodoviários e auditores em temas como perceção espacial, gestão do campo de visão 
e pré-programação das expectativas do condutor. 

2. Treiná-los também nas noções básicas de projeto de estradas autoexplicativas, projeto global e princípios 
básicos de uma hierarquia viária. 

3.  Utilizar as melhores práticas das normas de projeto de outros países, para complementar as suas próprias 
normas com elementos de FH. 

4. As normas de projeto necessitam de melhorias sistemáticas no que se refere aos princípios de perceção espacial 
dos FH e à gestão do campo de visão para assegurar velocidades adequadas e a manutenção na via, a 
pré-programação correta das expectativas do condutor e outras características mais específicas. 

A terminologia de votação da auditoria de FH do Quadro 1 é a seguinte: 

- "Sim, Diretamente" (SD) foi utilizado onde os FH foram explicitamente incluídos no projeto. 
- "Sim, Indiretamente" (SI) foi utilizado onde os FH foram implicitamente incluídos no projeto. 
- "Parcialmente" (P) foi utilizado onde houve inclusão parcial de FH. 
- "Não" foi utilizado quando nenhum FH foi considerado. 

As conclusões para todos os itens deste relatório são resumidas no quadro 1. 
 

Quadro 1 – Resumo das respostas 

Exigência de FH 
Sim (%) 
(SD e SI) 

P (%) Não (%) 

1. A zona de transição é suficientemente extensa para haver perceção, orientação 
e Distância de Visibilidade de Decisão. 

 
58% 

 
20% 

 
22% 

2. São previstos a perceção e a visibilidade de intersecções, de curvas e da 
prioridade de passagem.  

 
39% 

 
36% 

 
25% 

∑ Regra de Segurança n.º 1: Dê tempo suficiente aos utentes da 
estrada! 49% 28% 23% 

1 O Campo de Visão tem suficiente brilho e contraste de cores (densidade 
ótica). São evitadas grandes distâncias visíveis nas secções de aproximação. 

0% 50% 50% 

1 Objetos conspícuos e referências visuais no limite da estrada dão guiamento 
ótico e apoiam a manutenção na via de tráfego. 

 
13% 

 
18% 

 
69% 

2 Objetos conspícuos apoiam a manutenção na via de tráfego e a deteção 
de pontos críticos, sendo evitadas ilusões de ótica. 

 
15% 

 
26% 

 
59% 

∑ Regra de Segurança n.º 2: Garantir a velocidade adequada + 
manutenção na via de tráfego 9% 32% 59% 

1. A mudança de função é assinalada por uma mudança nas 
características óticas da estrada. 

 
22% 

 
22% 

 
56% 

2 É visível a mudança de direção apesar da existência de uma 
orientação conspícua dominante.  

 
0% 

 
37% 

 
63% 

3 As mudanças nas características da estrada que requerem uma 
reaprendizagem dos hábitos / rotinas pré-programados são assinaladas 
cedo e claramente.  

 
39% 

 
28% 

 
33% 

4 São evitados múltiplos pontos críticos sobrepostos 
41% 26% 34% 

5 Os dispositivos de controlo de tráfego são legíveis e de acordo com as 
expectativas do condutor. 

 
69% 

 
22% 

 
09% 

∑ Regra de Segurança n.º 3: Pré-programar corretamente as reações 
do condutor! 

 
34% 

 
27% 

 
39% 

∑ das três regras de segurança 31% 29% 40% 

A gestão de velocidade é um passo fundamental para a criação de um Sistema Seguro. As velocidades são o 
resultado do projeto da estrada e das escolhas subconscientes daí resultantes, feitas pelos utentes da estrada. Uma 
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combinação adequada de elementos de projeto pode criar estradas autoexplicativas, onde as ações apropriadas, 
incluindo a escolha de velocidade, são óbvias para os utentes da estrada. 

4 RELATÓRIO “HUMAN FACTORS GUIDELINES FOR A SAFER MAN-ROAD 

INTERFACE" 

Este relatório foi elaborado pelos Grupos de Trabalho de FH dos Comités Técnicos C.3.1 Segurança Rodoviária 
(2004-2007), C.1 Infraestrutura Rodoviária Mais Segura (2008-2011) e C.3.2 Projeto e Operação de Infraestrutura 
Rodoviária Mais Segura (2012-2015). O trabalho foi baseado num método de análise de sinistralidade com uma 
ferramenta de avaliação de FH, que foi desenvolvido pela Intelligenz System Transfer Gmbh (ITS), Dr. Sibylle 
Birth, da Alemanha. O método foi aperfeiçoado através da investigação de cerca de 1.400 locais de acidentes na 
Alemanha e validado num projeto-piloto com dupla ocultação (double blind test-design). Na sequência desta 
investigação são apresentados os erros mais importantes que violam os princípios de um projeto de estrada 
autoexplicativa. 

A redatora deste relatório é a Dr.ª. Sibylle Birth com os contributos dos membros do quadro seguinte: 

TC C.3.1 Road Safety (2004-

2007) 

TC C.1 Safer Road infrastructure 

(2008-2011) 

TC C.3.2 Design and Operation 

of Safer Road Infrastructure 

(2012-2015) 

• Lárus Ágústsson (Dinamarca) 
• Phil Allan (Austrália) 
• Pascal Chambon (França) 
• Peter Elsenaar (Países Baixos) 
• Francois Ganneau (França) 
• Mike Greenalgh (Reino Unido) 
• Peter Hollo (Hungria) 
• Steve J. Lee (Reino Unido) 
• Roberto Llamas Rubio 

(Espanha) 
• Patrick Mallejacq (França) 
• Armand Rouffaert (Bélgica) 
• Hans-Joachim Vollpracht 

(Alemanha) 
• Éden Westdijk (Países Baixos) 

• Carlos de Almeida Rogue 
(Portugal) 

• Daniel Aubin (Canadá-
Quebeque) 

• Deborah De Grasse (Canadá) 
• John Douglas (Austrália) 
• Marie-Line Gallene (França) 
• Mike Greenalgh (Reino Unido) 
• Eric Locquet (França) 
 

• Carlos de Almeida Roque 
(Portugal) 

• Daniel Aubin (Canadá-
Quebeque) 

• Lorenzo Domenichini (Italália) 
• Jiri Landa (Republica Checa) 
• Brendan Marsh (Australia) 
• Emilio Francisco Mayoral 

Grajeda (México) 
• Paul Schepers (Países Baixos) 
• Também contribuiu para este 

relatório Babette Demgensky e 
Georg Sieber (Alemanha) 

 

O relatório tem s seguintes capítulos: 

1. Introdução 
2. Primeira classe de FH espoletadores de acidentes – Regra dos seis segundos 
3. Segunda classe de FH espoletadores de acidentes – Regra do campo de visão 
4. Terceira classe de erros de FH – A Regra da lógica 
5. Soluções práticas com FH 
6. Conclusões 
7. Bibliografia / Referências (seleção) 

Este relatório explica a relação entre várias características da estrada que desencadeiam perceções erradas e, 
consequentemente, também reações erradas de condução, a maioria das quais acontece subconscientemente. Os 
exemplos e esboços detalhados incluídos no relatório permitem que o engenheiro rodoviário entenda a relação 
entre o caráter enganador e irritante da estrada e os erros operacionais que originam os acidentes nos locais 
analisados. Estes exemplos podem ser usados como uma espécie de lista de controlo na investigação in situ de 
pontos negros, de acidentes com um único veículo ou nas Inspeções de Segurança Rodoviária (ISR) e nas 
Auditorias de Segurança Rodoviária (ASR). 

A investigação tradicional sobre os acidentes, orientada para os danos, desempenha um papel importante na 
revisão das normas de conceção das estradas. Começa com as consequências avaliadas em cada local de acidente, 
considerando-se que o local do acidente é o local onde o movimento do automóvel termina ou onde ocorrem a 
colisão ou os danos. 
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Esta abordagem orientada para os danos (Figura 1) promoveu até hoje muitas alterações no sentido de minimizar 
as consequências dos acidentes. Mas o que desencadeia os acidentes permanece em grande parte desconhecido. 
Pelo contrário, o conceito de FH tem em consideração os espoletadores das reações do condutor que podem 
resultar num acidente. 

Ao aplicar o conceito de FH aos acidentes rodoviários, o perito em segurança rodoviária procura as razões que 
levaram a um erro operacional do condutor que acabou por resultar num acidente. Esta é uma abordagem nova no 
projeto de estradas. 

Como vimos o conceito de FH considera o erro operacional do condutor como o primeiro passo numa cadeia de 
eventos que podem levar a um acidente. Um erro operacional não corrigido pode evoluir para um erro na tarefa 
de condução. Muitas vezes, o condutor é capaz de corrigir o erro de condução. Se não for capaz, pode vir a ter um 
acidente. 

No capítulo 2 deste relatório é analisado o requisito n.º 1, sob o tema “Primeira classe de FH espoletadores de 
acidentes – Regra dos 6 segundos” (Figura 2), com a sua descrição, conclusões, exemplos práticos e medidas 
corretivas a considerar. 

.

  
Figura 1 - Abordagem dos acidentes orientada para 

os danos e para prevenção 
Figura 2 - Esboço da regra dos 6 segundos. 

Tempo mínimo de adaptação: 4 - 6 s 

No capítulo 3 é analisado o requisito n.º 2, sob o tema “Segunda classe de FH espoletadores de acidentes – A 
Regra do campo de visão”, com a sua descrição, conclusões, exemplos práticos e o método do guia prático 
(storyboard): como verificar a qualidade do campo de visão e medidas corretivas a considerar. 

O projeto do campo de visão é descrito como "gestão do campo de visão". Leva em consideração a Gestalt ótica 
da estrada. O termo “Gestalt” denomina o entendimento de que a perceção imediata (visual, tátil, acústica, 
gustativa, olfativa) não fornece uma imagem direta da realidade. Em vez disso, o observador percebe a realidade 
substancialmente redesenhada – Figura 3.  

 .  
Figura 3 - Gestalt: Duas caras ou um vaso? 

A dependência do campo é o grau em que a perceção humana depende do campo percetivo holístico, de modo 
que o desempenho da perceção não pode ser separado da impressão geral do ambiente.  

Os condutores dependentes do campo (field-dependent) são mais dependentes de um campo de visão projetado 
de forma confiável. Precisam de mais tempo para a orientação e sua proporção de falhas e lapsos é maior do que 
a de condutores independentes do campo. Aqueles não podem entender a sua própria posição na estrada 
independentemente da estrutura do campo de visão. 
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No capítulo 4 é analisado o requisito n.º 3, sob o tema “Terceira classe de erros de FH – A Regra da lógica” com 
a sua descrição, conclusões, exemplos práticos e medidas a considerar. 

Demasiadas decisões em muito pouco tempo podem sobrecarregar a capacidade de processamento de informações 
e resultar em riscos de segurança, de que a Figura 4 é um exemplo. 

No capítulo 5 são abordadas as soluções práticas de FH seguintes: Correção dos FH de uma escola perigosa – 
Figura 5; Correção por via ótica dos FH de uma curva onde se deu um acidente mortal; e Princípios de FH para a 
entrada numa localidade.  

No capítulo 6 são abordados os resultados da aprendizagem dos engenheiros rodoviários na identificação de FH 
na conceção de estradas. Concluiu-se, a partir dos cursos de formação de FH realizados para engenheiros 
rodoviários e investigadores de acidentes rodoviários, que os FH espoletadores de acidentes são completamente 
novos para estes técnicos. 

  
Figura 4- Três locais críticos na via da esquerda: 

fim da via de aceleração, fim da via de lentos e fim 
do separador da intersecção 

Figura 5 - Poste conspícuo, projetado por crianças 
para chamar a atenção antes da entrada duma 

escola 

O curso de formação desenvolvido decorreu 21 vezes com a duração de 2 dias cada, consistindo em: 
•  formação de base; 
•  três unidades de meio dia,  cada uma com  "investigação no local",  documentação,  discussão, feedback e  
•  exame final. 

As perguntas chave foram 
•  quais os FH espoletadores de acidentes que os participantes puderam identificar antes e depois do curso; 
•  que conclusões poderiam ser tiradas para a formação. 

Participaram 63 engenheiros rodoviários da Alemanha, Japão, Índia, China, Austrália, França, Espanha, Países 
Baixos, Eslovénia, Finlândia, Suécia e Portugal. O Quadro 2 dá uma visão geral dos resultados da aprendizagem. 

QUADRO 2: Identificação dos desencadeadores de acidentes de FH de 
Gestalt da estrada antes e depois do curso de FH 

    Antes Depois 
Regra dos 6 segundos 36% 66% 
Regra do Campo de visão 12 % 28% 
Regra da lógica 25 % 43% 

O quadro mostra como o curso de formação pode ter conseguido um aumento considerável na identificação de 
fatores humanos relacionados com espoletadores de ações de condução erradas. As três unidades de meio-dia com 
investigação no local e feedback garantiram um bom nível de aprendizagem prática. 

5 RELATÓRIO “ROAD SAFETY EVALUATION BASED ON HUMAN FACTORS 

METHOD” 

Este relatório foi elaborado, no período 2012-2015, pelo Grupo de Trabalho "Investigação de Acidentes 
Rodoviários" do Comité Técnico TC C.3.2 e finalizado no período 2016-2019 pelo Grupo de Trabalho "Fatores 
Humanos no Projeto e Estabelecimento de Limites de Velocidade Credíveis" do Comité Técnico TC C.2. O 
trabalho começou a partir da edição existente da "Road Accident Investigation Guideline for Engineers", 
produzida em agosto de 2007 pelo TC C.3.1 "Road Safety”. 
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Os contribuintes para este relatório são (entre parênteses está o comité durante o qual o autor contribuiu): 

Daniel Aubin (TC C3.2 e TC C.2) 
Sibylle Birth (TC C3.2 e TC C.2) 
Lorenzo Domenichini (TC C.3.2 e TC C.2) 
Carlos de Almeida Roque (TC C.3.2 e TC C.2) 
Gerhard Schuwerk (TC C.3.2 e TC C.2) 
Yoshiyasu MURASHIGE (TC C.3.2 e TC C.2) 
Tang Chengcheng (TC C.3.2 e TC C.2) 

Jiří Landa (TC C.3.2) 
Hans-Joachim Vollpracht (TC C.3.2) 
Paul Schepers (TC C.3.2) 
Jindřich Frič (TC C.3.2) 
Dr. BORSOS Attila (TC C.3.2) 
Prof. Bystrik BEZAK (TC C.3.2) 
João Lourenço Cardoso (TC C.3.2) 

O relatório tem os seguintes capítulos: 

1. Prefácio  
2. Introdução 
3. Metodologia de trabalho 
4. O Processo de Gestão da Segurança da Rede Rodoviária 
5. Recolha de dados 
6. Avaliação de segurança da rede 
7. O método dos Fatores Humanos 
8. Identificação e aplicação de medidas de segurança 
9. Casos de estudo de diferentes países 
10. Conclusão 

O relatório segue-se aos dois relatórios anteriores, que abordámos nos capítulos 4 e 5, que tratam dos princípios 
de FH no projeto de estradas para alcançar infraestruturas rodoviárias mais seguras. 

O relatório complementa o Capítulo 8 do Manual de Segurança Rodoviária PIARC de 2015 (que foi atualizado 
em 2019) apresentando um método que permite manter o condutor como elemento-chave nas ISR, ASR e, em 
sentido mais amplo, na Gestão da Segurança da Rede (GSR). 

Trata da aplicação dos princípios de FH no processo de ISR e sublinha em que medida o processo de GSR pode 
beneficiar da implementação de ISR integrada com o Método de Avaliação de Segurança Rodoviária de FH 
descrito no relatório. O método proposto pode ser aplicado tanto nas ISR ao nível da rede, como durante as 
vistorias aos trechos de elevada concentração de acidentes ou durante as investigações in situ de acidentes. 

As ASR, as ISR e as investigações de acidentes podem beneficiar do Método de FH para melhor compreender as 
causas dos acidentes. A identificação dos espoletadores dos acidentes permite também uma escolha mais eficiente 
das medidas corretivas mais adequadas. O processo atualmente utilizado para gerir a segurança das estradas 
existentes prevê a junção das abordagens reativas e pró-ativas. A abordagem reativa baseia-se na análise dos dados 
relativos aos acidentes para identificar e dar prioridade aos trechos com elevada concentração de acidentes; a 
abordagem pró-ativa baseia-se nas ISR, com o objetivo de identificar medidas corretivas de traçado, dos 
equipamentos e do ambiente rodoviário para prevenção de futuros acidentes. 

A pró-atividade dos processos de ISR pode ser destacada integrando-os com atividades especiais de Avaliação da 
Segurança Rodoviária com base nos Fatores Humanos (ASR-FH), ou seja, realizadas tendo em mente as regras 
de FH nos projetos de estradas, apresentadas no Capítulo 2 e desenvolvidas no relatório do Capítulo 4 desta 
comunicação. 

A integração de ASR-FH enriquece a eficácia esperada das ISR, porque complementa as suas conclusões com a 
avaliação das características da estrada que podem possivelmente levar a interações erradas com o condutor, 
causando erros na tarefa de condução. A metodologia para a realização de uma ISR, incluindo o método de 
Avaliação de Segurança orientado para os fatores humanos (ASR-FH), consiste essencialmente em inspeções 
especiais no local efetuadas por uma equipa interdisciplinar de projetistas, engenheiros de segurança rodoviária e 
peritos em FH, que têm de seguir um protocolo específico de inspeção. 

As características de FH de uma rede, de cada trecho de uma estrada ou dum trecho de acumulação de acidentes, 
são avaliadas utilizando a "Ferramenta de Avaliação de Fatores Humanos 2017" (“Human Factors – Evaluation 

Tool 2017”) [2] e são apresentadas no Anexo 5 do relatório em análise. O resultado será uma Pontuação de FH 
(HF_Score) para cada caso. A pontuação representa o valor percentual em que a rede, o trecho de estrada ou de 
acumulação de acidentes, cumpre os requisitos dos FH.  

A realização de uma Avaliação de FH é descrita em pormenor no relatório para as três situações: inspeção ao nível 
da rede, análise de trechos de acumulação de acidentes e investigação de acidentes. Para executar uma ASR-FH 
deve ser seguido, passo a passo, um procedimento, analisando todos os requisitos de FH, descritos no relatório. 
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Os estudos de caso foram coligidos pelos membros do Grupo de Trabalho para exemplificar o procedimento 
pretendido e mostrar as melhorias esperadas na segurança rodoviária. Foram coligidos 11 estudos de caso em seis 
Países (Japão, Portugal, Itália, Alemanha, China e Malásia) e sua descrição está incluída no Cap. 9 do relatório. 

Em todos os casos coligidos, a situação desencadeadora foi a presença de um trecho de estrada de alta 
concentração de acidentes. As características geométricas e de tráfego destas secções são descritas e são 
apresentados os resultados das atividades da inspeção de FH. São reconhecidas, na maioria dos casos, ilusões 
óticas e dificuldades de perceção (Portugal, Itália, China e Alemanha) e expectativas dos condutores não 
cumpridas (Japão, China, Malásia e Alemanha). A velocidade inadequada foi a consequência identificada como 
mais frequente.  

O estudo de caso “Cruzamento de estradas nacionais com elevada concentração de acidentes”, apresentado na 
comunicação “Fatores Humanos. Estudos de Caso” [1] foi o estudo Português incluído neste relatório. 

6 RELATÓRIO “CATALOGUE OF CASE STUDIES”  

Este relatório foi elaborado pelo TC C.2 Design and Operation of Safer Road Infrastructure (2016-2019). O 
Catálogo contém a descrição de um conjunto de intervenções projetadas, implementadas e em operação em todo 
o mundo, para melhorar a segurança rodoviária em três campos específicos: Utentes Vulneráveis (UV), Fatores 
Humanos (FH) e intervenções em Países de Rendimento Médio-Baixo (PMB). 

Os contribuintes para a elaboração deste relatório são os seguintes, por ordem alfabética (de apelidos), estando 
indicado o Grupo de Trabalho e o Comité Técnico correspondente (WG TC): 

•   Carlos Almeida Roque (Portugal) 
•   Per Andersson (Suécia) – WG TC2.1  
•   John Barrell (Reino Unido) - WG TC2.4-5  
•   Sibylle Birth (Alemanha) - WG TC2.2-3  
•   Xavier Cocu (Bélgica) 
•   Raducu Dinu (Canadá) 
•   Marion Doerfel (Suíça) 
•   Lorenzo Domenichini (Itália) - WG TC2.2-3  
•   Lise Fournier (Canadá-Quebec) 
•   Antonio Granado Pérez (Espanha) 
•   Matthieu Holland (França) 

•   Jaakko Klang (Finlândia) 
•   Bernhard Lautner (Áustria) - WG TC2.2-3  
•   Steven Robertson (África do Sul) - WG TC2.4-5  
•   Gerhard Schuwerk (Suíça) 
•   Raziah Binti Wahab (Malásia) 
•   Mathias Wärnhjelm (Suécia) - WG TC2.1  

Também contribuíram para este relatório: 
•   Monica Meocci (Itália) 
•   Andrea Paliotto (Itália) 
•   Dominik Schmitt (Alemanha) 

O relatório tem os seguintes capítulos: 

1. Introdução 
2. Recolha de estudos de caso 
3. Utentes vulneráveis  
4. Fatores Humanos 
5. Países de Rendimento Médio-Baixo 
6. Estudos de Caso 
7. Conclusões  
8. Referências 
9. Glossário 

Nesta comunicação debruçar-nos-emos unicamente sobre os FH, ou seja, o Capítulo 4 e o Subcapítulo 6.2 (Estudos 
de caso de Fatores Humanos) do relatório, cujos estudos de caso totalizam 62% do total de estudos apresentados. 

O Capítulo 4 do relatório começa com a definição de Fatores Humanos (ver Cap. 1) e esclarece que FH é um 
"terminus technicus" usado no jargão de engenheiros de segurança industrial desde a década de 1930. 

São de seguida descritas as três regras de FH (ver Capítulo 2) sendo listados para cada uma os estudos de caso 
dos diferentes países, estando os Portugueses listados nas duas primeiras regras. Os dois estudos de caso 
descrevem a abordagem utilizada, em 1998, pela Divisão de Circulação e Segurança da JAE, para promover a 
melhoria das condições de segurança do Itinerário Principal 5 (IP5), estrada com faixa de rodagem única e dois 
sentidos, através do qual era feita a ligação entre a costa atlântica portuguesa e Espanha.  

No final dos anos 90 havia um conjunto de grandes intervenções previstas e em curso para o IP5, incluindo a 
futura transformação em autoestrada, a atual A 25, construída entre 2003 e 2006. Enquanto estes trabalhos não 
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estavam concluídos, foi aplicado um conjunto de Medidas de Engenharia de Baixo Custo (MEBC)2 de modo a 
melhorar rapidamente as condições de segurança no trecho entre Albergaria e Vilar Formoso. 

Foram então estabelecidos três conjuntos de medidas corretivas [4]: 

a) melhoria das condições de segurança e de circulação nos nós de ligação, nomeadamente melhorando a sua 
visibilidade e legibilidade, e assegurando maior uniformidade operacional e previsibilidade para o tráfego 
entrando e saindo do IP 5;  

b) melhoria das condições de circulação e segurança utilizando alterações significativas do ambiente 
rodoviário, para influenciar o comportamento dos condutores; 

c) melhoria das condições de circulação em trechos com vias de lentos, nomeadamente pela aplicação de 
sinais de trânsito aumentando o número de oportunidades de passagem para veículos ligeiros. 

O estudo de caso intitulado “MEBC num Itinerário Principal: tratamento percetual” foi incluído na 1.ª regra 
(Guiamento ótico) e integra-se no primeiro conjunto de medidas corretivas descritas no relatório. 

O estudo de caso intitulado “MEBC num Itinerário Principal: Sinalização e marcação rodoviárias” foi incluído na 
2.ª regra (Perceção espacial) e integra-se no segundo conjunto de medidas corretivas descritas. 

O estudo de caso “MEBC num Itinerário Principal: tratamento percetual” foi igualmente incluído no Road Safety 

Manual 2019 da PIARC (Manual online – https://roadsafety.piarc.org/en3), no Capítulo 8, Subcapítulo 8.2 
Designing Infrastructure to Encourage Safe Behaviour. 

7 CONCLUSÕES  

O relatório PIARC de 2012 (Capítulo 3) analisa as normas de conceção rodoviária em vigor em nove países e 
identifica em que medida os princípios de FH estão nelas incorporados. Descrevem-se os diferentes graus de 
conformidade e sublinha-se a clara ausência geral da segunda regra FH relacionada com o campo de visão. 

Os princípios de FH que orientam a interação entre o condutor e a infraestrutura rodoviária e a sua envolvente são 
apresentados no relatório PIARC de 2016 (Capítulo 4). São explicadas as três regras principais para cuidar 
adequadamente dos FH na conceção de um ambiente rodoviário mais seguro e discutidos exemplos práticos de 
como os princípios de FH podem ser implementados na prática. 

O relatório PIARC de 2109 (Capítulo 5) apresenta uma abordagem melhorada para a implementação das ISR, 
permitindo o incremento dos conhecimentos sobre os limites psicológicos e fisiológicos dos utentes da estrada 
ocorridos nos últimos anos. A mais-valia, denominada Avaliação da Segurança Rodoviária com base nos Fatores 
Humanos (ASR-FH), consiste principalmente na realização, durante uma ISR, de um procedimento especial de 
inspeção para avaliar o desempenho de segurança da estrada em termos de interação homem estrada. Para realizar 
a inspeção, a equipa de ISR tem que incorporar peritos em FH.  

O relatório PIARC de estudos de caso (Capítulo 6) inclui uma série de medidas corretivas implementadas ou testes 
experimentais de conceitos para ajudar a melhorar a segurança rodoviária num local ou zona específicos. Os 
estudos de caso são provenientes de todo o mundo, demonstrando que muitas autoridades rodoviárias estão agora 
interessadas na utilização de medidas corretivas de FH. 
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2 As MEBC constituem intervenções físicas na envolvente rodoviária, projetadas para aumentar o nível de segurança do 

sistema rodoviário, de construção rápida e que implicam um investimento baixo [3]. 
3 Seguir os seguintes passos: PLANNING, DESIGN & OPERATION -> DESIGNING FOR SAFE BEHAVIOUR -> CASE 

STUDY – Portugal:  Perceptual treatment - Low Cost Engineering Measures on a dangerous trunk road. 
  


