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ACRÓNIMOS, SIGLAS, ABREVIATURAS E UNIDADES DE MEDIDA1
A. S. A. UM.

SIGNIFICADO

a.C.

Antes de Cristo

AESST

Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho

ANPC

Autoridade Nacional de Proteção Civil

ANSR

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária

APA

Agência Portuguesa do Ambiente

APETRO

Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas

AQS

Ambiente, Qualidade e Segurança

ASRA

Acordo sobre Segurança Rodoviária Acrescentada

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATI

Autoridade Técnica de Intervenção

CEPRA

Centro de Formação e Reparação Automóvel

CIDS

Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono

CLP

Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem de
substâncias e misturas.

cm

Centímetro

DGEG

Direção Geral de Energia e Geologia

ENSR

Estratégia Nacional para a Segurança Rodoviária

ERPG

Emergency Response Planning Guidelines

ERSE

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos

1Acrónimo

- Palavra formada através da junção de letras ou sílabas iniciais de um grupo de palavras, que se pronuncia como
uma palavra só, respeitando, na generalidade, a estrutura silábica da língua; (86)
Sigla - Palavra formada através da redução de um grupo de palavras às suas iniciais, as quais são pronunciadas de acordo com
a designação de cada letra; (86)
Abreviatura - É o uso de letras, símbolos ou sinais, que representam as palavras de uma forma mais curta; são frações da
palavra que designa o vocábulo todo; (86)
Unidade de Medida - Na ciência, unidade de medida é uma medida (ou quantidade) específica de determinada grandeza física
usada para servir de padrão para outras medidas. (86)
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Abreviatura referente a três expressões em latim que diferem apenas no
gênero: et alii ("e outros", masculino plural), et aliae ("e outras", feminino
et al.

plural) e et alia ("e outros", neutro plural), usada em citações bibliográficas
quando a obra possui muitos autores. Neste caso, geralmente indica-se
nominalmente o primeiro autor, seguido da abreviatura “et al.”

Excel

Nome pelo qual é conhecido o software de folhas de cálculo desenvolvido
pela empresa Microsoft

FCC

Fluidic Catalytic Cracking

GE

Grupo de Embalagem

GHS

Sistema mundial harmonizado de classificação e rotulagem de produtos
químicos

GNL

Gás Natural Liquefeito

GNR

Guarda Nacional Republicana

GPS

Sistema de Posicionamento Global

GRG

Grande Recipiente a Granel

GT8

Grupo de Trabalho 8 (Apetro)

Hr

Humidade Relativa

i.e.

Do latim “id est”, que significa "isto é", "ou seja".

IM

Instituto de Meteorologia de Lisboa

IMT

Instituto da Mobilidade dos Transportes, I.P.

IRMP

Incidente Rodoviário com Mercadorias Perigosas

ISO

Internacional Organization for Standardization

mm

Milímetro

MTm

Média da Temperatura Mínima

NRBQ

Ameaça nuclear, radiológica, biológica ou química

NUTS

Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos

ºC

Graus Celsius
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OHS

Occupational Health and Safety

OMM

Organização Meteorológica Mundial

OMS

Organização Mundial da Saúde

ONU

Organização das Nações Unidas

OPEP

Organização dos Países Exportadores de Petróleo

ppm

Partes por milhão. (1 ppm igual a 1 ml/m3)
Polissonografia (Estudo do sono, em noite inteira, realizado num

PSG

laboratório e constitui o principal método diagnóstico para os distúrbios
respiratórios do sono)

PT

Precipitação Total

PTI

Perigo tóxico por inalação.

QBRN

Ver

RNTIAT
SAOS
SCUT

Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de Armazenagem e
Terminais
Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono
Sem Custo para os Utilizadores - Uma SCUT era uma autoestrada em
regime de portagens virtuais, cujos custos eram suportados pelo Estado

SGS

Sistema de Gestão da Segurança

SI

Sistema Internacional de Unidades

SIG

Sistema de Informação Geográfica

SNGN

Sistema Nacional do Gás Natural

SPSS

Statistical Package for the Social Sciences

TA

Temperatura do Ar

TEP

Tonelada Equivalente de Petróleo (42x109J)

TMA

Temperatura Máxima do Ar

TmA

Temperatura Mínima do Ar

TmAb

Temperatura Mínima Absoluta
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TMED

Temperatura Média do Ar

UNEP

United Nations Environmental Programme

VAB

Valor Acrescentado Bruto

IPCC

Painel Intergovernamental de Mudanças Climática

XXVI

Agradecimentos

AGRADECIMENTOS
Quando realizamos leituras nas mais distintas e variadas obras, constatamos nos seus
prefácios ou introduções, de um espaço dedicado a agradecimentos. São apresentados em
diversos estilos, com diversificados aspetos e até com conteúdos literários mais ou menos
elaborados. Para a maioria dos leitores, esses agradecimentos não passarão de meras
formalidades profissionais ou académicas, no entanto, para quem efetuou o trabalho,
demonstra e expressa reconhecimento a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra,
contribuíram para a sua realização.
“O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que
acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas
incomparáveis”.
(Fernando Pessoa)

Uma investigação com esta dimensão, seguiu um trilho com uma passada variável, repleto
de novas conquistas, não esquecendo que as subidas escarpadas e os ventos contrários
serão para a eternidade uma importante aprendizagem e um sorriso de felicidade.
Ao longo desse inigualável e inesquecível caminho, em muitos momentos solitário, tantas
vezes em retiro, destacaram-se algumas pessoas que por uma ou outra razão, tornaram mais
fácil este meu percurso. A todas elas exprimo a minha gratidão.
- Ao Professor Doutor Hélder Silva, grande incentivador desta minha extensa e
enriquecedora viagem para Norte. Por acreditar e abrir caminhos. Pela orientação, amizade,
partilha e apoio. O futuro está nesse nosso trilho do neófito ao encontro da erudição, em mais
uma etapa dessa caminhada conjunta como Aprendizes, Companheiros e Mestres;
- Ao Professor Catedrático Serafín de Abajo Olea da Universidade de León - Espanha, pela
sua disponibilidade, apoio, sapiência e dinamismo, sendo um exemplo de vitalidade e alegria.
A sua ação motivadora, estimulou as nossas relações individuais e dissolveu toda e qualquer
fronteira;
- À minha namorada e amiga, pela sua alegria, apoio, motivação, encorajamento e crítica.
Pela forma interessada, sábia e eloquente como procedeu à revisão de todo o texto da tese
e tradução dos resumos. Por acreditar em mim;
- Às Dra. Natacha Cabral e Dra. Ana Marques, gerentes da empresa Found.Data, pelo
apoio técnico e científico no âmbito do trabalho estatístico desenvolvido nesta investigação;

XXVII

Agradecimentos

- Ao Mestre Geógrafo Físico Ricardo Tomé, colega da Licenciatura em Geografia e
Planeamento Regional, e Responsável pela Divisão SIG da Câmara Municipal de Silves –
Algarve, pelo apoio em todas as matérias ligadas à Geografia;
- Aos Geógrafos da empresa RTGeo, pela execução de toda a cartografia temática;
- Ao Eng.º José Alberto Oliveira da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas pela
disponibilização das estatísiticas elaboradas pelo Grupo de Trabalho GT8;
- Ao Eng.º Nuno Monderil da Autoridade Nacional de Proteção Civil – ANPC e Eng.º Carlos
Lopes da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária – ANSR, pela forma simpática e
interessada como se disponibilizaram para apoiar a investigação, partilhando ideias e
proporcionando caminhos;
- Aos responsáveis dos Parques de Armazenagem das empresas petrolíferas BP/Rubis
Energia (Matosinhos), Cepsa (Matosinhos), Galp Energia (Perafita); Galp Energia (Boa Nova);
OZ Energia (Trafaria); Repsol (Banática); Repsol (Matosinhos) e CLC, S.A. (Aveiras).
A disponibilidade apresentada, os conselhos técnicos sugeridos e a forma como facilitaram
o contacto com os motoristas no interior das instalações que gerem, foi a demonstração de
que não existem barreiras para as pessoas de boa vontade;
- Às Administrações das empresas Transportadoras: Atlantic Cargo, S.A., Transportes
Camidis, Lda., Transportes J. Amaral, S.A., TIEL, S.A., Grupo Paulo Duarte, Lda., Transportes
Rodoviários J. Barroso, Lda., TREMC, Lda.,

Transportes Os Três Mosqueteiros, Lda.,

Transportes Nogueira, S.A., Transportes Resende, S.A., FRT Cargo, Transportes S.A., Auto
Júlio, SA, Transportadora Central de S. Lázaro, Lda., Verbekentrans, Lda., Alves Bandeira &
Companhia, Lda., Ambitrena, S.A., Carlos Garcia, Lda. – Transportes, Circunstância Azul,
Lda, Cisternas Reunidas Portuguesas - Cisterpor, S.A., ESK, ETA, Lda., ITAC - Hispania,
S.A., José Joaquim Mayer de Oliveira, Lda., José Rodrigues Mirco & Herdeiros, Lda., Oleofat,
S.A., Ouro Negro, Lda., Petroamaral, Lda., Petroibérica, S.A., Petroqueima, Lda., Prozinco,
Lda., Ribateste, Lda, Simões e Simões, Lda., SOSI, Lda., Topalisa, S.A., Transfrota, S.A.,
Transportes Aguieira, Lda., Transportes HAM, Transportes Lopes Alves & Filhos, Lda., Gaspe,
Lda.
Sem a sua permissão, não teria sido possível o contacto com os motoristas, situação que
tornaria inexequível a realização desta investigação;

XXVIII

Agradecimentos

- A todos os motoristas das empresas referidas, anónimos neste trabalho, mas sem os
quais não poderia ter sido possível chegar até aqui. Pela forma participativa e disponibilidade
no preenchimento do questionário;
- Às minhas amigas, Dra. Anabela Rodrigues e Eng.ª Carla Ferreira, pela sua
disponibilidade, apoio nas questões de Higiene e Segurança no Trabalho e, pelas “dores de
cabeça” que lhes instalei com as contendas informáticas.
- Aos diversos amigos e colegas que com o seu contributo surgiram como elementos
facilitadores e incentivadores, auxiliando em diversas ações que trouxeram um conjunto de
mais-valias para o desenvolvimento da investigação.
Adelino Nabais e Daniel Bertelo - Galp Energia, Paulo Santos e José António - Repsol
Portuguesa, José Sousa - BP; João Figueira - Jofig, Lda., Teresa Melo e Carlos Oliveira –
Antram, António Ferreira da Atlantic-Cargo e Carlo Morais da Universidade Lusófona.
Ficou provado que ainda existem pessoas que oferecem a sua energia e apoio sem nada
pedirem em troca;
- À minha Mãe, Rita e, ao meu Pai, José (in memoriam), pelo esforço que me dedicaram,
pela educação e valores transmitidos.

A Todos o meu obrigado!

XXIX

XXX

Resumo

RESUMO
A área de conhecimento desta investigação destaca-se em Portugal por um conjunto
revelador de dificuldades. Se excluirmos os trabalhos desenvolvidos pelas empresas
petrolíferas no âmbito da APETRO (Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas), as
questões ligadas à saúde, higiene, segurança e promoção do bem-estar, ainda não são
consideradas elementos vitais para a defesa do conforto dos trabalhadores e do aumento da
produtividade das empresas.
O presente estudo partiu da formulação de hipóteses de que os acidentes ocorridos em
Portugal Continental no transporte rodoviário de combustíveis líquidos e gasosos, eram
influenciados pela geografia física do país.
Para esse fim, analisou-se a relação entre os transportes rodoviários de combustíveis, os
trechos e pontos negros da matriz de estradas, os acidentes e a geografia física. Foram
também descritos alguns dos acidentes com maiores impactos negativos, salientando-se os
reflexos nefastos que provocaram à vida humana e ao ambiente natural.
De acordo com os objetivos do estudo e apoiados numa revisão bibliográfica estatística
adequada, elaborou-se um questionário que foi apresentado à comunidade de motoristas e,
através do qual, obtivemos informações de caráter diverso: «Caracterização Laboral»,
«Avaliação das Exigências Associadas à Profissão», «Avaliação Subjetiva das Condições
Geográficas Existentes», «Caracterização dos Acidentes Rodoviários» e, «Caraterização
Sociodemográfica».
A investigação desenvolveu-se ao longo de dois anos e meio e foi composta por quatro
partes distintas:
•. A primeira, formada por trabalho de pesquisa em gabinete;
•. A segunda, de caráter mais empírica, visou a observação e recolha de dados feita por
intermédio de:
- Reuniões, entrevistas e, a realização dos inquéritos, aplicados a 400 motoristas (387
validados) entre janeiro e setembro de 2014, em distintas campanhas de campo;
• A terceira, de cariz operativa, foi constituída pela introdução em base de dados do
software estatístico SPSS e do software SIG ArcGIS, de todas as informações
recolhidas nos questionários (mais de 35 000 inputs);
• A quarta, incidindo na reflexão teórica/analítica, consistiu na leitura, compreensão,
análise e descrição do trabalho estatístico e das cartografias elaboradas, assim como
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da interseção desses resultados com as observações realizadas e informações
recebidas pelas inúmeras reuniões, entrevistas e contactos pessoais.
Este conjunto de ações culminou assim com a aplicabilidade dos conceitos e análises
concetuais, verificando-se o seu enquadramento no esquema metodológico demonstrado,
com a explanação das diversas matérias abordadas e, extraindo-se as conclusões da
investigação, que constituem o desenvolvimento da tese.
Ficou claramente comprovada a pertinência deste trabalho.
Os resultados obtidos apontam para a validação do objetivo geral da investigação, onde
se observou que os fatores geográficos se apresentam como elementos influenciadores das
causas e consequências dos acidentes com viaturas que distribuem combustíveis líquidos e
gasosos.
Ainda que os fatores humanos tivessem sido referidos pelos inquiridos como os de maior
peso, seguidos dos geográficos e de engenharia, ficou patenteada a importância de no futuro
os fatores de caráter ambiental serem abordados mais detalhadamente (escala maior), visto
que o nível de pormenor dos “layers” cartográficos disponíveis, não nos ter possibilitado retirar
conclusões mais concisas e minuciosas.
Ao longo deste estudo, também verificámos a necessidade de futuramente se
investigarem, aspetos muito particulares da «Segurança Rodoviária de Combustíveis»,
relativos a melhorias e inovação.
Em termos práticos e gerais, poderemos salientar que o desenvolvimento e conclusões da
investigação, surgem como uma iniciativa pioneira para o apoio à criação de soluções das
dificuldades encontradas no dia-a-dia dos motoristas cujo trabalho se centra no transporte
rodoviário de combustíveis líquidos e gasosos, setor empresarial de caraterísticas tão
peculiares em Portugal.

Palavras-chave: Produtos Combustíveis; Meio-ambiente; Geografia Física; Traçados das
Estradas; Acidentes Rodoviários; Causas; Consequências.
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Resumen

RESUMEN
El área de conocimiento de esta investigación se caracteriza en Portugal por un conjunto
expresivo de dificultades. Si excluimos los trabajos realizados por las empresas petrolíferas
de APETRO (Asociación Portuguesa de Empresas Petrolíferas), las cuestiones relacionadas
con la salud, la higiene, la seguridad y promoción del bienestar, aún no se consideran
elementos vitales para la defensa del confort de los trabajadores y del aumento de la
productividad de las empresas.
El presente estudio surgió de la formulación de la hipótesis de que los accidentes ocurridos
en Portugal continental en el transporte por carretera de combustibles líquidos y gaseosos,
estaban relacionados con la geografía física del país.
Con ese objetivo, se analizó la relación entre los transportes por carretera de combustibles,
los trechos y puntos negros del sistema de carreteras, los accidentes y la geografía física.
También han sido descritos algunos de los accidentes ocurridos en Portugal con mayor
impacto negativo, resaltando los reflejos nefastos que provocaron en la vida humana y en el
ambiente natural.
De acuerdo con los objetivos del estudio y apoyados en una revisión bibliográfica
estadística adecuada, se elaboró una encuesta que se presentó a la comunidad de
conductores y, por medio de esta, obtuvimos informaciones de carácter diverso:
«Caracterización laboral», «Evaluación de las exigencias asociadas a la profesión»,
«Evaluación subjetiva de las condiciones geográficas existentes», «Caracterización de los
accidentes por carretera» y, «Caracterización sociodemográfica».
La investigación se desarrolló a lo largo de dos años y medio y comprendió cuatro partes
distintas:
•. La primera, basada en trabajo de investigación en gabinete;
•. La segunda, de carácter más empírico, se planteó la observación y recogida de datos
realizada por medio de:
- Reuniones, entrevistas y la realización de encuestas, dirigidas a 400 conductores
(387 validados) entre enero y septiembre de 2014, en distintas campañas de campo;
• La tercera, de cariz operativo, consistió en la introducción en base de datos del
software estadístico SPSS y del software SIG ArcGIS, de todas las informaciones
recogidas en las encuestas (más de 35 000 inputs o entradas);
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Resumen
• La cuarta, que incidía en la reflexión teórico/analítica, consistió en la lectura,
comprensión, análisis y descripción del trabajo estadístico y de las cartografías
elaboradas, así como de la intersección de esos resultados con las observaciones
realizadas e informaciones recogidas a través de las numerosas reuniones, entrevistas
y contactos personales.
Este conjunto de acciones culminó de este modo con la aplicabilidad de los conceptos y
análisis conceptuales, verificándose su encuadramiento en el esquema metodológico
demostrado, con la explicación de las diversas materias abordadas y, extrayéndose las
conclusiones de la investigación, que constituyen el desarrollo de la tesis.
Quedó claramente comprobada la pertinencia del presente trabajo.
Los resultados obtenidos apuntan a la validación del objetivo general de la investigación,
verificándose que los factores geográficos se presentan como elementos que influyen en las
causas y consecuencias de los accidentes con vehículos que realizan el trabajo de distribución
de combustibles líquidos y gaseosos.
Aunque los factores humanos hayan sido referidos por los conductores como los de mayor
peso, seguidos de los geográficos y de ingeniería, quedó patente la importancia de trabajar
en el futuro más detalladamente (a mayor escala) los factores de carácter ambiental, ya que
el nivel de pormenor de los “layers” cartográficos disponibles no nos han permitido obtener
conclusiones más concisas y minuciosas.
A lo largo de este estudio, también podemos verificar la necesidad de investigar en el futuro
aspectos muy particulares de la «Seguridad vial de combustibles», relativos a mejorías e
innovación.
En términos prácticos y generales, podremos destacar que el desarrollo y conclusiones de
la investigación, se presentan como una iniciativa pionera para el apoyo a la creación de
soluciones de las dificultades encontradas en el día a día de los conductores cuyo trabajo se
centra en el transporte por carretera de combustibles líquidos y gaseosos, sector empresarial
de características tan particulares en Portugal.

Palabras clave: Productos combustibles; Medio ambiente; Geografía física; Trazados de
las carreteras; Accidentes por carretera; Causas; Consecuencias
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Abstract

ABSTRACT
The area of expertise of this investigation stands out in Portugal indicating serious
constraints. If we exclude the work performed by oil companies within the scope of APETRO
(the Portuguese Association of Oil Companies), issues linked to health, hygiene, safety and
promoting well-being are not yet considered vital elements for defending the worker’s wellbeing and for the increase of the companies’ productivity.
This present study is based on the formulation of hypotheses that accidents which occurred
in mainland Portugal pertaining to the road transportation of liquid or gaseous fuels were
influenced by the country’s physical geography.
For this purpose, the relation between road transportation of fuels, road stretches and the
black spots of the road matrix was analysed. Some of the accidents - which occurred in
Portugal - that revealed the greatest negative impacts regarding human life and the natural
environment were also described and emphasised.
According to the study’s objectives and based on an adequate statistical bibliographic
review, the drivers’ community was presented with a questionnaire, through where different
information was obtained: «Labour Characterisation», «Evaluation of the Demands Associated
with

the

Job»,

«Subjective

Evaluation

of

the

Existing

Geographic

Conditions»,

«Characterisation of Road Accidents» and «Sociodemographic Characterisation».
The investigation lasted two and a half years and was comprised of four different parts:
•. The first part included research work done at the office.
•. The second part, at an empirical level, aimed at the observation and collecting of data
through:
- Meetings, interviews and surveys, gathering the answers of 400 drivers (of which 387
were validated) between January and September of 2014, in different field
campaigns.
• The third part, operational, consisted of a database with the SPSS statistical software
and the SIG ArcGIS software, including all the information gathered through the
questionnaires (more than 35 000 inputs).
• The fourth part, based on an analytical/theoretical reflexion, consisted on the reading,
comprehension, analysis and description of the statistic work and the elaborated
mappings, as well as the intersection between those results with the observations
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Abstract

performed and the information gathered throughout the numerous meetings, interviews
and personal contacts.
Therefore, this set of actions culminated with the applicability of the conceptual analysis
and concepts, thus verifying its framework in the demonstrated methodological scheme,
explaining the several matters addressed, and drawing conclusions from this investigation,
which constitute the development of the thesis.
The relevance of this work was clearly demonstrated.
The results obtained validate the general objective of the investigation, having verified that
the geographical factors present themselves as elements that influence the causes and
consequences of accidents involving vehicles that distribute liquid and gaseous fuels.
Even though the drivers mentioned the human factors as the most important ones, followed
by geographical and engineering factors, it was clearly shown how important it is to
comprehensively develop environmental factors in the future (at a greater scale), considering
that the level of detail of the cartographic «layers» available did not allow to draw more concise
and accurate conclusions.
Throughout this study, it was also possible to verify the need for a future investigation of a
particular set of aspects regarding the improvement and innovation in terms of «Road Safety
of Fuels».
Overall, we can point out that the development and conclusions of this investigation present
themselves as a pioneering initiative regarding the support of the creation of solutions of the
difficulties found in the daily life of drivers, whose work is based on the road transportation of
liquid and gaseous fuels, a business sector that has its own particular characteristics in
Portugal.

Keywords: Fuels; Environment; Physical Geography; Road Routes; Road Accidents;
Causes; Consequences
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“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar.
Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota”
– (Madre Teresa de Calcutá)
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A.PERTINENCIA DEL ESTUDIO

A1.Introducción
En Portugal no existe un conocimiento exacto del número de conductores con formación
ADR que realizan el trabajo de distribución de combustibles. Las estadísticas oficiales no
indican la desagregación, por tipo de actividad, de los conductores que tienen esa formación.
Cualquier estudio que necesite tal información tendrá que recurrir a una recopilación de datos
exhaustiva por todo el país.
Las discrepancias metodológicas entre las diferentes autoridades son una realidad y, como
ejemplo, pueden mencionarse los diversos modelos de parte de accidente de carretera
utilizados por la GNR (Guarda Nacional Republicana ) y ANSR (Autoridade Nacional de
Segurança Rodoviária).
En esta área de intervención también se comprueba la inexistencia de un Sistema de
Información Geográfica (SIG) común, para apoyar a las diversas entidades que,
eventualmente, pueden necesitar informaciones sobre los accidentes de carretera ocurridos
en el país.
Ante estas cuestiones iniciales, surge la pregunta, ¿por qué un estudio sobre accidentes
de carretera con vehículos que transportan combustibles líquidos y gaseosos? Por la sencilla
razón de que las escasas investigaciones académicas sobre transporte por carretera de
mercancías peligrosas, no identifican ni analizan los factores de la geografía física en
interacción con otros factores diversos que, en conjunto, se presentan como responsables de
la siniestralidad en las carreteras portuguesas.
Desde otra perspectiva, es importante destacar que el desplazamiento de una cisterna por
cualquier carretera significa, paralelamente, la existencia de un puesto de trabajo “confinado”
y sujeto a un conjunto de factores de riesgo para la salud y el bienestar del trabajador.
En cuanto al estudio realizado – transporte por carretera de combustibles -, las
preocupaciones aumentan debido a la peligrosidad de las materias transportadas
(inflamabilidad, ecotoxicidad, corrosividad, por derramamiento, emisión, incendio o explosión),
que pueden provocar situaciones nefastas para el hombre y para el ambiente.
Es importante subrayar que el transporte por carretera de mercancías peligrosas en
general, y de combustibles en particular, no se presenta como un elemento causante y
determinante de catástrofes humanas, técnicas o ambientales. Presenta un cierto riesgo, que
se encuentra debidamente calculado y controlado, no solo por la formación de los
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profesionales, sino también por la ciencia y la técnica utilizadas en las cisternas, máquinas y
equipamientos.
La opción por un estudio tan específico como este, también resulta de una necesidad de
revelar los locales considerados “puntos negros” por los propios conductores, o sea: locales
o tramos de carreteras que se presentan como lugares peligrosos.
La cartografía elaborada, y su divulgación por parte de entidades oficiales, empresas de
transportes, asociaciones empresariales y profesionales, es también un área de estudio
prácticamente inexistente en Portugal. Por eso, es un área que se convertirá en un elemento
esencial de estrategia de defensa y protección de hombres y máquinas, o sea: disminución
de los riesgos mediante el conocimiento y por reflejo, más seguridad, menos accidentes y más
productividad.
Por último, se muestran los hechos resultantes de la observación y los análisis realizados
en la presente investigación, que supondrán una herramienta para apoyar la seguridad vial en
general, presentándose como un factor motivador para la concreción de trabajos futuros en
esta compleja área de actividad, como es el caso del “transporte por carretera de
combustibles”.

A2.Opción por el estudio de combustibles líquidos y gaseosos
Para dar repuesta a este subcapítulo, tendremos que reportarnos al año 1979.
Con la entrada en la entonces Petrogal, S.A., en busca de una situación profesional
enriquecedora y motivadora, se crearon y se desarrollaron diversas ideas y proyectos a nivel
individual, polifacéticos e influidos por las varias funciones desempeñadas, y por el desarrollo
del conocimiento científico adquirido en escuelas y facultades.
Trabajar en una empresa petrolera exige a cada colaborador tener noción de su
organización, de la forma de realizar el trabajo diario y del conocimiento de las materias primas
indispensables para los “inputs” del refinado. También es importante tener información sobre
cómo se controlan, se trabajan y se comercializan.
El hecho de que siempre hubiera una relación muy próxima con la actividad del GPL, creó
la posibilidad de que se desarrollaran unos conocimientos que, a su vez, crearon nuevas
necesidades, quedando estas sobrepasadas con la valorización académica, que supuso una
gran evolución a nivel técnico, científico y profesional.
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En la relación de proximidad con administradores y profesionales vinculados a la
comercialización y la distribución de combustibles, se comprendió enseguida que las reglas
sobre la promoción de la salud, seguridad e higiene en el trabajo eran elementos básicos para
que los trabajadores pudiesen disfrutar de una vida profesional más adecuada a sus
condiciones físicas y psicológicas. De esta forma, también las empresas salen beneficiadas,
ya que obtendrán una mayor productividad y calidad en los servicios prestados.
Por otro lado, si en una fase anterior los estudios realizados habían estado dirigidos hacia
asuntos relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo (psicosociología del trabajo,
error humano, seguridad en el transporte y almacenamiento de bombonas de GPL, etc.),
quedaba el vacío de no abordarse contenidos relacionados con el transporte por carretera de
combustibles a granel.
Añadida a esa certeza, había otra, ya concluida, que estaba relacionada con la cuestión de
la planificación y el ordenamiento del territorio.
Simultáneamente, aparece la cuestión de cómo se podrían agrupar esas dos grandes
áreas del conocimiento, y si existirían o no, entre sí, relaciones directas de causa/efecto, u
otras.
Después del análisis, consultas bibliográficas y verificación de las necesidades operativas
existentes en el universo del transporte por carretera de combustibles, se concluyó que en
Portugal existen escasos estudios sobre el asunto. Aparte de eso, la Geografía es una ciencia
que tiene la capacidad de poder explicar cualquier asunto de otra ciencia, en el espacio y en
el tiempo.
Por ello, mediante una investigación, podríamos reunir varios intereses que incluirían
motivaciones particulares sobre materias relacionadas con la seguridad e higiene en el
trabajo, transporte por carretera de combustibles, geografía y planificación regional, e incluso
las necesidades experimentadas en el sector de los transportes antes mencionados.
Bajo esta perspectiva adicionadora, se consideró que nos encontramos ante una
investigación que estará capacitada para responder en conjunto a intereses personales y a
carencias técnicas y científicas de un sector de actividad económica importante, donde será
beneficioso implementar recalificaciones y mejoras.
Además de todas estas referencias, conviene subrayar que se da por hecho que esta área
técnica y operacional tiene capacidad de progreso en Portugal.
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A3.Opción por relacionar el transporte por carretera y la geografía física
En la evaluación preliminar de este estudio, constatamos que los estudios ya existentes se
centran en los factores de peligro y en cuestiones de carácter humano. La opción de esta
investigación incidió sobre la relación del transporte por carretera y la geografía física, una
vez que existía una laguna en la recopilación de datos para esta tipología de estudio y porque,
paralelamente, se constató la importancia de verificar la relación de los factores climáticos con
la mejora de las condiciones de seguridad en la conducción.
Tal como se ha referido anteriormente, y dada la concepción estructural de este trabajo,
será posible extrapolar los datos recogidos a las diversas áreas de la seguridad vial en
Portugal, tales como:
- la seguridad vial y la ingeniería de las carreteras;
- la gestión de la seguridad y las infraestructuras existentes;
- la contribución del comportamiento humano para la seguridad vial;
- los factores de riesgo en las carreteras y las responsabilidades municipales, etc..

A4.Opción por el estudio de las carreteras en Portugal Continental
Siendo el objetivo general de este trabajo establecer una relación entre los accidentes
ocurridos y los factores de la geografía física, y haberse considerado si podrían, o no, formar
parte de un conjunto diverso de agentes que explican dichos accidentes, entendemos
fácilmente que debería existir una verificación y un análisis empíricos sobre las condiciones
de los locales de los siniestros descritos por los conductores en la encuesta realizada.
De esta forma, nos limitamos solo a Portugal Continental, pues por razones económicas y
logísticas, los desplazamientos a los archipiélagos de las Azores y Madeira para efectuar las
comprobaciones y análisis no pudieron llevarse a cabo.
Se tiene en consideración, también, el hecho de que Portugal Continental esté formado
geográficamente por realidades distintas, que se presentan como factores importantes para
la investigación en curso, ya que influyen en la dinámica de los transportes por carretera.
Al existir una amplia gama de factores geográficos y una variabilidad significativa en la
zona continental portuguesa, se consideró pertinente un estudio de esos elementos en la
realidad existente.
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La hipótesis de que en un futuro se lleve a cabo un estudio semejante en los territorios
insulares de Portugal, no está en absoluto puesta aparte y quedará en abierto, esperando que
aparezca una oportunidad.
Aparte de los temas de carácter técnico y científico, las conclusiones obtenidas podrán ser
una plusvalía para que, más adelante, se mejoren las normas y/o procedimientos viales de
seguridad.

B.ENCUADRAMIENTO

B1.Introducción
Al iniciar este capítulo, consideramos importante destacar el número abundante y dispar
de asuntos que serán expuestos y desarrollados, pues tanto el objetivo general como los
objetivos específicos, así lo exigen.
En el estudio del contexto de las mercancías peligrosas, encontramos para análisis y
reflexión temas con contenidos bastante diferentes y de áreas científicas y técnicas distintas,
aunque unidas se relacionen y se complementen.
Los temas abordados se presentan como partes del todo que es la investigación en su
conjunto. Cada cual, con su importancia, ayudan a explicar las dinámicas y los reflejos de los
acontecimientos diarios de aquellos que intervienen en este interminable trabajo de
investigación, explotación, transporte, refinado, distribución y comercialización de miles de
productos esenciales para la vida actual, y que tienen como base la labor de muchas
industrias, empresas y trabajo para el Hombre.
¡Esto es el mundo en constante mutación!

B2.Región en estudio
De acuerdo con las necesidades verificadas en términos científicos, técnicos y empíricos,
se decidió un plan inicial de investigación: realizar el estudio en Portugal Continental.
Al pensar en el transporte por carretera, se tiene la certeza de que cuestiones como
accesibilidad y movilidad, a nivel de escalas locales, regionales, nacionales e incluso
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internacionales, resultan cruciales para entender las desigualdades socioespaciales
existentes, así como los reflejos de las relaciones de producción y consumo.
En una sociedad con tanta desigualdad, las inversiones en las políticas públicas de
movilidad deberían destacar y hacer viable la mejora de la calidad de vida para todas las
personas, mediante la participación social en la construcción del país deseado.
Según este razonamiento, se comprobó que una investigación de este tipo solo tendría
importancia y razón de ser teniendo en cuenta las diferencias de las realidades existentes. Al
mismo tiempo, se pensó que, al quedar demostradas las diferencias y dificultades, a la hora
de presentar recomendaciones o soluciones, estas deberían considerar el espacio geográfico
del país, como un todo, a pesar de las innumerables disparidades.

B3.Contexto geográfico de la región en estudio
Portugal Continental está situado en el extremo sudoeste de la Península Ibérica. Limita al
norte y al este con España y, al sur y el oeste, con el Océano Atlántico Norte. Tiene forma de
un cuadrilátero que se estrecha progresivamente desde el norte hacia el sur, abarcando un
área de 89.060 km 2, poco más de una séptima parte de toda la Península. La extensión nortesur (de 42º 09’ hasta 36º 58’ N) alcanza los 561 km y la máxima extensión este-oeste (de 6º
12’ hasta 9º 30’ W) es de 218 km (1).
De acuerdo con los estudios de Orlando Ribeiro et al., la geografía de Portugal Continental
está dominada por una mezcla de influencias atlántica y mediterránea, con la primera
dominando la parte norte del país y la segunda la parte sur, que se reflejan en el clima, la flora
y la fauna (1).
El clima se caracteriza por ser templado marítimo, con veranos calientes e inviernos
húmedos, sufriendo influencias continentales y del océano Atlántico y el mar Mediterráneo.
Varía según la altitud y la proximidad del mar. En la zona norte más montañosa, el clima es
en general más frío y húmedo. Las regiones de Lisboa, Alentejo y Algarve cuentan con
veranos prolongados y calientes, con temperaturas entre los 35 y los 40° C. La humedad
disminuye a medida que nos alejamos de la costa, ya que las zonas del interior son más
calientes (2).
Normalmente, la primavera y el verano son soleados, con temperaturas altas durante los
meses secos de julio y agosto, pudiendo ocasionalmente superar los 40°C en ciertas zonas
del país, con mayor frecuencia en el interior del Alentejo. En algunas regiones, como las
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cuencas del Tajo y del Duero, las temperaturas medias anuales alcanzan cerca de los 20° C.
(2)
La nieve cae con abundancia, especialmente en los distritos del norte del país (Guarda,
Bragança, Vila Real y Viseu) y disminuye en dirección al sur, hasta resultar inexistente en la
mayor parte del Algarve. En el invierno, se dan temperaturas inferiores a 0° C y nevadas con
frecuencia en puntos concretos, tales como las sierras da Estrela, Gerês y Montesinho, entre
octubre y mayo (3).
Cuando relacionamos estas características geográficas y la distribución por carretera de
combustibles, se destacan dos momentos distintos:
El primero, que tiene lugar en primavera y verano, muestra menores riesgos, ya que el
estado del tiempo es propicio para los desplazamientos. Las carreteras secas y el ambiente
natural luminoso y reverdecido, ofrecen, además de mejores condiciones operacionales, un
estado de espíritu más motivador para los conductores.
El segundo momento tiene lugar en otoño e invierno, cuando existen mayores dificultades,
ya que las precipitaciones, viento, nieve, hielo y escarcha, generan un conjunto de factores
de riesgo, creando obstáculos, tanto en cuanto a la conducción como al esfuerzo exigido a los
conductores en el desempeño del trabajo diario (cargas en los parques y en los locales de
descarga de los clientes finales).

C.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS

C1.El problema en estudio
Desde la exposición a los factores de riesgo, el transporte de mercancías peligrosas, en
general, está sujeto a lo que en la práctica se denomina “Incidente Vial con Mercancías
Peligrosas” (IVMP). Los accidentes en carretera que ocurren con combustibles líquidos y
gaseosos, son motivo de preocupación por los efectos nocivos que pueden tener en las
poblaciones y el medioambiente.
Los riesgos que comportan son enormes y están relacionados directamente con las
propiedades de las sustancias implicadas, la calidad de la red vial, la presencia de áreas
densamente pobladas, así como con los factores geofísicos y geomorfológicos.
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Uno de los grandes obstáculos encontrados, con respecto a las realidades locales, es la
ausencia de informaciones básicas que permitan evaluar los impactos dañinos resultantes de
los incidentes/accidentes. Estos se reflejan en la salud humana (exposiciones, lesiones y
óbitos) y en el medio ambiente (contaminación de suelos, aguas superficiales y subterráneas,
aire y cadena alimentaria). Las consecuencias que podrán sobrevenir serán drásticas.
“Las consecuencias de la ausencia de datos se reflejan directamente en la posibilidad de
estimar los costes humanos, ambientales y financieros de tales accidentes y, por consiguiente,
en la capacidad de formulación de políticas públicas de control y prevención amplias,
adecuadas y efectivas en lo que se refiere a la salud y el medio ambiente”, (4).
Para evitar los daños resultantes de los incidentes, nos debemos concentrar en las
medidas de precaución que disminuyan los riesgos. Dichos riesgos dependen tanto de las
fuentes del peligro como de los mecanismos de control (también conocidos como medidas de
protección, salvaguardia o simplemente protección), siendo directamente proporcionales a los
primeros e inversamente proporcionales a los segundos. Aclarando la idea: cuanto mayores
y mejores sean los mecanismos de control aplicados sobre una fuente de peligro, menor será
la condición e intensidad del riesgo. No obstante, “aunque se consigan alcanzar unos niveles
altos de minimización de los riesgos adyacentes al transporte de mercancías peligrosas, estos
son imposibles de eliminar por completo” (5).
La identificación de áreas críticas en el sistema de carreteras puede ayudar tanto en las
decisiones de mitigación de daños humanos y ambientales, como en la elección de rutas
alternativas y la utilización de carreteras con menor riesgo.
Es necesario conocer con detalle las circunstancias en las que se dan esos accidentes,
para tomar medidas que lleven a reducirlas, así como a depurar responsabilidades civiles y
criminales.
Se debe tener una visión perfecta de los hechos; el antes, el durante y el después del
episodio (circunstancias operacionales del conductor, maniobras efectuadas, el tiempo y la
forma de actuar del sistema de frenado, las condiciones de las cargas transportadas,
particularidades de las zonas del entorno, las características morfológicas de las áreas
geográficas y de los trazados de las carreteras utilizadas).
Es en este ámbito donde se substanciará el enfoque de esta investigación.
Se pretende estudiar y analizar la relación que la Geografía Física puede tener con las
causas y consecuencias de los incidentes en general, y en el transporte de combustibles
líquidos y gaseosos en particular, dentro del espacio geográfico de Portugal Continental.
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Para minimizar los efectos, es importante considerar la posibilitación y sustentación de un
sistema adecuado de vigilancia y protección, así como la existencia de una matriz de
informaciones específicas para el apoyo a la decisión.

C2.Objetivo general
El objetivo general de esta investigación se basa en la validación de las causas y
consecuencias de los accidentes de transporte por carretera de combustibles líquidos y
gaseosos, ante la variabilidad observada en las regiones físico geográficas de Portugal
Continental.
A lo largo del trabajo, sostenido por las informaciones resultantes de las encuestas hechas
entre la comunidad de conductores, bibliografía consultada y verificación empírica realizada,
se expondrá y justificará la forma en que los factores de la geografía física en Portugal
Continental forman parte de un amplio conjunto de factores que se presentan como elementos
causantes de condiciones nefastas para el universo de la seguridad del transporte por
carretera de combustibles líquidos y gaseosos.

C3.Objetivos específicos
Los objetivos específicos se basan en:
a) determinar y evaluar regiones geofísicas en Portugal Continental;
b) crear referencia y tipificar los accidentes y su distribución geográfica;
c) evidenciar las causas de los accidentes reportados durante el periodo en estudio;
d) analizar las consecuencias de los accidentes reportados durante el período en estudio;
e) investigar las eventuales semejanzas, o no, entre las causas y su localización
geográfica;
f) averiguar eventuales causas y efectos, en las consecuencias de los accidentes, en
relación con la geografía física de Portugal Continental;
g) determinar y desarrollar acciones de mejora y planificar acciones de formación
específicas;
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h) crear conocimientos que permitan a la comunidad técnica la planificación de rutas
específicas adecuadas, según los condicionantes ambientales, concretamente las
circunscritas a las regiones geomorfológicas.

C4.Palabras clave
Productos combustibles; Medio ambiente; Geografía Física; Trazados de las carreteras;
Accidentes de carretera; Causas; Consecuencias.

D.METODOLOGÍA

D1.Tipo de estudio
Una vez presentados los objetivos generales y específicos del estudio, en este capítulo se
desarrollará detalladamente la metodología2 que fue utilizada a lo largo de todo el proceso de
concretización de la presente investigación.
Para la realización de este trabajo, se hizo investigación en libros, revistas de la
especialidad, tesis disponibles en bancos de datos universitarios, consultas en páginas web e
informaciones verbales y documentales conseguidas en reuniones realizadas con entidades
oficiales, privadas y empresas de transportes.
Aparte de eso, se utilizaron también los informes de los viajes de campo y las fotos de los
mismos.
El comienzo de la elaboración de la presente tesis surgió como una decisión pensada y
madurada durante algún tiempo.
Después de un intervalo de cinco años debido a problemas de salud, un tiempo importante
para la reflexión y definición del asunto a ser estudiado, finalmente en febrero de 2013, es
presentado el proyecto de tesis, que fue aceptado por la “Comisión de Doctorado” del
“Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de León”, en mayo de ese mismo
año.

Metodología es una palabra derivada de “método”, del Latín “methodus” cuyo significado es “camino o vía para la realización
de algo”
2
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Las formas de trabajo y los métodos utilizados fueron diversos. Lo que a continuación se
presenta tiene como finalidad describir la lógica de pensamiento seguida en la elaboración del
trabajo en sus diferentes fases.

D2.Procedimientos
En seguimiento de lo referido anteriormente y con base en los objetivos trazados, se
iniciaron a continuación un conjunto de tareas para dar inicio a la investigación.
Después de la concreción de alguna revisión bibliográfica, y elaboración del “Plan de
trabajo” que se iba a seguir, el presente estudio se basó en las siguientes nueve fases
operacionales:
Planificación y organización;
Concepción del cuestionario;
Test, alteraciones, confirmaciones y validaciones;
Reuniones con los especialistas de las áreas científicas de la Estadística y la Cartografía,
presentación de la investigación a las empresas de transportes, asociaciones empresariales
y profesionales y entidades oficiales;
Realización de encuestas;
Elaboración de dos bases de datos – análisis estadístico y análisis cartográfico;
Observación, análisis y estudio de los datos;
Conclusiones;
Elaboración de la tesis escrita.

El trabajo realizado hasta el final del año 2013 fue diverso:
Entre los meses de mayo y diciembre se preparó un conjunto de elementos bibliográficos
y de documentación técnica diversa;
En los meses de mayo y junio se elaboró el plan de trabajo de la tesis, así como la
determinación de los objetivos generales y específicos;
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Entre los meses de junio y diciembre se llevaron a cabo reuniones con las especialistas de
estadística para la preparación de la metodología que se iba a seguir y la elaboración de la
encuesta que se iba a realizar;
En los meses de septiembre y octubre tuvieron lugar reuniones con las administraciones
de las empresas de transportes de mayor significado en el transporte de combustibles en
Portugal, con el fin no solo de dar a conocer la investigación, sino también solicitar apoyo para
el contacto con los conductores y la cumplimentación de un cuadro de validación del método
estadístico definido para el estudio;
A lo largo de los meses de noviembre y diciembre se hizo el test de los cuestionarios, se
mejoró su contenido con las observaciones y notas recibidas, se ejecutó el nuevo test y se
finalizó el instrumento de encuesta (Ver Anexos IX e X),

Trabajo desarrollado en 2014
En enero de 2014 se inició la realización de las encuestas, que se prolongó hasta el mes
de septiembre y que nos llevó a un amplio conjunto de parques de combustibles de las
petroleras que operan en Portugal, así como a quince de los dieciocho distritos del país (Ver
Anexo XI), con el objetivo de abordar a los conductores para que rellenaran las encuestas;
Paralelamente, a lo largo de ese periodo de tiempo, se realizaron reuniones con diversas
entidades oficiales y privadas, como por ejemplo:
Autoridade Nacional de Seguridade Rodoviária (ANSR), Instituto da Mobilidade dos
Transportes, I.P. (IMT) y la Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC);
Empresas petroleras que operan en Portugal (BP, Cepsa, Galp Energia, OZ Energia, Prio
Energia, Repsol Portuguesa, Rubis Energia);
Asociaciones empresariales, como por ejemplo la Asociación Portuguesa de Empresas
Petroleras (APETRO) y la Asociación Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de
Mercadorias (ANTRAM);
Diversas empresas transportadoras de combustibles;
Durante el restante mes de septiembre y el mes de octubre, y acabado el trabajo de campo,
se pasó a la fase de verificación y revisión de las informaciones recogidas en las encuestas,
y seguidamente codificadas y digitalizadas, para la construcción de una importante “base de
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datos” creada en Excel, formada por dos partes y que, posteriormente, fue trabajada y
desarrollada en los siguientes programas informáticos:
SPSS (software estadístico utilizado en el medio académico y empresarial para el
tratamiento y análisis estadístico de datos procedentes de cuestionarios);
ARCGIS (software SIG que se utiliza para el tratamiento de información geográfica,
realizando un conjunto de tareas que pasan por la adquisición, almacenamiento, verificación,
manipulación, actualización, análisis y presentación de datos que son espacialmente tomados
como referencia).

Trabajo desarrollado en 2015
Hasta finales de enero de 2015, después de la introducción de los datos de las encuestas,
se realizaron diversas reuniones con los especialistas de las dos empresas que están
colaborando en la investigación, con el fin de elaborar la planificación, organización y
eliminación de errores de los trabajos efectuados. Las dos empresas son:
Found Data, que nos está apoyando en el análisis estadístico;
RTGeo, que nos está acompañando en la elaboración de la cartografía temática del
estudio.
A partir del mes de febrero de 2015 y hasta el mes de junio, se llevaron a cabo estudios de
análisis, investigación y descripción del tratamiento de los datos recogidos en las encuestas.
Simultáneamente se desarrollaron trabajos realizados en dos grandes vertientes:
Una primera totalmente dedicada a la realización de los textos que compilan la información
necesaria para la mención y consecución de los objetivos determinados en la organización de
la tesis;
La segunda, y no menos importante, que consistió en reuniones semanales con el Profesor
Hélder Silva, orientador de la tesis, y reuniones quincenales llevadas a cabo con las
especialistas de “Análisis Estadístico” y con los peritos del “Sistema de Información
Geográfica”;

D3.Diagrama de intervención
En esta área del trabajo, se pensó que debería elaborarse una representación visual
estructurada y simplificada, no solo del concepto general del trabajo, sino, y esencialmente,
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la indicación de las tareas desarrolladas, para presentar una imagen general de todo el
proceso.
Figura A
Diagrama de intervención operacional

Una investigación sobre el impacto geográfico en las causas y
consecuencias de accidentes de carretera con combustibles líquidos
y gaseosos en Portugal Continental
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Conclusiones
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Fuente: Elaboración propia

Tal como se mencionó al inicio del presente trabajo, se elaboró un “plan de trabajo” con la
descripción de la lógica que debía seguirse, con la indicación de las fases del trabajo y tareas

N

Resumo em Espanhol

que tenían que concretarse, pero también con el respectivo cronograma temporal del
desarrollo de esas mismas tareas.
Lo que sucede es que, a menudo, la lógica de la intervención evoluciona con el tiempo. El
presente trabajo no está libre de este tipo de acontecimientos, habiéndose justificado a lo
largo de la investigación algunas rectificaciones y reconstruyéndose el plan varias veces.
Se tuvo la percepción de que, a lo largo del trabajo, la lógica de intervención es una
simplificación útil de la realidad, pero que en determinados momentos no acompaña la
complejidad del mundo real. Aparte de la reconstrucción de la lógica de la intervención, resultó
útil identificar los principales factores externos que habían condicionado o limitado la
implementación y los efectos.
Al final, también comprendemos que debemos recordar que las explicaciones causales
reales son con frecuencia más complejas que los presupuestos iniciales.
La finalidad del presente diagrama resulta ser:
- Una ayuda para esclarecer los objetivos y traducirlos en una jerarquía de efectos
esperados para que pudieran ser evaluados;
- Sugerir preguntas de evaluación sobre esos efectos;
- Ayudar a evaluar la coherencia interna del plan de intervención;
- Ofrecer una visión rápida y sencilla de todo el trabajo realizado.

D4.Método de recogida de información
Iniciamos este subcapítulo citando a Cervo, Amado, L & Bervian, Pedro, A., cuando refiere
que “método científico es la lógica general, tácita o explícitamente empleada para apreciar los
méritos de una investigación” (6).
El presente estudio se basó en el método científico, efectuando así cada fase –
preparación, aplicación y recogida – para la eliminación de fallos que, eventualmente,
potenciasen el error y, por consiguiente, los resultados finales.

D5.Método estadístico
Los procesos estadísticos permiten obtener, a partir de conjuntos complejos,
representaciones simples, así como constatar si esas verificaciones simplificadas tienen
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relaciones entre sí. Por ello, el método estadístico significa la reducción de fenómenos
sociológicos, políticos, de seguridad, etc. en elementos cuantitativos y, una manipulación
estadística, que permite comprobar las relaciones de los fenómenos entre sí, obteniendo
generalizaciones sobre su naturaleza, ocurrencia o significado (7).
Las investigaciones establecen generalizaciones a partir de estudios de grupos de
individuos denominados población o universo.
Tal como refiere Marconi MA & Lakatos EM, esa población representa la totalidad de
individuos que poseen las mismas características. Las investigaciones, sin embargo, se llevan
a cabo con una parte, denominada muestra, que se presenta como una parte
convenientemente seleccionada del universo. Este abordaje no siempre resulta deseable,
principalmente en poblaciones reducidas (8).

D6.Universo
De acuerdo con los objetivos de la presente investigación, el universo en estudio son los
conductores de vehículos terrestres de distribución de combustibles líquidos y gaseosos.
De modo más específico, se pretende estudiar a los conductores accidentados durante el
periodo comprendido entre 1998 y 2013, en Portugal Continental.
Una de las primeras dificultades que nos encontramos fue la ausencia de estudios y de
datos estadísticos previos que indiquen de forma objetiva el número de conductores
accidentados, habiendo sido necesario proceder a una prospección de información en algunas
empresas de transportes, que nos permitió obtener una primera estimación (Ver Anexo VIII).
Esta prospección inicial consistió en el contacto directo con diferentes empresas que
forman parte del universo en estudio, con el fin de trazar un primer cuadro sobre la temática.
Este abordaje inicial permitió concluir que, entre 1998 y 2013, hubo 962 accidentes y 450
conductores accidentados.
Hay que destacar que ante el reducido número recogido de accidentes y de conductores
con accidentes, y atendiendo a esta estimación inicial, se llegó a la conclusión, en primer
lugar, de que el universo en estudio es un universo finito, ya que no supera los 10.000
conductores accidentados y que, ante el reducido número de conductores accidentados, el
proceso de muestreo utilizado no podría ser representativo del universo, teniendo en cuenta
que este es desconocido y que sería forzoso para la investigación contar con la contribución
de conductores con accidentes.
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D7.Proceso de muestreo
En este sentido, y dado que no existe un universo conocido, tanto con respecto al número
total como a sus características específicas, fue necesario optar por un proceso de muestreo
de conveniencia.
En este caso en particular, se preguntó a los conductores colaboradores de diferentes
empresas que aceptaron participar en el presente estudio, y que cumplían con los criterios de
la investigación; concretamente el hecho de ser conductores de vehículos terrestres de
distribución de combustibles líquidos y gaseosos y de estar disponibles, al mismo tiempo, para
responder el cuestionario.
Con el fin de que el estudio incluyera diferentes recorridos y zonas geográficas de Portugal
Continental, se contactó con empresas y conductores con sedes y recorridos pertenecientes
a distritos distintos, realizándose las encuestas en diferentes zonas del país.
Figura B
Portugal Continental por Distritos

De esta forma, se hicieron encuestas a
conductores

distribuidos

por

la

unidad

geográfica de Portugal Continental, dividido por
la organización administrativa de distritos, según
se hace referencia en la figura que se presenta
a continuación. Al mismo tiempo, para hacer
más fácil la visualización de los valores
estadísticos, se agruparon los dieciocho distritos
en tres grandes grupos:
Norte – 8 Distritos (Viana do Castelo, Braga,
Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Viseu y
Guarda);
Centro – 6 Distritos (Coimbra, Castelo
Branco, Leiria, Santarém, Portalegre y Lisboa);
Sur – 4 Distritos (Setúbal, Évora, Beja y Faro.
El trabajo se realizó en dieciséis de los
dieciocho distritos, o sea, en un 88,88 % del
total, no realizándose encuestas en los distritos
de Viana do Castelo y Guarda.
Fuente: Adaptado de www.mapas-portugal.com
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Con este método, quedó abarcada la gran mayoría del área geográfica del país,
garantizándose así una gran representatividad del universo en estudio, ya que sus distintas
características son de sumo interés para los objetivos de la investigación y, también,
garantizándose de esta forma que una mayor diversidad de tramos de carreteras sería
mencionada por los conductores (Ver Anexo XI).

D8.Muestra
Inicialmente se consideró que debería entrevistarse a un máximo de 250 conductores con
accidentes. Sin embargo, también se consideró que, al ser esta una muestra de conveniencia,
y dadas las limitaciones debidas al hecho de no conocerse el universo, ni tampoco tener una
lista de individuos con accidentes, además de estar dependiendo de la propia colaboración
de los conductores y de los contactos que eventualmente estos facilitaran de otros
conductores conocidos (con o sin accidentes), el límite de la dimensión del muestreo podría
alterarse, ya que dependería de la propia muestra de conveniencia y de lo que de ella surgiera.
De esta forma, en el transcurso del trabajo de campo se llegó a la conclusión de que no
sería factible, tanto en cuanto a timings, como en cuanto a la propia dimensión y consiguiente
colaboración de los conductores con accidentes, conseguir el tamaño muestral propuesto
entre los conductores con accidentes, habiéndose conseguido una muestra final de 105
conductores accidentados de un total de 387 conductores encuestados (lo cual, considerando
un universo finito, corresponde a un error muestral del 4,38%, para un nivel de confianza del
95%). Sin embargo, aparte de los conductores accidentados, fueron igualmente encuestados
conductores que transportan el mismo tipo de mercancías, pero que no tuvieron ningún
accidente en el periodo que se analiza.
Los conductores sin accidentes son, no obstante, un importante segmento de la muestra a
tener en cuenta, para calibrar la percepción que estos tienen de las condiciones de la carretera
y de las exigencias de su propio trabajo. Las percepciones de estos conductores, juntamente
con las de los conductores que tuvieron accidentes, permitieron trazar los itinerarios
considerados áreas de mayor riesgo de accidentes. Estas percepciones fueron, además,
consideradas válidas con base en las carreteras indicadas por los conductores, en las que
ocurrió, efectivamente, la situación real de producirse accidente.
Por ello, se considera que incluso ante las limitaciones dadas por el desconocimiento del
universo en estudio, y tomando como base el número de conductores encuestados, se
consigue responder a los objetivos de esta tesis y garantizar la construcción de una muestra
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relativamente consistente para permitir sacar conclusiones con valor estadístico en cuanto a
los principales indicadores.

D9.Instrumento - Encuesta
Después de llevarse a cabo una parte del listado bibliográfico, se definieron los objetivos
de la investigación que debían alcanzarse. De esta forma, y para responder a esos objetivos,
se optó por la utilización de una metodología cuantitativa con la utilización de la técnica de
encuesta por cuestionario.
Este tipo de técnica se utiliza para recoger información cuantitativa en diversas áreas de
investigación en las ciencias sociales, y se aplicó por encuesta autoadministrada, con la
presencia del investigador, que siempre apoyó a los encuestados en las dudas que iban
surgiendo.

D9.1Objetivos
El principal objetivo fue recoger informaciones que sustentasen el análisis de los diversos
factores que se presentan con un peso significativo en la explicación de las razones de los
accidentes ocurridos. También se presentó como un elemento importante la pretensión de
entender que puedan eliminar o minimizar los factores de riesgo comprobados.
Otra área que se consideró importante tiene que ver con la obtención de información para
la elaboración de una cartografía específica de los “puntos negros” y “áreas de riesgo”
determinados por la experiencia directa de los conductores.
Así, y de acuerdo con los objetivos de la presente investigación, el universo en estudio son
los conductores de vehículos terrestres de distribución de combustibles líquidos y gaseosos.
De una forma más específica, se pretendió estudiar a los conductores accidentados
durante el periodo comprendido entre 1998 y 2013, en Portugal Continental.
Para responder a los objetivos de la investigación se optó por la utilización de una
metodología cuantitativa con la utilización de la técnica de encuesta por cuestionario.
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D9.2Encuestas - Cuadro de validación
Una de las primeras dificultades con las que nos encontramos fue la ausencia de estudios
y datos estadísticos previos que indicasen de manera objetiva el número de conductores con
accidentes. Para colmar ese vacío, se procedió a una recogida de datos que permitió inferir
una primera estimación. Esta recogida de datos inicial consistió en el contacto directo con
diferentes empresas que forman parte del universo en estudio, para poder trazar un primer
cuadro sobre esta temática.
Para la elaboración de un “cuadro de validación”, se entró en contacto con doce de las
mayores empresas del sector de distribución de combustibles, con el fin de obtener
informaciones sobre el número de conductores en servicio, y el número de ellos que habían
sufrido accidentes (Ver Anexo VIII).
Con base a este abordaje inicial, se calculó que había habido, entre los años 1998 y 2013,
450 conductores accidentados, lo que equivale a 962 accidentes. Es preciso destacar que,
ante el reducido número recogido de accidentes y de conductores con accidentes y,
atendiendo a esta estimación inicial, se llegó a la conclusión, en primer lugar, de que el
universo en estudio es un universo finito, ya que no supera los 10.000 conductores
accidentados y que, ante el reducido número de conductores accidentados, el proceso de
muestreo utilizado no podría ser representativo del universo, teniendo en cuenta que este es
desconocido y que sería forzoso para la investigación contar con la contribución de
conductores con accidentes.
En este sentido, y dado que no existe un universo conocido, tanto en cuanto a número
total, como a sus características específicas, fue necesario optar por un proceso de muestreo
por conveniencia.

D9.3Test de las encuestas
Los diversos test realizados en las encuestas se llevaron a cabo con conductores
seleccionados de forma aleatoria, después de un contacto previo con los gestores de tráfico
de cuatro de las mayores empresas de transporte de combustibles que operan en Portugal.
Fueron abordados, en esa fase, doce conductores.
Para los test, solo fueron seleccionados conductores que realizasen distribución en el área
metropolitana de Lisboa y distritos de Santarém, Leiria y Évora, y que realizasen distribución
de productos combustibles diferentes.
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La fase de los test resultó una parte importante, pues se pudieron constatar algunos puntos
de mejora y ciertas dificultades en el abordaje a los profesionales (Ver Anexos IX e X).
Para rellenar las restantes encuestas se tuvieron en cuenta todos los conductores que
transportan combustibles líquidos y gaseosos y que realizan su trabajo de distribución en la
totalidad del territorio de Portugal Continental.

D9.4Composición de la encuesta
Después de algún análisis sustantivo de las necesidades, en términos de información útil
para los objetivos generales y específicos del estudio, se elaboró una encuesta que quedó
compuesta de la forma siguiente: (Ver Anexo XII).

Cinco partes
1 - Caracterización situación laboral
09 Preguntas (de la 1 a la 9)
2 - Evaluación de las exigencias inherentes a la profesión
06 Preguntas (de la 10 a la 15)
3 - Evaluación subjetiva de las condiciones geográficas existentes
02 Preguntas (x 3) (de la 16 a la 17)
4 - Caracterización de los accidentes de carretera
54 Preguntas para descripción de dos accidentes (27 + 27)
Para los conductores con un accidente – (de la 18 a la 44)
Para conductores con dos accidentes – (+ de la 45 a la 69)
5 - Caracterización sociodemográfica
06 Preguntas (de la 70 a la 75).
Diecisiete páginas;
Setenta y siete preguntas (para los conductores con dos accidentes);
Cincuenta preguntas (para los conductores con un accidente);
Veintitrés preguntas (para los conductores sin accidentes).
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Cada uno de los grupos mencionados presenta un motivo o conjunto de motivos
diferenciados para su inclusión en el instrumento encuesta. Algunas cuestiones tuvieron como
objetivo la entrada de datos para informaciones de carácter general, otras para la cartografía
relativa a la opinión de los conductores, otras para la verificación de las condiciones de trabajo,
y otras más para evaluación de los índices. Finalmente, surgen cuestiones transversales, por
lo que nos parece importante presentar algunos detalles, a nuestro entender pertinentes, que
fueron ponderados en la elaboración de la encuesta.
Siguiendo con este raciocinio, se exponen a continuación las descripciones relativas a cada
grupo de preguntas que se hacen en el instrumento encuesta.

I - Caracterización de la situación laboral (P01 a P09)
Este grupo de preguntas pretende verificar la existencia, o no, de una relación duradera
con la empresa donde trabajan (satisfacción, motivación y relación de proximidad), los
horarios de trabajo que realizan y las horas de trabajo efectivo diario. Aparte de comprobarse
la tendencia a un aumento o disminución del número de horas de trabajo diario (a lo largo de
tres años), se sabrá entre qué horas del día los trabajadores realizan ese trabajo, para
entender cuestiones relacionadas con el cansancio, sueño, descanso nocturno o diurno,
estrés y horarios de alimentación.
Finalmente, el tipo de combustibles que transportan, ya que tenemos que considerar que
ciertos productos combustibles tienen alguna estacionalidad, como por ejemplo el GPL butano
y propano. Por ello, y centrándonos en una perspectiva de gestión de los recursos humanos
y maximización del trabajo, los conductores en ciertas épocas del año tienen que llevar a cabo
una distribución de productos combustibles diferente de la que realizan habitualmente.

II - Evaluación de las exigencias inherentes a la profesión (P10 a P15)
En estas cuestiones, se pretendió llegar a una conclusión no solo sobre la sensación y
placer individual de los conductores sobre las tareas que realizan a diario, sino también
verificar algunas cuestiones relacionadas con el ámbito de la salud. También se tuvo el
cuidado de entender hasta qué punto se cumplen las responsabilidades de las empresas, en
lo que respecta a un determinado tipo de formación, pues el universo del transporte por
carretera de combustibles requiere algunas obligatoriedades. Aparte de esto, es evidente que
resulta de una gran importancia operacional entender si los trabajadores se encuentran
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debidamente formados para realizar las tareas que se les atribuyen y si cuentan con la
formación necesaria que los prepare para una mirada profesional de seguridad a título
individual, pero también bajo una perspectiva de protección de las poblaciones y del medio
ambiente.

III - Evaluación subjetiva de las condiciones geográficas existentes (P16 a P17)
Este conjunto de cuestiones se centró, exclusivamente, en la percepción y sensibilidad
individual de los conductores.
Se pretendió calibrar las dificultades que los conductores tienen en las carreteras y, más
importante, saber de viva voz cuáles son los puntos o tramos de carreteras que, para cada
encuestado, presentan dificultades y que, especialmente, suponen factores de riesgo.
Las respuestas a estas cuestiones resultaron ser muy importantes, ya que fue a partir de
las mismas cuando tuvimos las condiciones necesarias para elaborar la cartografía temática
de la localización de los “puntos negros” y tramos de carretera peligrosos.
En el futuro, esta misma información podrá ser útil para la elaboración de un mapa temático
de carreteras con factores de riesgo, que podría ser utilizado no solo por conductores de
mercancías peligrosas, sino también por cualquier conductor, independientemente del tipo de
vehículo que conduzca.

IV - Caracterización de los accidentes de carretera (P18 a P69)
El conjunto de las preguntas que figuran en este capítulo tuvo como elemento base
exponer, poner de manifiesto y registrar los accidentes bajo la perspectiva del conductor.
A partir de las respuestas obtenidas se pudieron entender los hechos y las explicaciones
de los mismos, a través de la visión del conductor. Desde el principio se pensó que
deberíamos seguir este estudio basándonos en los conocimientos, entendimientos y
experiencias vividas por esos profesionales.
Aparte de la caracterización del accidente, se aprovechó la oportunidad para obtener
informaciones diversas. Por mero interés estadístico, de análisis y caracterización, se pidieron
respuestas sobre cuestiones tan diversas como el día de la semana, o el mes, en el que
ocurrió el accidente.
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Sin duda alguna, todas las cuestiones presentadas en este capítulo, el más largo del
cuestionario, resultaron ser elementos importantes. Sin embargo, hay que destacar que fue a
partir de esta parte de la encuesta cuando obtuvimos las informaciones necesarias para la
cartografía de los lugares de los accidentes y de los factores que los conductores consideraron
responsables de dichos accidentes.
Y fue, a su vez, a partir de esa cartografía temática cuando se analizaron semejanzas y
diferencias entre los accidentes cartografiados, cuando se concluyó sobre las causas y se
averiguaron las consecuencias de dichos accidentes según la geografía física de Portugal
Continental.
Fueron las respuestas presentadas en este capítulo las que nos ayudaron y nos motivaron
para la determinación y elaboración de acciones y de propuestas para que se pongan en
marcha acciones de mejora, prevención y formación.

V - Caracterización sociodemográfica (P70 a P74)
Este conjunto de cuestiones cerró la encuesta y su objetivo final fue, simplemente, la
obtención de datos con informaciones de carácter social y demográfico.
Es evidente que en un trabajo de este tipo, aunque no fuera de extrema importancia, la
caracterización del universo consultado resulta ser de gran interés, pues aparte de ayudarnos
a entender a la población profesional en este tipo de actividad, nos ofrece condiciones para
prever, para el futuro, necesidades de las empresas de transportes, de la actividad económica
en su totalidad, y también de las asociaciones representativas de las empresas y de los
trabajadores.

D10.Particularidades en la aplicación del instrumento - Encuesta
La aplicación de la encuesta fue fácil en términos operacionales, necesitó bastante
paciencia en las esperas y en el momento de realizar los cuestionarios; también resultó
bastante demorada.
Nos enfrentamos a situaciones muy diferentes y con mayor o menor receptividad, aunque
solo tuviéramos una negativa a responder al cuestionario.
Nos enfrentamos a casos muy dispares, en lo que se refiere a tiempo utilizado en su
cumplimentación. Tuvimos casos en los que los conductores tardaron quince minutos en
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rellenar el cuestionario y otros cincuenta minutos. Esto sucedió bastantes veces y tiene su
explicación por dos factores distintos:
- los que tardaban menos tempo, se centraban en la lectura y las respuestas al cuestionario,
sin hacer preguntas;
- los segundos querían saber detalles sobre algunas de las preguntas y aprovechaban
nuestra disponibilidad para hacer críticas sobre un amplio conjunto de situaciones que
consideraban que no tenían seguridad. También insistían en dar ideas y propuestas de
mejora, que fuimos registrando y que aprovechamos para subrayar en el presente trabajo.

D11.Programas informáticos utilizados
Como ya se ha referido, nuestro estudio contó con el acompañamiento de especialistas en
análisis estadístico y en sistemas de información geográfica.
Para el estudio, análisis, investigación y verificación de los datos obtenidos a partir del
instrumento encuesta, se utilizaron dos programas informáticos de apoyo.
A continuación, se destacarán algunas características base y una información genérica
sobre el software empleado.

D11.1Software estadístico
En el análisis estadístico se utilizó el paquete SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) - (IBM SPSS), una herramienta para análisis de datos que usa técnicas estadísticas
básicas y avanzadas. Se trata de un programa de organización de datos y análisis estadístico
que se utiliza internacionalmente hace muchas décadas.
Una de sus principales funcionalidades es la correlación de datos de encuestas, un tipo de
tarea que conduce a problemas de elevada complejidad. No es de extrañar, por eso, que los
usuarios del SPSS pertenezcan a los sectores más diversos: empresas, instituciones
académicas, agencias gubernamentales, etc.
Este software de análisis estadístico de datos utiliza menús y ventanas de diálogo que
permiten realizar cálculos complejos y visualizar los resultados de forma simple y
autoexplicativa.
Cuenta con herramientas de análisis estadísticos esenciales para cada etapa del proceso
analítico, una amplia franja de procedimientos estadísticos para obtener análisis precisos,
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técnicas integradas para preparar datos para observaciones rápidas y fáciles, informes de
funcionalidades sofisticadas para creación de gráficos altamente eficaces, recursos de
visualización eficientes que muestran claramente la importancia de sus cálculos y soporte
para todo tipo de datos, inclusive conjuntos de datos de gran densidad.
En cuanto al trabajo realizado en el presente estudio, el análisis de los datos siguió el orden
de colocación de las preguntas en el cuestionario y de las cinco partes distintivas
anteriormente citadas.
Se optó, después de la caracterización de la muestra, por empezar con un análisis
descriptivo de todas las variables que componen cada bloque, con la finalidad de describir y
caracterizar la situación para todos los componentes de la muestra en cuanto a medias,
máximos, mínimos y frecuencias relativas. Además, en la parte del análisis descriptivo, se
recurrió a estadística univariada (tratamiento de una sola variable) y multivariada (dos o más
variables).
Después del análisis descriptivo de las variables, y al final de cada bloque, se procuró
responder a algunas hipótesis de trabajo; para ello se recurrió a la estadística inductiva
(inferencial) utilizando un conjunto de métodos que permiten medir relaciones entre variables
con el fin de generalizar los valores para la población en estudio.

D11.2Software Geográfico
El programa de apoyo utilizado para la realización de la cartografía temática fue el ArcGIS,
de la empresa ESRI, que es el software para Sistemas de Informaciones Geográficas (SIG)
más vendido y utilizado en el mundo. Se trata de un programa completo, bastante poderoso
y de utilización diversificada. Como se dice en el argot de los SIG, “es una cuestión de
imaginación”. Este software posee un gran volumen de material didáctico en forma de
apostillas, e-books y tutoriales.
Este programa informático, juntamente con un hardware, se utiliza para la creación y
utilización de mapas, compilación de datos geográficos, análisis de informaciones mapeadas
y gestión de informaciones geográficas en bancos de datos.
Los SIG son tecnologías sofisticadas e indisociables de los contextos organizativos,
técnicos, científicos y empresariales, por lo que no deben ser tomados como un simple
“sistema de información”. Estos sistemas ofrecen un conjunto de saberes asociados al
conocimiento del comportamiento geoespacial de fenómenos, permitiendo una integración de
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datos de naturalezas diversas cuyas competencias son diferenciadas y se ejercen sobre un
espacio geográfico bien definido y modelable.
La información existente en un SIG se separa en diferentes capas temáticas, denominadas
“leyers” 3 y se almacena de forma independiente, lo cual permite trabajarlas de manera rápida
y sencilla. Esto hace que el usuario pueda relacionar la información a través de la posición y
de la topología de los objetos, con el fin de generar nueva información.

D12.Metodología de investigación de campo
La metodología de campo no supuso en sí una gran complejidad porque, cuando partimos
para realizar las encuestas, ya estábamos previamente autorizados por parte de las
administraciones de las empresas de transportes para llevar a cabo el abordaje directo a los
conductores.
Al mismo tiempo, ya contábamos también con las respectivas autorizaciones de un amplio
número de responsables de los parques de llenado de las empresas petroleras, para que
pudiésemos llevar a cabo las encuestas en las diversas instalaciones de almacenamiento y
carga distribuidas por el país.
Se exceptuaron los parques de combustibles de la región de Oporto porque, debido a
retrasos que se fueron sucediendo, solo solicitamos autorización para la realización del trabajo
muy cerca de las fechas, que, a su vez, habíamos alterado a causa de los retrasos
mencionados.
Los contactos fueron siempre directos con los conductores y de dos formas diferentes:
- En los parques de las petroleras y en los de las empresas de transportes, los responsables
de las empresas nos facilitaron una sala donde íbamos recibiendo a los conductores según
iban llegando a los parques para realizar sus respectivas cargas;
- Cuando el abordaje se hizo en los parques de descarga GPL, áreas de servicio de
combustibles líquidos, o incluso en las instalaciones de clientes finales, el contacto y
cumplimentación de la encuesta se realizaba en la cabina del vehículo.

3

Los leyers son capas usadas en la edición de imágenes digitales para separar diferentes elementos de una imagen. Una capa
puede ser comparada a una transparencia sobre la cual los efectos de imagen o imágenes son aplicados y colocados sobre o
debajo de una imagen. Hoy día este sistema es una parte integrante en los editores de imagen, así como en la localización
geográfica.
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Sin excepción, fuimos bien recibidos, y los responsables que nos acogieron nos facilitaron
siempre el contacto con los trabajadores y mostraron interés en poder acceder en el futuro a
las conclusiones de la investigación.

D12.1Periodo de recogida de datos
A partir del momento en que consideramos finalizados los trabajos de elaboración del
instrumento encuesta, iniciamos seguidamente el trabajo de campo con su aplicación.
Comenzamos el abordaje a los conductores el día 10 de enero de 2014 y terminamos esa
tarea el día 15 de septiembre de 2014.
El periodo de tiempo definido inicialmente había sido programado para cuatro meses de
trabajo. Sin embargo, sucedieron algunos hechos que no estaban programados. Desde una
intervención quirúrgica de urgencia hasta la falta de apoyo con el que se contaba por parte de
un determinado servicio de una petrolera, pasando por algunas acciones agendadas que
fracasaron; fueron obstáculos que dificultaron el cumplimiento de lo estipulado inicialmente.

D12.2Periodo de introducción de datos
La técnica inicialmente utilizada fue la de llevar a cabo la introducción de los datos después
de haber realizado las encuestas.
Con el avance del trabajo, se comprobó que no existían condiciones operacionales para
conseguir lo que en un principio se había programado. Debido a esto y a los atrasos de orden
diverso que fueron surgiendo en el transcurso del tiempo, se llegó a finales de septiembre con
una cantidad de información bastante amplia para ser introducida.
Es de destacar que, para el trabajo estadístico, se introdujeron en la base de datos cerca
de 35 000 inputs y, posteriormente, se creó la base de datos para la cartografía de la
evaluación individual de peligro de las carreteras y de los accidentes ocurridos, que fue
construida a partir de la creación de una segunda base de datos, elaborada informáticamente
a partir de “hiperligaciones” de células relativas a hojas diferenciadas en el programa Excel.
Se dio continuidad a dicho trabajo a finales de septiembre y a lo largo del mes de octubre,
quedando concluido el día 30 de ese mes.
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D12.3Localización de los lugares de realización de las encuestas
Una vez finalizados los test y retest de la herramienta de encuesta, y de la presentación y
solicitud de abordaje a los conductores a las administraciones de las empresas de transportes,
se pasó a la fase de la encuesta propiamente dicha.
Para garantizar una distribución geográfica lo más global posible, se tuvo el cuidado de
encuestar a conductores que cargan en todos los parques de almacenamiento de las diversas
petroleras que operan en Portugal, en el norte, centro y sur, y en quince de los dieciocho
distritos del país (Ver Anexo XI).
En el plan de trabajo que se hizo inicialmente, se encontraban definidos los locales
principales donde se realizarían las encuestas, como por ejemplo los parques de
almacenamiento y carga de las diversas petroleras que operan en Portugal. Aparte de esos
centros de carga de mayor dimensión, también se consideró de interés poder abordar a los
conductores en los parques de llenado de las empresas donde trabajan, en parques de
descarga específicos, como el aeropuerto de Lisboa, parques de almacenamiento y reventa,
como los revendedores de GPL y puestos de abastecimiento de combustibles, e incluso, en
algunos clientes finales, aprovechando los momentos anteriores o posteriores a las descargas
de los combustibles.
La encuesta por fases y distribuida por el país se concretó, existiendo un “derrape” en las
fechas y el periodo de tiempo determinado para la realización de esta fase.
Las dos reglas definidas inicialmente exigían que las encuestas se realizaran en
localidades y en regiones distintas del país, para conseguir opiniones sobre áreas geográficas
y recorridos diferentes. Esa regla se cumplió y se obtuvieron informaciones diversas y en
consonancia con la imagen existente en Portugal real, ya que no podemos olvidar que la
geografía física del país tiene realidades diferentes de norte a sur.
De las cuatrocientas encuestas realizadas, trece fueron excluidas por contener errores. De
esta forma, los trescientos ochenta y siete cuestionarios válidos se llevaron a cabo y fueron
distribuidos por el país, tal como aparecen en la siguiente matriz:
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Cuadro A
Distribución Geográfica de las encuestas realizadas

Zona del País

Encuestas realizadas % del total

Norte
Centro
Sur
TOTAL

116
159
112
387

29,97
41,09
28,94
100,00

Fuente: Elaboración propia basada en las encuestas realizadas

E.DISCUSIÓN DE RESULTADOS

E1.La muestra
A pesar del tiempo (cerca de nueve meses) necesario para la realización y análisis de las
400 encuestas, se han validado 387 y, adla información recogida, obtuvimos observaciones y
pistas diversificadas e importantes, en el contacto directo con los conductores.
La encuesta abarcó prácticamente la totalidad del territorio de Portugal Continental, 88,33%
de los distritos y se aplicaron a trabajadores de 50 empresas.
El dato que más sobresale es el grupo etario de los 40 a los 49 años que muestra el mayor
número de profesionales (161 individuos), estando dentro de la media de edades de todo el
universo inquirido, que es de 45 años.
El segundo elemento que se pone de manifiesto es que el grupo etario >60 años, tiene un
mayor número de profesionales que el grupo etario más joven de los 20 a los 29 años.
Sobresale una pequeña minoría de extranjeros que trabajan en esta área, 1,3% y la
necesidad de crear un programa para incentivar a los profesionales a aumentar las
habilitaciones académicas, pues la gran mayoría, el 71,3%, posee solo la enseñanza básica.
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E2.Caracterización de la situación laboral de los conductores
La mayoría de los encuestados, o sea, el 56,4%, tiene más de 15 años de servicio y la
media de edades ronda los 45, esto significa que, de momento, tenemos un universo de
conductores con buena experiencia, en edad pujante y con una longevidad en términos
profesionales estimable: si consideramos la esperanza media de vida de 77 años para los
hombres, y de 66 años, la edad definida por el gobierno para la jubilación, podemos calcular
que tienen aproximadamente más de 20 años de trabajo
También en términos medios, la antigüedad de los conductores en la empresa donde están
actualmente ronda los 9,85 años. Esta es la situación que se verifica, cada vez más, en el
mercado de trabajo. La filosofía de que los trabajadores se mantengan durante su vida útil en
la misma empresa terminó. Esta situación es el resultado no solo de las perspectivas más
exigentes de las capas jóvenes, sino también de las dificultades económicas que muchas
empresas de transporte han venido a sentir a lo largo de los últimos tiempos.
El número de quilómetros contabilizados mensualmente, cerca de 8000, disminuyó un poco
a lo largo de los años en estudio. Esta reducción, tanto en términos de media como en
términos de valor máximo de quilómetros, se presenta como normal para la realidad del país
y se debe a la crisis económica que ha afectado a Portugal, que obligó a la reducción del
consumo.
Según el “Jornal de Negócios” de 21 de mayo de 2014, en los primeros 4 meses de ese
año, la demanda de gasóleo en Portugal retrocedió 0,2% frente a 2013 y la de la gasolina bajó
el 3,4%. El consumo de combustibles en carretera en los primeros 4 meses de 2014, fue el
más bajo de los últimos 3 años, de acuerdo con datos divulgados por la ENMC - Entidade
Nacional do Mercado dos Combustíveis, mostrando descensos tanto en la demanda de
gasóleo como de gasolina.
Cuando analizamos los tiempos de trabajo, los conductores trabajaron en media cerca de
11 horas por día, siendo de 16 horas el número máximo realizadas en un día.
Esta realidad presenta dos aspectos:
- las exigencias de las empresas que determinan la realización del trabajo, sabiendo que
sumado al número de clientes y a las dificultades de ciertos abastecimientos, hay que pensar
en las cuestiones vinculadas al tráfico que no siempre es igual y que presenta frecuentemente
situaciones de excepción (accidentes u otras situaciones adversas);
- La visión y el interés de los conductores que pretenden acabar lo más rápidamente
posible, que desean estar todos los días con la familia y que no desean dormir en los
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vehículos, o porque los vehículos no reúnen condiciones, o también porque no se les
recompensa monetariamente por este esfuerzo adicional.
Por lo que se refiere al horario practicado, se ha verificado que el 55,8%, hizo un horario
flexible. Esta situación sale al encuentro de las necesidades del trabajo diario, no solo por
cuestiones vinculadas al tiempo de abastecimiento en los parques, sino también porque es
importante aprovechar al máximo el día, pues cada vez más las cargas se distribuyen entre
un mayor número de clientes, situación que es más fácil verificar en la distribución de GPL.
Cuando preguntados sobre el tipo de distribución realizado, el 80,1% de los conductores
indicó que hacía distribución a granel. Esta situación es el resultado de que la mayoría de los
productos combustibles son comercializados a granel, pues son distribuidos a las respectivas
redes de reventa, como son ejemplo el gasóleo, la gasolina (puestos de abastecimiento) o
incluso el GNL (UAG´s)4. Situación diferente es la del GPL envasado y algunos lubrificantes
que son embalados en los parques de llenado y que salen para los revendedores preparados
para ser comercializados.
En el año 2013, el gasóleo fue el combustible transportado por el mayor número de
conductores, seguido de la gasolina. Estos dos tipos de combustibles fueron distribuidos por
más del 30% de los profesionales y son los productos con mayor volumen de ventas en
Portugal, representando aproximadamente el 62% del total. Esta realidad es el reflejo de los
consumos de los millares de vehículos que diariamente circulan en las carreteras nacionales.
A continuación, el GPL, embalado y a granel, representa un volumen de ventas del orden
del 21%, donde se deberá sumar un crecimiento significativo de consumos de GPL, el 15,4%
entre 2011 y 2013 (1) y donde se verifica una tendencia de aumento. El gas butano y propano
son elementos esenciales en la vida doméstica, siendo el combustible más utilizado (cocina y
calentador), aunque con el desarrollo de la comercialización del GNL, el GPL ha sufrido
algunas significativas reducciones en los últimos años. A pesar de esto, especialmente en las
localidades y aldeas del interior, este producto tendrá una vida duradera. Las estadísticas
francesas e inglesas sobre el consumo de combustibles (países donde el consumo de GPL
es el más antiguo de Europa) comprueban, con el inicio de los consumos de gas natural, que
el GPL tiene una responsabilidad específica y localizada en las sociedades llamadas
desarrolladas, en mayor escala en las regiones donde económicamente no es rentable
construir gaseoductos para abastecimiento de las poblaciones o industrias.

4

Unidades Autónomas de Gás Natural Liquefeito, que permiten distribuir esa energía a los centros urbanos e industriales que
se encuentran fuera del área de distribución del gaseoducto.
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En términos de volúmenes distribuidos, surge a continuación el Jet A1, también conocido
por queroseno de aviación, por ser utilizado en las aeronaves con motores a reacción
(turbinas). Tiene como requisito permanecer líquido y homogéneo hasta la zona de
combustión de las aeronaves y presenta resistencia química y física a las variaciones de
temperatura y presión, teniendo buenas características lubrificantes, esencial en las altas
rotaciones desarrolladas por esos motores.
Siendo un combustible muy específico, se transporta en cisternas hasta los aeropuertos,
donde se almacena y usa para abastecer las aeronaves.
Destaca del análisis que la gran mayoría de los conductores encuestados distribuyen
combustibles líquidos.
Como consecuencia de la caracterización anteriormente realizada, en un determinado
momento del estudio, se admitió que el número de quilómetros efectuados y la media de horas
trabajadas son variables y que se conjugan en la vida de los trabajadores. En este sentido,
fueron aplicadas varias hipótesis para averiguar la existencia o no de relación entre las
diferentes variables analizadas en la situación laboral y la influencia de las mismas a nivel de
la ocurrencia de accidentes.
Así, se realizó un análisis con base en el coeficiente de Correlación de Pearson, donde se
comprendió la existencia de una correlación positiva, entre la media de quilómetros realizados
por mes y las horas trabajadas. Después de ese análisis, se verificó una relación moderada
en 2013 [r (387) = 0,386, p = 0,000], haciéndose más débil en 2012 [r (374) = 0,153, p = 0,000]
y en 2011 [r (374) = 0,113, p = 0,000]. A pesar de esto, la correlación no dejó de ser
significativa.
Tomando como referencia el año 2013 verificamos que el 20,0% de los conductores que
realizaron más de 10 000 kms trabajaron 12 horas, seguidos del 12,1% que realizaron 10 000
kms entre 10 y 12 horas.
Continuando con la misma filosofía de pensamiento, pretendemos entender la relación
existente entre la media de kms realizados por mes y el tipo de horario practicado. Para tal fin,
se utilizó el “test de independencia del qui-cuadrado” admitiéndose, como hipótesis nula, la
inexistencia de relación entre las variables.
Después de la efectivación del test, concluimos que para los años 2012 y 2013 el valor de
p<0,05, rechazándose así la hipótesis nula de que las variables son independientes y que se
asume la existencia de relación entre el número de kms realizados y el horario practicado, en
los dos años apuntados. Continuando la referencia con base en el año 2013, se entiende que
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los que indicaron haber realizado más de 10 000 kms practicaron mayoritariamente horario
flexible (11,6%). En esta secuencia, solamente el 1,5% de los conductores afirmaron tener
horario fijo. La relación existente es débil, pudiendo leerse a través del valor del “Eta quadrado”
que solo el 3% de la variación de los quilómetros realizados en 2013 son explicados por el
horario practicado (Eta2=0,030).
Al efectuar el mismo test para el año 2011, admitimos que no se verificó relación entre las
variables en análisis, o sea, el número de quilómetros y el horario practicado, fueron variables
independientes una de otra para ese espacio temporal. Se constata que el porcentaje de
conductores que indican haber hecho más de 10.000 quilómetros y que tienen horario flexible
(15,7%) y los que indican haber hecho el mismo número de quilómetros y que tienen horario
fijo (10,4%) no es significativamente diferente.
Manteniéndose este tipo de reflexión, esta vez, pretendemos verificar la existencia, o no,
de relación entre los quilómetros realizados por mes y el tipo de distribución llevada a cabo
(embalado/granel).
Después de investigado, se llegó a la conclusión de que solo para el año 2013 existe
relación entre el número de quilómetros recorridos y el tipo de distribución, presentándose un
valor de p<0,05. Se pone de manifiesto que el porcentaje de individuos que distribuyen
embalados hizo menos quilómetros (49,0% hicieron incluso 6 000 quilómetros), que los que
hacen distribución a granel, de los que el 10% indica haber realizado más de 10 000 kms.
En los años 2011 y 2012, no se verificó una relación estadísticamente significativa entre
las dos variables en análisis «tipo de distribución realizada» y en los «quilómetros
efectuados».
En esta fase se creó otra hipótesis, y solo para el año 2013, de que la media de quilómetros
efectuada podría estar relacionada con el tipo de combustibles transportados. Así, y utilizando
el mismo test (test de independencia del qui-cuadrado) se concluye que la hipótesis nula fue
rechazada a nivel del transporte de cuatro combustibles. Se entiende que la variable relativa
a los «quilómetros realizados», no es independiente del hecho de que los conductores han
transportado GPL embalado, Jet A1, gasolina y gasóleo, o sea: se asume a relación existente.
Se cuestionó también la hipótesis de relación entre media de horas trabajadas diariamente
y el tipo de horario practicado, habiéndose obtenido que [X2 (6)=31,057 y p<0,001]. Se
rechazó la hipótesis nula de que las variables son independientes y se asumió que existe
relación entre la media de horas trabajadas y el horario practicado, sucediendo que quien
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trabaja entre 10 y 12 horas y más de 12 horas, indica que tiene mayoritariamente horario
flexible (38,0% y 19,0% respectivamente).
Esta relación no se verifica cuando se averigua si un mayor número de horas trabajadas
tiene relación con el tipo de distribución (a granel, embalado o ambos). Resultó del análisis
que [X2 (6)=10,462 y p=0,107], significando que las variables son independientes, luego, no
existe relación entre las mismas.
También relacionada con la caracterización de la situación laboral se intentó entender si
existe una relación entre un mayor número medio de horas trabajadas y el tipo de
combustibles transportados. Se llegó a la conclusión de que esta relación existe solo para el
transporte de GPL granel y de lubrificantes, sucediendo que en ambos casos la hipótesis de
la independencia de las variables fue rechazada siendo el p<0,05.

E3.Evaluación de las exigencias asociadas a la profesión
Aunque no es habitual pedirles opiniones ni presentar soluciones sobre las dificultades del
día a día de trabajo, es importante para una investigación de este tipo saber exactamente lo
que sienten, pues las áreas de mejoría que deben ser implementadas se verifican a partir del
conocimiento y las experiencias.
Se ha concluido que los conductores son unánimes en considerar que su profesión requiere
mucho cuidado y atención y presupone también mucha seguridad en la realización de las
tareas que tienen que cumplir.
Verificamos que de las 11 afirmaciones planteadas 9, o sea el 81,80% del total de las
respuestas, tuvieron un valor medio superior a 3, en una escala de 1 a 4.
Podremos aludir que la bibliografia consultada, menciona la actividad de conductor como
una profesión de desgaste y fatiga, siendo fuente de algunos disturbios en la salud de los
trabajadores (9).
Según la “Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo” y, de acuerdo con el
estudio de “Eurofound” sobre las condiciones de trabajo en Europa y diversos estudios
nacionales, los problemas de salud referidos más habitualmente por los profesionales de los
transportes terrestres es el cansancio y fatiga.
Siendo así y para poder confirmar la consistencia de la nueva variable, se procedió a un
análisis a partir del “Alfa de Cronbach” cuyo resultado fue de 0,831. Considerando que el “Alfa
de Cronbach” es una herramienta estadística que cuantifica, en una escala de 0 a 1, la
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confiabilidad de un cuestionario y que el valor mínimo aceptable para ser confiable es 0,6,
concluimos que estaba garantizada la consistencia de la nueva variable que pasó a agregar
las tres afirmaciones arriba expuestas y que fue denominada “Información – Condiciones
externas”. Esta nueva variable menciona las condiciones externas a la profesión (10).
La media de concordancia con esta variable fue de 3,25 para la totalidad de los
conductores, siendo aún más elevada, con un valor de 3,39 para los que tuvieron accidentes
entre los años 1998 y 2013.
Con la organización y división expresadas en el capítulo «Evaluación de las exigencias
asociadas a la profesión», se elaboró una tabla que hace referencia a la media de
concordancia de esa evaluación.
Con el desarrollo del estudio y en el transcurso de los contactos realizados, se habló mucho
sobre accidentes, causas, consecuencias y repercusiones en la salud de los trabajadores y
en las organizaciones de las empresas. Nos ha quedado la certeza de que la sociedad carece
de modificaciones por lo que se refiere a la calidad de vida de las personas que sufrieron
accidentes. Todos los accidentados, leves, con lesiones, con grados de incapacidad o
dependencia, deberán tener acompañamiento, no solo por las cuestiones relacionadas con la
vivencia física y acompañamiento médico, pero también a nivel psicológico, porque el
sufrimiento en algunos momentos se encuentra al nivel de la culpa, de la responsabilidad e,
incluso, de posibles situaciones de litigio subsecuentes a los accidentes. Este conjunto de
factores revisten gran importancia a nivel de las percepciones y de los significados atribuidos
al acontecimiento. Como refieren Mayou,Ehlers & Bryant, “las cuestiones legales y a veces
litigiosas, frecuentemente acompañadas de mucha burocracia e interrogatorios, funcionan
como un estímulo desagradable que se puede prolongar en el tiempo y que recuerdan el
accidente” (11).
Sobre el mismo asunto, Tânia Pires, en su tesis del máster con el título «Perturbación de
estrés postraumático en víctimas de accidentes en carretera» y citando a (Blaszczynski,
Gordon, Siove, Sloane, Hillman & Panasetis, 1998; Mayou, Bryant & Ehlers, 2001; Blanchard,
Hikling, Friedenberg, Malta, Kuhn & Sykes, 2004), “los accidentes en carretera constituyen un
acontecimiento de vida frecuente, al que todos estamos potencialmente expuestos (…)” (12)
También es importante destacar que otros autores consideran que “además de las
consecuencias negativas que la exposición a este tipo de acontecimientos puede presentar,
los accidentes en carretera también pueden constituir momentos de crecimiento personal, tal
como sucede con otras experiencias traumáticas “ (13).
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En el estudio y análisis de las descripciones de personas que estuvieron implicadas en
accidentes, “se puede constatar que, después de la exposición, cambiaron algunos hábitos
de conducción, pasando a adoptarse comportamientos y hábitos más seguros. El hecho de
que el accidente marque profundamente a las personas y que estas recuerden regularmente
lo sucedido, los cuidados que muestran en la conducción mejora y aumenta el respeto por la
vida. Se desarrolla una especie de gratitud por haber sobrevivido, aumenta el sentido de
responsabilidad para con los otros y, no pocas veces, aumentan las prácticas religiosas” (14).
Cuando se abordan los elementos causados por la profesión, indicaron mayoritariamente,
con 84,6%, la fatiga provocada por la actividad. Esta referencia demuestra un peso enorme y
merece una nota particular.
Como menciona Oliveira, M. Pedro, en su trabajo sobre los factores potenciadores de la
siniestralidad en carretera, “Es importante que el conductor se encuentre en buen estado físico
y psíquico” (15).
Como refiere Anghinah, Renato, coordinador del Núcleo de neurologia del Hospital
Samaritano de São Paulo, Brasil, “el cansancio constante puede ser síntoma de varias
enfermedades. Las más comunes son disturbios del sueño, estrés, depresión, hipotiroidismo,
anemia, carencia de determinadas vitaminas, enfermedades cardiovasculares y pulmonares,
infecciones e incluso tumores" (16)
Como señala Pinheiro, Pedro, “la fatiga se presenta como una de las cinco quejas más
frecuentes de los que buscan un médico”. En estas ocasiones, cabe al médico encontrar una
causa que justifique la falta de disposición (9).
La fatiga debe evitarse y controlarse por medio de un plan de actividad física, con la
intensidad, carga y volumen, adecuado a cada individuo, pudiendo tomarse medidas de orden:
pedagógico, médico-biológico y psicológico, que contribuyen para una mejoría en la
capacidad de recuperación después del ejercicio, ya que la asociación de las mismas causa
un efecto más eficaz (17).
Después de lo que se ha descrito, se destaca en el proceso de abordaje de las cuestiones
relacionados con el “cansancio”, la “fatiga” e incluso la “debilidad”, la problemática de las
cuestiones relacionadas con el “sueño”.
El sueño, es un estado de reposo normal y periódico, con supresión de la actividad
perceptiva y motora voluntaria y que aún hoy, se presenta como de difícil definición. Sillamy,
1998, en el Diccionario de Psicología Larousse, define el sueño como “un estado fisiológico
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que se produce periódicamente, caracterizado por reducción de la actividad, relajación del
tono muscular y suspensión de la consciencia” (18).
Es evidente que la somnolencia está incluida en la ocurrencia de accidentes en carretera,
en la misma medida que los factores climáticos, las condiciones de la carretera, el consumo
de bebidas alcohólicas, sustancias atrópicas, la imprudencia, el exceso de velocidad o la
velocidad excesiva.
A pesar de los conocimientos existentes, aún subsiste una gran dificultad en caracterizar
el accidente provocado por un disturbio del sueño, dado que no hay un análisis inmediato para
confirmación de las causas, ni posteriormente, en el informe médico.
Países como Estados Unidos, desarrollaron legislación específica para conductores que
sufren disturbios del sueño. Para conseguir identificarlo, tendrá que realizar análisis
específicos, incluyendo la polisonografía. Canadá e Inglaterra tienen normas específicas para
estos casos, recomendándose hacer tratamiento con duración de hasta un año (19).
Dando otro ejemplo, referimos que, en Brasil, el “Conselho Nacional de Trânsito”
(CONTRAN) publicó una “Resolución”, que exige la evaluación de disturbios del sueño para
las personas que quieran obtener, renovar y cambiar las cartas de conducción a las categorías
de camión, autobuses de transporte de pasajeros y de combinación de vehículos.
En el mismo conjunto de respuestas, el 76,30% de los conductores, consideraron en
segundo lugar el “estrés” como uno de los efectos resultantes de su actividad diaria de
conducción.
Considerando las tareas y responsabilidades que tienen esos profesionales, así como a la
necesidad de dar respuesta operacional a las tareas que se les solicitan diariamente, podrá
surgir el factor “estrés”.
Muchos estudios de médicos y psicólogos han demostrado que el ser humano tiene
dificultad en interactuar con estímulos relacionados con el estrés ambiental, socioeconómico
y cultural de las sociedades industriales y urbanas.
El peso significativo que los conductores imputaron a los factores “fatiga” y “estrés” como
reflejos asociados a su profesión, ha sido confirmada por la bibliografía consultada, la afinidad
entre la “fatiga”, el “estrés” y la necesidad de practicar actividad física.
La comprensión de lo que es el estrés, sus síntomas y sus fases, pueden llevar al ser
humano, a utilizar a su favor, la fuerza generada por el mismo. La falta de conocimiento sobre
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el asunto y de tratamiento adecuado puede, por otro lado, llevar a resultados desastrosos
como por ej. a varias enfermedades orgánicas.
La fatiga es otro elemento nefasto que se puede controlar. Este factor deberá merecer una
atención especial por parte de los conductores profesionales, pues podrá ser una respuesta
del organismo a una situación normal de un esfuerzo físico, pero también podrá ser reflejo de
un proceso físico o psicológico que tenderá a manifestar más tarde enfermedades graves.
Hay que conocer las sintomatologías para actuar preventivamente.
Asociado a estos casos, el sueño se presenta como un eslabón de enlace, que deberá
comunicarse al médico, para que pueda diagnosticar la causa de las indisposiciones y
malestar.
No es posible ignorar el peligro del estrés o de la fatiga excesivos y prolongados para la
calidad de vida de los profesionales. Esconder el malestar y las reacciones adversas nunca
será solución. La decisión más acertada e inteligente, será siempre buscar el apoyo de un
médico.
Lo ideal será intentar incorporar algunos hábitos diarios de forma progresiva para mejorar
el bienestar y la calidad de vida y sedimentar, con el tiempo, las rutinas adecuadas para la
realización del trabajo, preservando siempre su salud con el máximo cuidado
Habiéndose verificado que la sintomatología causada por la profesión se refleja a nivel de
la calidad de vida de los conductores, y como consecuencia en su productividad, se pensó
plantear la hipótesis de existencia de relación entre la media de horas trabajadas por los
conductores y los síntomas referidos.
Con la aplicación del test de independencia del “qui-cuadrado”, se ha querido verificar si
las variables nominales estarían relacionadas. Se ha llegado a la conclusión de que el estrés,
la fatiga y la insatisfacción en la realización de las tareas, son variables que se correlacionan
con el número de horas trabajadas. Los que ya han trabajado 10 horas y más, indicaron que
sentían, en primer lugar, «insatisfacción en la realización de las tareas», y a continuación
«estrés» y «fatiga».
Relativamente a la restante sintomatología, no se verificó relación con el número de horas
trabajadas.
De esta forma, se realzan estos factores como elementos que hay que tener en cuenta por
lo que se refiere a la necesidad de cumplir rigurosamente los horarios de trabajo, al mismo
tiempo que se verifica que los factores referidos constituirán una buena base de trabajo para
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futuras reflexiones sobre la actividad de los conductores que efectúan el transporte de
combustibles por carretera.
Cuando se abordaron cuestiones como el «Tiempo de adaptación al vehículo con que se
trabaja» y la participación en «Acciones de formación» promovidas por las empresas de
transporte, se constató que la mayoría respondió afirmativamente, en especial en lo que
concierne a la formación, con 96,6% de respuestas.
Al estar regulada y certificada la actividad de conductor, es natural que estos profesionales
posean una formación obligatoria por ley y exigida por el ADR.
A pesar de esta realidad, queremos hacer notar que, aunque se hubiese llegado a la
conclusión de que solamente el 3,4% de los profesionales no poseían formación en las
empresas que les dan empleo y las respectivas gerencias, deberán, en virtud de los valores
indicados, reflexionar sobre la necesidad de proporcionarles la formación adecuada.
A través de la información de que disponemos, podremos decir sin miedo a equivocarnos,
que esa minoría trabaja en empresas que no se encuentran directa o indirectamente sujetas
a las reglas exigidas por el ASRA.
A pesar de esto, nos interrogamos sobre la razón, o razones, que podrán justificar el hecho
de que los responsables de los parques de carga admiten la entrada de profesionales que
realizan una actividad con factores de riesgo, sin tener la formación adecuada para
desempeñar esa función.
Por lo que se refiere a que los conductores tengan a su disposición información que les
proporcione la localización de puntos negros y trechos de carretera con riesgo de accidente,
se llegó a la conclusión de que la mayoría no dispone de esa información. Se ha comprobado
en la práctica, que algunos conductores utilizaban sistemas GPS propios, ya que las empresas
donde trabajaban no les facultaban este tipo de equipamientos.
En el grupo minoritario que respondió “sí”, la mayor parte, afirmó que obtenía esa
información de forma informal y no por medio de sistemas geográficos.
Estamos ante una situación que merecerá una reflexión por parte de los gerentes de las
empresas de transporte, sobre las capacidades y beneficios de implementar SIG´s en los
vehículos de distribución de combustibles.
Otra cuestión que sobresalió, fue la verificación de que había relación entre la concordancia
con la afirmación «Mi trabajo sobrepasa algunas veces el horario de trabajo legal»
(reconocimiento de exceso de carga horaria), y la sintomatología provocada por el trabajo.
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En este sentido, se realizó el test estadístico del “Qui-cuadrado”, concluyéndose que en los
casos de «fatiga», «somnolencia» y «dificultad para respirar», existe relación con la
concordancia en que la carga horaria de trabajo sobrepasa lo legalmente establecido. Estas
variables presentaron así una relación estadísticamente significativa.

E4.Evaluación subjetiva de las condiciones geográficas existentes
En esta parte del instrumento encuesta, se solicitó a los conductores que, con base en sus
conocimientos de las carreteras en Portugal, en sus experiencias y percepciones, evaluasen
las que utilizan a diario en cuanto a áreas propicias a accidentes.
Con esta finalidad, se dio la posibilidad a cada uno de citar las tres carreteras que
consideraban las más peligrosas. Basándonos en las 612 referencias obtenidas, se
seleccionó el TOP 20 – las 20 carreteras que presentaban un mayor peso estadístico y que,
al mismo tiempo, eran las más propicias a accidentes.
En un análisis más pormenorizado y, teniendo en cuenta los elementos de seguridad
evaluados, el estudio incidió en las tres carreteras más votadas. Destacaron el IC1, con 74
referencias, la N1/IC2 con 38 y, por último, la 2. ª circular con 34.
Estas tres carreteras, forman el Top 3 de las apuntadas como las más peligrosas por los
encuestados, independientemente de los accidentes que se han producido.
Así la “IC1” aparece como la carretera más peligrosa, habiendo sido considerada de forma
equivalente entre los conductores que habían tenido accidentes y los que no los habían tenido,
mencionándose como “nada segura” a nivel de «pavimento», «tráfico» y «lluvia» y “poco
segura” debido a la «niebla». A pesar de esto, los que tuvieron accidentes indican por regla
general que el factor de mayor inseguridad es el «tráfico». Los que no han tenido accidentes,
consideran la «helada» como el factor más inseguro, siendo unánimes al caracterizar esta
carretera como la más favorable a accidentes.
La “N1/IC2” es la segunda más mencionada y fue considerada de forma diferenciada entre
los conductores que tuvieron accidentes y los que no los tuvieron.
Los que tuvieron accidentes mencionaron esta carretera como “poco segura” por lo que se
refiere a la «niebla», «viento», «deslumbramiento solar» y «deficiente escorrentía de aguas».
Los que no tuvieron, consideraron los factores «helada», «viento», «deslumbramiento solar»
y «deficiente escorrentía de las aguas».
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Por lo general, los profesionales accidentados apuntaron el factor «lluvia» como el más
inseguro, mientras que los no accidentados señalaron la «helada».
A continuación, surge la 2.ª circular como la tercera infraestructura que consideraron más
peligrosa.
Se refirieron a esta carretera como “poco segura” a nivel de la «niebla», «helada»,
«deslumbramiento solar», «lluvia» y «deficiente escorrentía de agua».
El factor por el que se caracteriza como “nada segura” es el «tráfico» y, en términos medios,
tanto los conductores accidentados como los no accidentados, indicaron la «lluvia» como el
factor que provoca mayor inseguridad.
No hay duda de que, en este análisis, los elementos vinculados a la geografía física, son
los que más se destacan. Ante estos hechos, se pone de manifiesto otra área que los gestores
de las empresas de transporte deberán tener en cuenta, cuando elaboren futuros planes de
formación.
Se llegó a la conclusión, por lo tanto, de que para las tres carreteras consideradas como
las más favorables a accidentes, los «factores geográficos» son predominantes en la
percepción de las mismas por parte de los conductores, como vías de circulación por carretera
poco seguras.

E5.Caracterización de los accidentes en carretera
En los cuestionarios realizados entre 1998 y 2013, de las 387 encuestas válidas, la gran
mayoría no relató accidentes, sin embargo, se contabilizaron 105 accidentados, que
correspondieron a un total de 113 accidentes.
Por lo que se refiere a los accidentes referenciados, se aplicaron diversos tests estadísticos
para comprender los acontecimientos y las posibles relaciones existentes.
Para responder a estas cuestiones, se recurrió a la “estadística inductiva” (inferencial)
utilizando un conjunto de métodos que permiten medir relaciones entre variables con vista a
generalizar los valores para la población en estudio
Específicamente, partimos de la hipótesis de que podría haber relación entre la ocurrencia
de accidentes y el tiempo de servicio en la empresa actual y la ocurrencia de accidentes y el
tiempo en la profesión. Se aplicó el “V de Cramer” (medida de asociación entre variables),
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habiéndose verificado que la relación entre las mismas presenta en ambos casos una relación
escasa.
Mediante el cruce entre la cuestión relativa a la ocurrencia de accidentes y la media de
quilómetros efectuados en los años en análisis, se entiende que en 2011 y en 2013, los que
tuvieron accidentes realizaron también una media superior de quilómetros, situación que no
se verificó en 2012.
Se puso en práctica el test paramétrico Anova de una vía, “one-way-anova”, (tiene
estimaciones de parámetros) a fin de confirmar si existían diferencias entre las medias de una
determinada variable (variable respuesta).
Se certificó la ausencia de correlación de las dos variables (eta2=0,001). La lógica que
sobresale es que la probabilidad de accidentes aumenta con el mayor número de quilómetros
realizados. No obstante, ha quedado probado por el test estadístico que, tener o no
accidentes, no difiere frente al número medio de quilómetros efectuados, o sea: no se puede
decir que exista una relación directa causa/efecto.
A pesar de que la media de quilómetros es más elevada para los que alegaron que tuvieron
accidentes, ese número no explica significativamente la probabilidad media de la ocurrencia
o no de los mismos, situación que se puede comprobar con los acontecimientos del año 2012.
Cuando se utilizó el test estadístico del “qui-cuadrado” para verificar la existencia o no de
relación entre la «ocurrencia de accidentes» y el «tipo de horario practicado», este mostró de
forma clara que había relación estadísticamente significativa, verificándose que quienes
tuvieron accidentes revelan tener mayoritariamente un horario flexible.
Estudios realizados teniendo como objetivo la dinámica de trabajo impuesta a los
conductores y las condiciones laborales que enfrentan, (20), revelan un conjunto de
situaciones que ponen en entredicho, tanto su calidad de vida, (21) como del trabajo
desempeñado. Los que tienen horarios flexibles y por turnos, dada su irregularidad, suelen
invertir con mucha frecuencia el ciclo de vigilia-sueño (no durmiendo lo necesario, durmiendo
de forma irregular, o durmiendo de día y manteniéndose despierto durante la noche). Al
proceder de este modo, podrá resultar que al cabo de algún tiempo surja un disturbio que
conducirá a una privación parcial crónica del sueño (20). Esta situación, aliada al sedentarismo
(21), predispone a elevados niveles de estrés, utilización abusiva de ingestión de bebidas
estimulantes (café o té), el uso de medicamentos psicoestimulantes , provocando disturbios
de alimentación y, en el limite, el desarrollo de enfermedades crónicas (21).

QQ

Resumo em Espanhol
Ante estos hechos, pensamos que es necesario y de suma importancia para Portugal, hacer
un análisis riguroso y atento sobre las materias presentadas, especialmente en los
conductores sujetos al transporte por carretera de mercancías peligrosas, en general, y a los
de distribución de combustibles, en particular.
Considerando el historial de los accidentes reportados en las encuestas, se ha verificado
un aumento significativo de los mismos entre 1998 y 2013, siendo este último año, el que tuvo
el mayor número, seguido del año 2010 y de los años 2011 y 2012 con el mismo valor.
Paralelamente, se confirmó que el número de accidentes mostraba en términos generales,
una situación casi antagónica en relación a los datos estadísticos puestos a disposición por
APETRO. Siguiendo la lógica de utilización de estos valores como datos orientadores, dado
que no existen otras estadísticas, nos hemos basado en esta información para comprobar las
diferencias observadas.
Por el hecho de no contar con el dato del número de accidentes ocurridos con los vehículos
al servicio de APETRO para el año 2013, este análisis incidirá en el espacio temporal de
1998/2012.
En una primera observación, se registra una diferencia bastante elevada entre el número
de accidentes en el año 1998. Esta situación contiene diversas explicaciones que, en
conjunto, explica que exista un número tan reducido de accidentes ese año:
- el hecho de pedir en las encuestas información solo sobre los dos últimos accidentes y,
como consecuencia, solamente el 9,6% de los profesionales estaban en condiciones de
responder a esta cuestión, que son los que tuvieron 2 o más accidentes;
- no se puede descuidar que el 90,5% de los encuestados, refirieron que tuvieron solo un
accidente;
- el espacio temporal en estudio representa 16 años de actividad y, aproximadamente el
48% del total de los conductores, tendrán como máximo 15 años de profesión. Así, casi la
mitad de los encuestados, no podía a la sazón haber tenido ningún accidente ese año, pues
aún no desempeñaba la profesión;
- Muy importante es también el hecho de que cerca del 81% de los conductores
encuestados trabajan en empresas que cumplen las exigencias determinadas por ASRA;
No hay duda en cuanto al descenso bastante elevado en el número de accidentes con los
vehículos al servicio de las petroleras. Según los datos obtenidos en las encuestas, a partir
del año 2009 el número de accidentes ha aumentado. Cuando abordamos las cuestiones
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vinculadas a los accidentes de carretera más significativas en Portugal (referidos en el capítulo
IV), se ha verificado que entre 2008 y 2013, sucedieron los que expresan, de la peor forma,
las consecuencias que podrán surgir en el sector de los transportes por carretera de
combustibles.

Figura C
Tasa de accidentes/millón de km s
Los resultados de la comparación de las encuestas y estadísticas APETRO

Fonte: Elaboración propia con base en datos recogidos de encuestas y estadísticas APETRO

En el gráfico anteriormente presentado, se observa que los años con mayores índices de
accidentes referentes a los datos de las encuestas (2010 a 2013) son los que el número de
vehículos al servicio de las petrolíferas presentan un valor bastante bajo. Hay que destacar
que el año 2010, fue el que casi alcanza la meta de “cero” accidentes.
Comprobamos de esta forma que los vehículos al servicio de las petroleras muestran un
número más bajo de accidentes en carretera. Considerando el trabajo desarrollado en el
ámbito de APETRO y de la realidad demostrada por las respectivas estadísticas, el número
reducido de accidentes se explica por la aplicación de las reglas de ASRA.
En este análisis comparativo, no podrá ponerse de lado el hecho de que el 74% de las
empresas incluidas en las encuestas (23,51% de los conductores), son las que no están
sujetas a las exigencias de las petroleras. Este es un hecho que deberá merecer la reflexión
de las entidades oficiales, para que dentro de poco la obligatoriedad de las reglas ASRA se
empiecen a aplicar a todas las empresas del sector de la distribución de combustibles líquidos
y gaseosos, que operan en Portugal.
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Se ha comprobado que el año 2013 fue el más prolífero en accidentes. Analizando ese
año, quedó demostrado que en los meses de julio, abril y junio se produjo el mayor número
de ocurrencias.
Resultó también que la mayoría de los accidentes tuvieron como responsables terceros,
con 58,1% de los casos y, que las causas principales se deben al «incumplimiento de las
reglas de conducción defensiva», «falta de respeto por las reglas del código de circulación»,
«velocidad excesiva», «fatiga» y «lluvia».
Así, los accidentes en los meses de verano podrán estar relacionados con la época de
vacaciones y con el consecuente aumento del tráfico. De esta forma, aumentan las
probabilidades de incumplimiento de las reglas de tráfico por parte de los conductores en
general, quedando los profesionales más expuestos a los reflejos adversos del estrés,
además de notarse algún cansancio acumulado, al mismo tiempo que sobresale alguna
ansiedad por la proximidad del tiempo de vacaciones.
Relativamente al período de abril, los factores geográficos relacionados con la
meteorología, aparecen como elementos desestabilizadores, pues ese mes es normalmente
irregular, como sucedió en el año 2013.
El mes de abril tuvo un valor medio de 67,2 mm, lo que no se podrá considerar elevado,
aunque en algunos lugares del interior norte y centro, haya sido lluvioso. En los últimos días
del mes, se ha verificado caída de nieve por encima de los 900 metros, en ciertas áreas de
Trás-os-Montes y Beira Interior. El viento fue fuerte, con ráfagas superiores a 80 km/h en el
litoral oeste y en las tierras altas, razones más que suficientes para crear problemas añadidos
al tráfico por carretera.
A pesar de esas referencias, se llegó a la conclusión de que la mayoría de los accidentes
tuvieron lugar en el primer semestre. Entre enero y junio, se registraron el 54,00% y entre julio
y diciembre, el 46,00%.
Relativamente a las causas directas de los accidentes, aunque se verificasen diversas en
simultáneo, las situaciones más señaladas tienen que ver con procedimientos incorrectos e
incumplimiento de las reglas por parte de los conductores
Con la finalidad de asegurarnos de la importancia de los factores como causas de los
accidentes y, para facilitar la lectura e interpretación de los mismos, se crearon tres grupos de
acuerdo con una lógica racional de los factores.
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De los tres grupos creados, y designados como “Factores humanos”, “Factores
geográficos” y “Factores de ingeniería”, se destacaron como principales causas de los
accidentes, el “Incumplimiento de las reglas de conducción defensiva”, la “lluvia” y las
“Carreteras sinuosas”.
Los “Factores humanos” fueron los que los conductores consideraron en primer lugar como
causas principales de los accidentes. Del análisis realizado, también deducimos que de la
mayoría de los accidentes fueron responsables terceros, lo que va al encuentro de las
estadísticas de APETRO, donde se subraya el número de heridos y óbitos superior en los
accidentados terceros.
La OMS, en el estudio con el título “Global Status Report on Road Safety 2013”, presenta
informaciones sobre la seguridad vial de 182 países, representando casi el 99% de la
población del mundo (22). El Informe indica que el número total de muertes por accidentes en
carretera, en todo el mundo, continúa siendo inaceptablemente elevado, matando 1,24
millones de personas por año y provocan heridas en 20 a 50 millones de personas todos los
años, siendo los costes económicos de las consecuencias del orden de los millares de
millones de dólares. Solamente 28 países, que representan el 7% de la población mundial,
tienen legislación que comprende la seguridad vial sobre los cinco principales factores de
riesgo: conducción bajo los efectos de alcohol, exceso de velocidad, la falta de uso del casco,
cinturones de seguridad y sistemas de retención para niños.
La incapacidad de los usuarios de las carreteras portuguesas, nos hace reflexionar sobre
un conjunto de cuestiones.
En el abordaje a los “Factores geográficos”, se concluyó que fueron los factores “lluvia” y
“poca visibilidad” los que más sobresalieron. Esta relación de causalidad presentada por los
conductores no se consiguió comprobar cartográficamente, pues debido a la pequeña escala
de los “layers” utilizados, el nivel de detalle no se presentó como el necesario y suficiente para
poder atestiguar esta realidad, estadísticamente comprobada.
Estos dos factores se presentan como elementos de mucha importancia, no solo por las
consecuencias de los reflejos directos que podrán provocar, sino también por los efectos de
los reflejos indirectos.
En algunos lugares con algunas precipitaciones, se pone en evidencia el efecto del
“aquaplaning”, muchas veces relacionado con la precipitación intensa y concentrada, o incluso
debido a la nieve o el hielo en las vías. La existencia de señalética para el hielo y nieve en
esos lugares, ciertamente que no es por casualidad.
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La red nacional de carreteras no garantiza la seguridad contra el “aquaplaning”, alerta el
Observatorio de Seguridad de Carreteras y Ciudades (OSEC). “El problema está en el mal
drenaje del pavimento, en particular en las zonas de proximidad de las curvas, que permite el
"aquaplaning" - pérdida del control de la dirección del vehículo - a partir de 80 quilómetros por
hora incluso con lluvia débil” (23).
Algunas de las carreteras con problemas, referidas por esa organización no
gubernamental, son la A5, que une Lisboa a Cascais, el IP3 (Viseu), el Eje Norte-Sul (Avenida
Padre Cruz-Puente 25 de Abril) y la carretera nacional 10 (Setúbal-Coina), carreteras
destacadas por los conductores en la evaluación subjetiva de puntos negros y carreteras con
riesgo de accidente y que ya fueron objeto de denuncia por parte de la OSEC.
Al detenernos en las cuestiones relativas al grupo de “Ingeniería de las carreteras”,
observamos que los conductores pusieron de manifiesto la «sinuosidad de las carreteras»
como un factor que influye en los accidentes, seguido de los «problemas mecánicos» y del
«mal estado del pavimento».
Además del elemento velocidad, otros se presentan como fundamentales:
- el volumen de tráfico, que está relacionado con el conocimiento de la demanda que tenga
la carretera;
- las distancias de visibilidad, que se presentan como fundamentales en la garantía de la
seguridad de circulación y que comprende la “distancia de visibilidad de parada”, “distancia
de visibilidad de decisión” y “distancia de visibilidad de adelantamiento” (34).
Como hecho, mostramos los factores que los conductores presentaron como elementos
causadores de los accidentes y que no siempre se concilian con las referencias técnicas
verificadas en las diversas bibliografías consultadas. Son una realidad las dificultades
experimentadas por todos los usuarios de las carreteras en determinados trechos en el país
y que constituyen referencias comprobadas estadísticamente con los datos de las encuestas.
Al efectuar un análisis minucioso en cada mapa elaborado, aunque no haya condiciones
claras y efectivas para conclusiones detalladas y sin dudas, algunas referencias son
merecidas y exigibles.
Iniciando una observación en cada cartografía elaborada, el elemento principal y, a nuestro
entender, el mayor factor explicativo de los acontecimientos, será la localización de las
carreteras, independientemente de los factores geográficos cruzados y cartografiados. Tanto
con base en la hipsometría, en la precipitación, en las temperaturas, en el tipo de suelos u
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otros, la realidad verificable se presenta siempre del mismo modo, no estando confirmadas
influencias únicas y particulares de alguno de los factores referidos sobre la localización de
los accidentes. Lo que se subraya es la imagen nítida del proceso de litoralización de la franja
occidental del territorio que se encuentra totalmente urbanizada y que se extiende de forma
casi continua, “con algunas ramificaciones hacia el interior a lo largo de los principales valles
y vías de comunicación importantes, muchas veces coincidentes” (24).
Los puntos de concentración están asociados a la confluencia de rutas de transporte de
productos peligrosos con las principales rutas de otros tipos de transporte o de vehículos de
turismo, elevando significativamente la ocupación del espacio vial en esos lugares y, como
consecuencia, el riesgo de accidentes. La localización de los diversos polos petroquímicos,
de almacenamiento y distribución, en las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto, también
serán un caso particular que deberá merecer en el futuro una reflexión específica.
También como referencia podemos destacar que, por el estudio realizado y las estadísticas
consultadas, se confirma que, en todo el mundo, los medios de transporte aéreo y ferroviario
son los más seguros, siendo los transportes por carretera los que presentan un mayor nivel
de inseguridad.
En cuanto a los días de la semana en que se produjeron mayoritariamente los accidentes,
se ha referido el miércoles. No hay datos que expliquen claramente esta situación, podrá
pensarse que exista una relación con el número de vehículos en circulación.
La mayoría de los profesionales, dijeron que se habían levantado el día del accidente entre
las 5 y las 7 de la mañana, habiendo también ¼ que se levantaron entre las 2 y las 4:50, lo
que revela un grupo significativo.
Asimismo llegamos a la conclusión de que la mayoría de los encuestados accidentados,
sufrieron el accidente a lo largo de la madrugada y de la mañana. Un segundo grupo
contabilizaba 7 o más horas de trabajo en el momento del siniestro, o sea, la mayor parte del
tiempo de actividad realizada. Naturalmente los síntomas de cansancio a lo largo del día,
aliados al hecho de haberse levantado de la cama bastante temprano, podrían reflejarse en
la prestación del servicio.
Lo que podemos referir con toda seguridad, es que para la mayoría de los accidentados en
este estudio, cerca del 67%, apuntaron los daños materiales como los reflejos más
perjudiciales. A continuación, con un peso significativo, cerca del 29% de los accidentes
tuvieron repercusiones personales y, con un valor menor, surgen los daños de carácter
ambiental.
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Cuando observamos la fecha de las matrículas de los vehículos que habían registrado
accidentes, se llegó a la conclusión de que las anteriores al año 2000, representaban 39,00%
del total, o sea, una edad igual o superior a 13 años.
Por otro lado, el 78,80% de los vehículos accidentados, tenían una fecha de matrícula con
más de 8 años y menos de 13, verificándose que una minoría, el 21,20%, contaban con una
matrícula con 7 años o menos.
Ante esta realidad, podrá decirse que las flotas presentan una vida útil de trabajo bastante
prolongada. El ASRA, prevé para un tractor, una vida útil de 9 años, llegándose a la conclusión
de que una parte significativa de estos vehículos, tendrían que ser substituidos. En el caso de
un vehículo rígido de 19 Ton. de GPL o productos blancos, tendría que substituirse cerca del
80% de la flota.
Esta situación no se resuelve con facilidad, pues las empresas de transporte se enfrentan
con varios problemas relativos a las bajas márgenes de beneficio y a la disponibilidad
financiera que les impide adquirir nuevos vehículos y equipamientos.
En cuanto a la opinión solicitada a los encuestados sobre si el accidente podría haberse
evitado, la gran mayoría, aproximadamente el 81%, consideró que sí, hecho que va al
encuentro de lo que referimos sobre el factor, que fue considerado la principal causa de los
accidentes.
Para la observación de los accidentes, se utilizó una vez más el test estadístico del “quicuadrado” y se procuró validar si los mismos podrían tener alguna relación con la edad del
conductor. La conclusión fue inequívoca, pues se ha verificado que la relación es significativa,
teniendo mayor número de accidentes los conductores con edad igual o superior a 51 años
ya que los conductores hasta 40 años indicaron que no habían tenido accidentes.
También se llegó a la conclusión de que los conductores con 21 o más años en la profesión,
indican que han tenido accidentes, comprobándose así la relación estadística significativa.
Al mismo tiempo, los accidentes se produjeron mayoritariamente con aquellos que
transportaron gasolina y gasóleo, estando relacionada esta situación con el mayor número de
vehículos en servicio y con los conductores de más edad.
Otros hechos que se relacionan, tienen que ver con las exigencias asociadas a la profesión.
Quienes sufrieron accidentes se refirieron principalmente al hecho de que el trabajo requiere
un gran esfuerzo físico y solicitar información sobre la localización de las carreteras con riesgo
de accidente.
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Como referencias finales, sobresale el hecho de que la mayoría de los encuestados, 296,
trabajan en empresas de transporte que trabajan para las petroleras y que cumplen las reglas
ASRA. Esta situación resulta del hecho de que las encuestas se han realizado en parques de
almacenamiento, empresas representantes y, en puestos de abastecimiento relacionados con
las empresas petroleras.
También hay que hacer notar que a pesar de no haber estadísticas nacionales que puedan
comprobar esta realidad, por la experiencia adquirida en el ramo petrolífero, el número de
conductores que trabajan en la distribución de combustibles será mayor en las empresas de
transporte contratadas por las petroleras.
Los restantes conductores son profesionales de empresas con menor dimensión, que
efectúan cargas propias y que son más numerosas que las empresas de transporte que
realizan distribución para las empresas petroleras que operan en Portugal. Por esa razón,
podemos verificar que la mayoría de las empresas a que corresponden las encuestas, forman
parte del grupo “Otras”, no obstante, se verifica que el número de conductores encuestados
de esas empresas son bastante menos.

F.CONCLUSIONES
Una vez expuestos y discutidos los datos que resultan del presente estudio, se hace
necesario realizar una lectura global de los mismos que permita poner de manifiesto los
resultados más significativos. Con base en las intenciones y cuestiones predefinidas en los
Capítulos 5.1.2 y 5.1.3, se presentan a continuación las conclusiones más significativas
obtenidas en la presente investigación. Frente a la escasa cultura de seguridad existente en
este sector, desde el principio se llegó a la conclusión de la necesidad de investigar aspectos
muy concretos sobre las cuestiones de «Seguridad del transporte por carretera de
combustibles», tanto en un panorama de mejora, como en los aspectos de la innovación. Los
temas vinculados a la prevención en este campo de intervención aún son muy reducidos,
observándose una organización estructural deficiente a nivel de la sustentabilidad e
intercambio de conocimientos entre organizaciones. Estos conocimientos, si estuviesen
integrados, podrían ser beneficiosos y contribuir a la disminución de accidentes, heridos,
óbitos, impactos negativos para las familias, así como costes profesionales y sociales.
Así, de forma sintética y, por grupo de factores, presentamos a continuación las principales
conclusiones de esta investigación:
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Factores Geográficos
• De una forma muy general, Portugal es un país de contrastes, desde el punto de vista
biofísico. Presenta diversidad de norte a sur y de este a oeste, desde el clima a la
ocupación del suelo, de la morfología a los regímenes hidrológicos, pasando por la
riqueza litológica. Las áreas montañosas (norte y centro) están poco pobladas y la
penillanura del Alentejo presenta una gran heterogeneidad;
• No se podrá deducir por la cartografía elaborada y por la discusión de los resultados
que exista una inequívoca semejanza entre las causas de los accidentes y su
localización geográfica;
• No se podrá afirmar de forma concluyente la relación de causa/efecto en las
consecuencias de los accidentes, por lo que se refiere a los accidentes ocurridos, frente
a las condiciones geofísicas;
• Lo que se afirma, ya que se ha comprobado por el análisis de los datos, es que los
factores geográficos son elementos potenciadores de la siniestralidad, actuando solos
o asociados a otros en ciertas y determinadas circunstancias;
• Se ha verificado que existen potenciales relaciones de casualidad, principalmente por lo
que se refiere a la relación entre precipitación, nieve, hielo/helada, niebla y los
accidentes.

Accidentes/Consecuencias
• Los accidentes ocurridos se centran particularmente en tres grandes áreas geográficas,
sobresaliendo por el número de accidentes las siguientes áreas:
o “Gran Lisboa”, que incluye la ciudad y que se extiende aproximadamente hasta Leiria,
donde se destacan los trozos del IC2 y del IP1;
o “Gran Oporto”, con extensión a Braga;
o Área que rodea a Setúbal, con menor importancia.
• Se agruparon las causas de los accidentes en tres tipologías:
o En los “Factores Humanos”, hay que destacar las causas - «Incumplimiento de las
normas de conducción preventiva» y «Desobediencia de las normas del Código de
Circulación».
o En los “Factores Geográficos” - «Lluvia» y «Poca visibilidad».
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o En los “Factores de Ingeniería” - «Carreteras sinuosas» y «Problemas mecánicos».
• La mayoría de los accidentes fueron provocados por terceros y las causas principales
fueron el «incumplimiento de las normas de conducción preventiva», la «desobediencia
de las normas del código de circulación», la «velocidad excesiva», la «fatiga» y la
«lluvia»;
• Las consecuencias de los accidentes repercutieron en términos absolutos de la
siguiente forma:
o Daños materiales;
o Daños personales;
o Daños de carácter ambiental;
• Como reflejos nocivos de los accidentes, quedó comprobado que el jet A1, el gasóleo y
la gasolina fueron los tres combustibles con mayor incidencia en los derramamientos
ocurridos;
• La mayoría de los accidentes ocurrieron en los primeros semestres de los años y de
madrugada y por la mañana;
• La mayor parte de los accidentes se produjeron junto a la franja litoral, particularmente
en la franja occidental;
• Se destacó el acentuado descenso, a lo largo del tiempo, del número de accidentes en
las empresas al servicio de las empresas petroleras.

Factores Humanos
• Demasiadas muertes y heridos (52 heridos y 10 muertos);
• La mayoría de los conductores accidentados tenían 51 años o más;
• Los conductores con 21 o más años en la profesión fueron los que hicieron referencia a
más accidentes;
• La mayoría de los conductores accidentados están sujetos a la reglamentación “ASRA”
y el mayor número de empresas con accidentes fueron las identificadas como “Otras”;
• Detección de profesionales que distribuyen combustibles sin la formación exigida por
ley;
• Detección de fatiga, cansancio y estrés en un grupo significativo de profesionales
factores relacionados con el número de horas trabajadas;
• Constatación de la existencia de relación entre conductores accidentados y horario
flexible;
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• Comprobación de algunos excesos de horas trabajadas, especialmente en el norte del
país.

Factores de Ingeniería
• Se constató que la mayoría de los vehículos accidentados tenían más de ocho años.

Con la investigación desarrollada, la bibliografía consultada y el conocimiento obtenido, se
puede decir, sin ninguna ingenuidad, que los accidentes se pueden evitar y, aunque se
produzcan, sus reflejos nocivos pueden minimizarse.
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1.1.Nota introdutória
O transporte rodoviário de combustíveis faz parte integrante do nosso dia-a-dia, tendo
surgido como reflexo das exigências que advêm do desenvolvimento da economia mundial.
Daqui se conclui que existe uma grande probabilidade da ocorrência de acidentes no
transporte e distribuição dos produtos combustíveis.
Apesar de Portugal ter vindo a apresentar uma evolução significativa nesta área,
verificamos a necessidade de melhoramentos contínuos, pois os riscos existentes são
inúmeros e os resultados de um acidente poderão criar situações nefastas a níveis individual
ou combinada, envolvendo uma ou mais substâncias com potencial de causar danos ao nível
da saúde humana, meio ambiente e equipamentos.
Nas duas últimas décadas, verificou-se uma melhoria da rede viária e, devido à localização
geográfica dos parques industriais de armazenagem e de cargas, o fluxo rodoviário de
combustíveis registou um aumento significativo. Na presente investigação, ao falarmos no
transporte de combustíveis, referimo-nos aos combustíveis líquidos (gasolina, gasóleo, Jet A1
ou fuel) e gasosos (GPL butano e propano e o Gás Natural Liquefeito (GNL).
Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2009), em Portugal, o transporte de
mercadorias perigosas, representa 10% do total das mercadorias transportadas por rodovia,
das quais 70% correspondem ao transporte de combustíveis líquidos e gasosos (25).
Os perigos e riscos associados a esses transportes têm vindo a impor regras específicas,
cada vez de maior exigência e que de uma forma rigorosa estabelecem as normas de
segurança a serem aplicadas.
Ao nível internacional, foi constituído o Acordo Europeu Relativo ao Transporte
Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR) estabelecido em Genebra em
setembro de 1957. Este documento regula a otimização do manuseamento de produtos,
considerando a sua perigosidade e estabelecendo requisitos mínimos de segurança para o
seu transporte rodoviário, as quais são asseguradas com base em listas de mercadorias,
determinando a sua classificação, disposições específicas, sinalização das condições de
transporte, definição da documentação necessária e, apresentando diversos procedimentos,
desde a prescrição de construção de equipamentos até à regulamentação de ensaios de
cisternas e embalagens (26).
Em setembro de 1992, foi criada em Portugal a Associação Portuguesa de Empresas
Petrolíferas (APETRO) pelas empresas que atuavam no mercado (atualmente - BP, Cepsa,
Galp Energia, e Repsol, às quais se juntaram mais recentemente a OZ Energia, a Spinerg, e
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Rubis, como associadas setoriais, e a Prio Energia como associada global), definindo uma
nova visão sobre o setor dos transportes rodoviários de combustíveis e criando uma
observação mais atenta e cuidada.
Como resultado, desenvolveu-se um grupo alargado de ações, onde se salienta a
realização e implementação do Acordo de Segurança Rodoviária Acrescentada (ASRA) que
tem sido indubitavelmente uma linha orientadora na segurança rodoviária no transporte de
combustíveis em Portugal.
Apesar das melhorias verificadas, considera-se dar maior relevância às exigências e
agilizar procedimentos, na procura de soluções inovadoras e mais eficazes para o
desenvolvimento, prevenção e controle de ocorrências indesejáveis.
O setor de distribuição de combustíveis líquidos e gasosos apresenta-se como um
incremento da economia, não se podendo negligenciar a perigosidade e os elevados riscos
que esses produtos poderão causar, o que exige por parte dos especialistas, um olhar atento,
crítico e exigente na procura de soluções que beneficiem a segurança.
A distribuição de combustíveis em Portugal não é caracterizada por acontecimentos
graves, pois na retaguarda do que se encontra aos nossos olhos, estão muitos técnicos e
especialistas que investigam e estudam preceitos técnicos e operacionais, para se evitarem
acontecimentos que ninguém deseja que aconteçam. É o trabalho preventivo, que exige um
acompanhamento próximo e meticuloso.
É nesta perspetiva que surge a presente investigação!
O elemento de primordial importância deste trabalho baseia-se no conhecimento e
experiência adquiridos ao longo de trinta e quatro anos, em diferentes áreas do setor
petrolífero.
Em segundo lugar, existe a consciência da necessidade de se criarem condições para um
desenvolvimento económico sustentado e delimitado pelas mais rigorosas regras de
segurança. A promoção da saúde dos trabalhadores, a defesa do ambiente e a proteção de
máquinas e equipamentos, apresentam-se como fatores essenciais para o bem-estar geral.
O terceiro ponto detentor de crucial importância nesta investigação, encontra-se no
universo geográfico, mais especificamente no determinismo ambiental, que cientificamente se
apresenta como sendo a “(…) conceção segundo a qual o meio ambiente define ou influencia
fortemente a interação natureza/homem” (27).
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Tendo em conta o conhecimento geográfico, estabeleceu-se uma das componentes
essenciais na análise, caraterização e cartografia dos estudos efetuados.
Com base neste ponto de vista, serão colocadas em prática metodologias próprias, de
forma a poderem ser, ou não comprovadas, a relação entre a localização dos acidentes com
viaturas de distribuição de combustíveis e, os fatores principais da geografia física em Portugal
Continental (relevo, geologia, temperatura, precipitação, nevoeiro e vento, entre outros).
A área dos transportes rodoviários de combustíveis apresenta um grupo de situações muito
específicas. Ao fazer esta referência salienta-se a complexidade de máquinas e
equipamentos, assim como a formação alargada de todos os trabalhadores que manuseiam
o petróleo, desde a origem (exploração onshore e offshore), passando pela parte essencial
da refinação, até à distribuição e entrega ao cliente final (comercialização).
Uma parte relevante da presente investigação, funcionou como elemento de análise
técnica e científica. Após efetuar-se a pesquisa de campo, onde se procedeu à observação
de factos e fenómenos precisamente como ocorrem na realidade, fez-se a recolha de dados
referentes aos mesmos e posteriormente analisaram-se e interpretaram-se, tendo por base
uma fundamentação teórica consistente, que visa compreender e explicar a problemática dos
acidentes rodoviários com cisternas de combustíveis – Comprovação materializada por
intermédio da metodologia estatística definida.
Como qualquer pesquisa, o trabalho de campo iniciou-se a partir de um levantamento
bibliográfico. Determinaram-se as técnicas a seguir para a recolha de dados mais apropriados
ao estudo e para o registo e análise dos mesmos. A pesquisa de campo foi levada a efeito a
partir de inquéritos e acompanhamento aos trabalhos operacionais dos motoristas.
A abordagem foi conduzida mediante duas lógicas:
A primeira de fundamentos quantitativos, que incide exclusivamente na explicação das
correlações verificadas, ou não, nos acidentes mencionados pelos motoristas nos inquéritos
efetuados.
A segunda, de caraterísticas qualitativas, elemento essencial para a criação de uma
“cartografia de avaliações subjetivas” dos motoristas, que terá como resultado, a criação de
um mapa com áreas de risco geográfico (pontos e troços de estrada negros) determinados
por cinco níveis. Esses níveis são definidos como “Severidade”, com os respetivos cinco
“Níveis de Controlo” e foram determinados a partir de uma matriz constituída pela informação
apresentada pelos motoristas nas respostas aos inquéritos. Essa matriz tem um cariz
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qualitativo e condensa em si a sensibilidade dos profissionais para a realidade existente no
seu dia-a-dia de trabalho.
Todos os assuntos indicados nesta introdução serão abordados, explicitados e
caraterizados nos 13 capítulos desta investigação académica.
O ponto de partida foi a investigação de campo, passando pela análise e estudo da
informação obtida, assim como da reflexão sobre a diversa bibliografia consultada.
O final será a condensação e demonstração dos resultados obtidos.
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2.1.Introdução
Em Portugal, não existe um conhecimento exato do número de motoristas com formação
ADR que realizam o trabalho de distribuição de combustíveis. As estatísticas oficiais não
indicam a desagregação por tipo de atividade dos motoristas detentores desta formação.
Qualquer estudo que necessite dessa informação, terá que recorrer a um levantamento
exaustivo por todo o país.
As discrepâncias metodológicas entre as diversas autoridades são uma realidade e, como
exemplo, poderá salientar-se os diferentes modelos de relatório de acidente rodoviário
utilizados pela GNR e ANSR.
Nessa área de intervenção, também se verifica a inexistência de um Sistema de
Informação Geográfica (SIG) comum, para apoiar as diversas entidades que, eventualmente,
poderão necessitar de informações sobre os acidentes rodoviários ocorridos no país.
Perante estas questões iniciais, surge a pergunta, porquê um estudo sobre acidentes
rodoviários com viaturas que transportam combustíveis líquidos e gasosos? Pela simples
razão das poucas investigações académicas sobre transporte rodoviário de mercadorias
perigosas, não identificarem nem analisarem os fatores da geografia física em interação com
outros fatores diversos que, em conjunto se apresentam como responsáveis pela
sinistralidade nas estradas portuguesas.
Noutra perspetiva, é importante realçar que a deslocação de uma cisterna em qualquer
estrada, significa paralelamente a existência de um posto de trabalho “confinado”, sujeito a
um conjunto de fatores de risco para a saúde e bem-estar do trabalhador.
Ao nível do estudo efetuado – transporte rodoviário de combustíveis - as preocupações
aumentam devido à perigosidade das matérias transportadas (inflamabilidade, eco toxicidade,
corrosibilidade, por meio de derrame, emissão, incêndio ou explosão), que podem provocar
situações nefastas para o Homem e para o Ambiente.
É importante realçar que o transporte rodoviário de mercadorias perigosas em geral e dos
combustíveis em particular, não se apresenta como sendo um elemento causador e
determinante de catástrofes humanas, técnicas ou ambientais. Apresenta um certo risco, que
se encontra devidamente calculado e controlado, não só pela formação dos profissionais,
como também pela ciência e técnica utilizada nas cisternas, máquinas e equipamentos.
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A opção de um estudo tão específico como este, também se apresenta como uma
necessidade de evidenciar os locais considerados pelos próprios motoristas como “pontos
negros”, ou seja: locais ou troços de estradas que se apresentam como lugares de perigo.
A cartografia elaborada, e a sua divulgação por entidades oficiais, empresas
transportadoras, associações empresariais e profissionais, será também uma área de estudo
praticamente inexistente em Portugal. Assim, essa área tornar-se-á um elemento essencial
de estratégia de defesa e proteção de homens e máquinas, ou seja: diminuição dos riscos por
intermédio do conhecimento e por reflexo, mais segurança, menos acidentes e mais
produtividade.
Por último, evidenciam-se os factos das observações e das análises realizadas na presente
investigação, que serão uma ferramenta para apoiar a Segurança Rodoviária em geral,
apresentando-se como um fator motivador para a concretização de trabalhos futuros nesta
complexa área de atividade, como é o caso do “Transporte Rodoviário de Combustíveis”.

2.2.Opção pelo estudo de combustíveis líquidos e gasosos
Para dar reposta a este subcapítulo, teremos que nos reportar ao ano de 1979.
Com a entrada na então Petrogal, S.A., ao encontro de uma situação profissional
enriquecedora e motivadora, criaram-se e desenvolveram-se diversas ideias e projetos
profissionais a nível individual, multifacetados e influenciados pelas várias funções
desempenhadas e, pelo desenvolvimento do conhecimento científico adquirido em escolas e
faculdades.
Trabalhar numa empresa petrolífera, exige a cada colaborador, ter a noção da sua
organização, da forma de laboração diária e do conhecimento das matérias-primas
indispensáveis aos “inputs” da refinação. Também é importante ter informações de como são
controladas, trabalhadas e comercializadas.
O facto de ter havido sempre uma ligação muito próxima com a atividade do GPL, criou a
condição de se desenvolverem conhecimentos que por sua vez, criaram novas necessidades,
sendo essas ultrapassadas com a valorização académica que determinou uma grande
evolução a nível técnico, científico e profissional.
Na relação de proximidade com administradores e profissionais ligados à comercialização
e distribuição de combustíveis, cedo se percebeu que as regras ligadas à promoção da saúde,
higiene e segurança no trabalho, apresentavam-se como elementos básicos para que os
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trabalhadores pudessem usufruir de uma vida profissional mais adequada às suas condições
físicas e psicológicas. Desta forma, também as empresas sairão beneficiadas pois obterão
uma maior produtividade e qualidade nos serviços prestados.
Por outro lado, se numa fase anterior, os estudos realizados tinham sido direcionados para
assuntos ligados à higiene e segurança no trabalho (psicossociologia do trabalho, erro
humano, segurança no transporte e armazenagem de garrafas de GPL, etc.), ficava o vazio
de não terem sido abordados conteúdos ligados ao transporte rodoviário de combustíveis a
granel.
A juntar a essa certeza, havia uma outra já concluída e que estava ligada às questões do
planeamento e ordenamento do território.
Paralelamente, surge a questão de como se poderiam agrupar essas duas grandes áreas
do conhecimento e, se haveria, ou não, entre si relações diretas de causa/efeito, ou outras.
Após a análise, consultas bibliográficas e verificação das necessidades operativas
existentes no universo do transporte rodoviário de combustíveis, concluiu-se que em Portugal
existem escassos estudos sobre o assunto. Para além disso, a Geografia é uma ciência que
tem a capacidade de poder explicar qualquer assunto de outra ciência, no espaço e no tempo.
Assim sendo, poderíamos através de uma investigação reunir vários interesses que
abrangeriam motivações particulares sobre matérias ligadas à higiene e segurança no
trabalho, transporte rodoviário de combustíveis, geografia e planeamento regional, até às
necessidades experienciadas no setor dos transportes atrás mencionados.
Nesta perspetiva agregadora, considerou-se estarmos perante uma investigação que terá
condição de responder em conjunto a interesses pessoais e a carências técnicas e científicas
de um setor de atividade económica importante, onde será benéfico implementar
requalificações e melhorias.
Para além de todas estas referências, convém sublinhar que existe a certeza desta área
técnica e operacional, ter capacidade de progresso em Portugal.

2.3.Opção por relacionar o transporte rodoviário e a geografia física
Na avaliação preliminar a este estudo, constatámos que os já existentes, se centram nos
fatores de perigo e nas questões de caráter humano. A opção desta investigação incidiu sobre
a relação do transporte rodoviário e a geografia física, uma vez que havia uma lacuna na
recolha de dados para esta tipologia de estudo e porque paralelamente se constatou a
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importância em se verificar a relação dos fatores climatéricos com a melhoria das condições
de segurança na condução.
Conforme referido anteriormente, dada a conceção estrutural deste trabalho, será possível
extrapolar os dados recolhidos para as diversas divisões da segurança rodoviária em
Portugal, tais como:
- a segurança rodoviária e a engenharia das estradas;
- a gestão da segurança e as Infraestruturas existentes;
- a contribuição do comportamento humano para a segurança rodoviária;
- os fatores de riscos nas estradas e as responsabilidades das autarquias, etc..

2.4.Opção pelo estudo das estradas em Portugal Continental
Sendo o objetivo geral deste trabalho relacionar os acidentes ocorridos com os fatores da
geografia física e, concluirmos se poderiam ou não fazer parte de um conjunto diverso de
agentes que explicam esses acidentes, facilmente compreendemos que deveria existir uma
análise e verificação empíricas sobre as condições presentes nos locais dos sinistros
descritos pelos motoristas no inquérito realizado.
Assim, confinámo-nos apenas a Portugal Continental, pois por razões de ordem económica
e logística, as deslocações às Ilhas dos Açores e da Madeira para efetivar as verificações e
análise não se puderam realizar.
Considera-se também, o facto de Portugal Continental, ser geograficamente constituído
por realidades distintas, que se apresentam como fatores importantes para a investigação em
curso, visto influenciarem a dinâmica dos transportes rodoviários.
Havendo uma gama alargada de fatores geográficos e uma variabilidade significativa no
continente português, foi considerado pertinente um estudo desses elementos na realidade
existente.
A hipótese de futuramente se levar a cabo um estudo similar nos territórios insulares de
Portugal, não está de todo posta de parte e ficará em aberto, aguardando o surgimento de
uma oportunidade.
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Além dos temas de caráter técnico e científico, as conclusões obtidas poderão ser uma
mais-valia para posteriormente se melhorarem normas e/ou procedimentos rodoviários de
segurança.
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3.1.Introdução
Ao iniciar este capítulo, consideramos importante salientar o grande e dispare número de
assuntos que serão expostos e desenvolvidos, pois os objetivos, geral e específicos, assim o
exigem.
No estudo do contexto das mercadorias perigosas, encontramos para análise e reflexão
matérias com conteúdos bastante diferentes e de áreas científicas e técnicas distintas,
embora juntas se relacionem e complementem.
Os temas abordados, apresentam-se como elementos de um todo que é a investigação no
seu conjunto. Cada qual com a sua importância, ajudam a explicar as dinâmicas e os reflexos
dos acontecimentos diários daqueles que intervêm nesse infindável trabalho de pesquisa,
exploração, transporte, refinação, distribuição e comercialização de milhares de produtos,
essenciais à vida atual e que têm como base a laboração de muitas indústrias, empresas e
de trabalho para o Homem.
Isto é o Mundo em constante mutação!

3.2.Região em estudo
No seguimento das necessidades verificadas em termos científicos, técnicos e empíricos,
foi decidido no plano inicial da investigação, realizar-se o estudo ao nível de Portugal
Continental.
Ao pensarmos no transporte rodoviário, surge a certeza, que questões como acessibilidade
e mobilidade ao nível das escalas locais, regionais, nacionais e até internacionais,
apresentam-se como fulcrais para se perceber as desigualdades sócio espaciais existentes,
assim como os reflexos das relações de produção e consumo.
Numa sociedade, com tanta desigualdade, os investimentos nas políticas públicas de
mobilidade, deverão salientar e viabilizar a melhoria da qualidade de vida para todas as
pessoas, por intermédio da participação social na construção do país desejado.
Segundo este raciocínio, verificou-se que uma investigação deste tipo, só teria importância
e razão de ser, tendo em conta as diferenças das realidades existentes. Paralelamente,
pensou-se que ao serem evidenciadas as diferenças e dificuldades e, ao apresentarem-se
recomendações ou soluções, estas deveriam considerar o espaço geográfico do país, como
um todo, apesar das inúmeras disparidades.
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3.3.Contexto geográfico da região em estudo
Portugal Continental localiza-se na extremidade SW da Península Ibérica. Faz fronteira a
N e E com Espanha sendo limitado a S e W pelo Oceano Atlântico Norte. Tem a forma de um
quadrilátero que estreita progressivamente do Norte para o Sul, abrangendo uma área de 89
060 km2, pouco mais de uma sétima parte de toda a Península. A extensão Norte-Sul (de 42º
09’ até 36º 58’ N) atinge os 561 km e a máxima extensão Leste-Oeste (de 6º 12’ até 9º 30’ W)
é de 218 km (28).
De acordo com os estudos de Orlando Ribeiro et al., (1991), a geografia de Portugal
Continental é dominada por uma mistura de influências Atlântica e Mediterrânea, com a
primeira a dominar a parte Norte do país e a segunda a parte Sul, que se reflete no clima,
flora e fauna (28).
O clima caracteriza-se por ser temperado marítimo, com verões quentes e invernos
húmidos, sofrendo influências continentais e dos oceanos Atlântico e Mediterrâneo. Varia
consoante a altitude e a proximidade do mar. Na zona norte mais montanhosa, o clima é
geralmente mais frio e húmido. As regiões de Lisboa, Alentejo e Algarve, possuem verões
longos e quentes com temperaturas entre os 35º e os 40°C. A humidade diminui à medida
que nos afastamos da costa, já que as zonas do interior são mais quentes (29).
Normalmente, a primavera e verão são ensolarados, com temperaturas altas durante os
meses secos de julho e agosto, podendo ocasionalmente passar dos 40 °C, em certas zonas
do país, com maior frequência no interior do Alentejo. Em algumas regiões, como nas bacias
do Tejo e do Douro, as temperaturas médias anuais atingem cerca dos 20 °C (30).
A neve ocorre com abundância, especialmente nos distritos do norte do país (Guarda,
Bragança, Vila Real e Viseu) e diminui em direção ao sul, até se tornar inexistente na maior
parte do Algarve. No inverno, temperaturas inferiores a 0 °C e nevões, ocorrem com
frequência em pontos restritos, tais como nas Serras da Estrela, Gerês e Montesinho, entre
outubro e maio (31).
Ao relacionarmos estas características geográficas com a distribuição rodoviária de
combustíveis, salientam-se dois momentos distintos:
O primeiro que tem lugar na primavera e verão, apresenta menores riscos, visto o estado
do tempo ser propício às deslocações. As estradas secas e o ambiente natural luminoso e
verdejante, oferecem, para além de melhores condições operacionais, um estado de espírito
mais motivador para os motoristas.
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O segundo momento, ocorre no outono e inverno, onde existem maiores dificuldades pois
as precipitações, ventos, neves, gelos e geadas, geram um conjunto de fatores de risco,
criando obstáculos, tanto ao nível da condução, como no esforço exigido aos motoristas na
realização do trabalho diário (cargas nos parques e nos locais das descargas nos clientes
finais).

3.4.Os combustíveis fósseis e as suas caraterísticas
Após a introdução genérica sobre a área geográfica determinada para o estudo, foi
considerado pertinente a realização de uma abordagem que evidenciasse os aspetos
relevantes que o “petróleo bruto” detém e que tanto influencia, não só os estudos técnicos e
científicos, mas especialmente a economia e a política mundiais.
Esta parte da investigação irá recuar no tempo para identificar questões como as
características do produto e o processo desde a sua extração até à refinação, salientando as
duas teorias científicas que explicam a origem do petróleo (Biogénica e Abiogénica) até
chegarmos aos nossos dias.
3.4.1.O petróleo e os seus derivados
É designado de combustível fóssil, o grupo de substâncias formadas por meio de
processos naturais, como é o caso da decomposição de organismos mortos soterrados. Os
combustíveis fósseis – carvão mineral, petróleo e gás natural, contêm alta quantidade de
carbono e são utilizados para alimentar a combustão.
Neste estudo, iremos somente abordar as questões ligadas ao petróleo (petróleo bruto ou
óleo cru), por ser a matéria-prima da qual derivam os combustíveis que são os elementos
base desta investigação.
A palavra petróleo, deriva do latim “pedra” (pedra) e “oleum” (óleo), que no estado líquido
é uma substância oleosa e de cheiro característico. A cor varia entre o negro e o castanhoclaro, apresenta uma densidade menor que a da água e é inflamável. É uma mistura complexa
de compostos formados na sua maioria por átomos de carbono e hidrogênio, conhecidos
como hidrocarbonetos. Também se podem ver na sua composição átomos de oxigênio,
enxofre, nitrogênio e metais (vanádio, níquel, ferro e cobre) (32).
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Figura 1
Exemplo de uma exploração e produção
offshore em águas profundas

As

explorações

petrolíferas

podem

ser

realizadas em duas áreas distintas. “Onshore”5,
quando realizadas em terra e “offshore”6 quando
realizadas em mar. Na figura ao lado podemos ver
um dos muitos exemplos de uma exploração
“offshore”.
Das explorações petrolíferas, são extraídos o
petróleo bruto pesado, (ver figura 1) que é muito
mais viscoso que o petróleo bruto convencional e, a
areia betuminosa, onde o betume é encontrado

Fonte: http://www.conexaoaluno.rj.gov.br

misturado com areia e argila. Estes são cada vez
mais importantes como fontes de combustível fóssil.
O xisto betuminoso, assim como os materiais

semelhantes são rochas sedimentares que contêm querogênio, uma mistura complexa de
compostos orgânicos de alto peso molecular, que produzem combustível sintético quando
aquecidos (pirolisados). Estes resíduos são explorados e aproveitados como combustíveis
para serem empregues em motores de combustão interna, usinas de combustíveis fósseis e
outros (32).
O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos na qual o constituinte primordial é
principalmente metano CH4 (molécula formada por um átomo de carbono ligado a quatro
átomos de hidrogênio). A ocorrência de metano é comum no interior da Terra, sendo possível
a formação de hidrocarbonetos em grandes profundidades. Esta hipótese data do século XIX,
quando os químicos francês Marcellin Berthelot e russo Dmitri Mendeleev a propuseram para
explicar a origem do petróleo na década de cinquenta (33).
Para que o aproveitamento energético seja possível, têm que se realizar vários processos,
como são a separação, conversão e tratamento.
Este processo denomina-se “refinação”. É efetuado nas refinarias, de onde resultam
produtos bem diferenciados que vão desde os betumes, com maiores quantidades de
resíduos, até ao fabrico de GPL (butano e propano), passando pela produção de Gasolina,
Querosene, Diesel, Óleo Combustível, entre outros.

5
6

O termo “onshore” significa que a exploração petrolífera é realizada em terra.
O termo “offshore” significa que a exploração petrolífera é realizada no mar.
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A refinação é um sistema petroquímico que apresenta três passos básicos: a extração de
petróleo, a refinação e a sua transformação num produto. Apesar de parecer simples, estes
processos entre a matéria-prima e o produto comercializável inclui mais de 45 etapas (33).
O petróleo já era conhecido na Antiguidade. Os Caldeus empregavam o betume como
argamassa nas construções e, os Egípcios, serviam-se desse óleo mineral para embalsamar
os mortos.
A importância comercial do petróleo data da descoberta de jazidas na Pensilvânia (EUA)
em 1859.
A American Society for Testing and Materials (ASTM) define o “petróleo” como sendo “Uma
mistura de ocorrência natural, constituído predominantemente por hidrocarbonetos e
derivados orgânicos sulfurados, nitrogenados e/ou oxigenados, a qual é, ou pode ser,
removida da terra no estado liquido”.
Existem duas teorias científicas que explicam a origem do petróleo: teorias Biogénica e
Abiogénica.
A teoria Biogênica defende que o petróleo extraído da crosta terrestre teria uma origem
semelhante à do carvão mineral, já que o mesmo também é encontrado enterrado, tendo sido
gerado em função do efeito de fossilização de animais e plantas (detritos orgânicos),
provocado pela ação da pressão e temperaturas muito altas geradas há milhões de anos. As
moléculas do querogênio fragmentaram-se e deram origem a compostos orgânicos líquidos e
gasosos, num processo caracterizado de catagénese 7.
Neste princípio, para que pudesse ter havido uma acumulação de petróleo, teria sido
necessário, após um processo de geração e expulsão, que ocorresse a migração do óleo e
gás, através das rochas porosas adjacentes, até encontrar uma rocha isolante numa estrutura
geológica, acumulando-se o óleo e o gás numa rocha permeável designada de rocha
reservatório (34).
A postulação de que o petróleo seria formado por detritos orgânicos soterrados foi
originalmente proposta pelo cientista russo Mikhail Lomonossov, em 1757.
A teoria Abiogênica (origem inorgânica do petróleo), defende que os hidrocarbonetos foram
formados juntos com a Terra, no processo de acreção planetária (35).

7

Teoria da evolução regressiva das espécies vivas
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O geólogo russo Nikolai Alexandrovitch Kudryavtsev, em 1951, foi o primeiro a propor a
moderna teoria do petróleo abiótico. Analisou a geologia dos arenitos betuminosos de
Athabasca em Alberta, Canadá (Athabasca Tar Sands) e concluiu que nenhuma "rocha
geradora" poderia formar o enorme volume de hidrocarbonetos presentes nessas areias
betuminosas (hoje estimada em cerca de 1,7 trilhões de barris) e, portanto, a explicação mais
plausível é que o petróleo é abiótico, abiogênico, inorgânico e que provém de grandes
profundidades do interior da Terra, através de falhas profundas (36).
O cientista, astrônomo e astrofísico, Thomas Gold, tem sido um dos mais proeminentes
defensores da teoria Abiogênica. Segundo afirma, o petróleo é uma substância primordial,
formada a grandes profundidades no interior da Terra e também de outros planetas (sobretudo
na forma de metano). A ascensão do metano, por vezes junto com hélio e nitrogênio, atinge
níveis mais raros na crosta terrestre, onde os hidrocarbonetos interagem com bactérias,
contaminando o petróleo primordial (37).
A composição química varia de acordo com a sua procedência. A formação do petróleo
depende do período de aquecimento e da temperatura a que o material orgânico está
submetido. Também se podem verificar situações em que o período de tempo é maior com
uma temperatura baixa ou, menor com uma temperatura alta, verificando-se resultados
Tabela 1
Composição Típica do Óleo Cru

Elemento
Carbono
Hidrogênio
Nitrogênio
Oxigênio
Enxofre
Metais

Percentagem
em peso
83 - 87
11 - 14
0,1 - 2
0-2
0,05 - 2,5
até 0,3

semelhantes. A temperatura a que o petróleo está
sujeito, será sempre um elemento determinante no
processo: quanto mais alta, melhor.
A composição do petróleo originário das rochas
é de modo geral caracterizada por processos
químicos e físicos.
Os processos químicos procuram identificar na
mistura as moléculas das substâncias componentes
e caracterizá-las por processos adequados. Tais

Fonte: Elaboração própria a partir das
características químicas dos produtos

moléculas,

contêm

geralmente

carbono

e

hidrogênio sob a forma de hidrocarbonetos simples
ou complexos. Outras, de presença frequente, contêm elementos como o oxigênio, nitrogênio
e enxofre, em proporção muito menor, são consideradas impurezas. A tabela 1 apresenta
uma visão geral dos elementos químicos encontrados numa amostra da designada
“Composição típica do óleo cru ou petróleo bruto” (38).
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3.4.2.A história do petróleo no mundo
Depois de nos termos debruçado sobre a descoberta do petróleo, também designado “ouro
negro”, as suas características intrínsecas e as duas teorias científicas que explicam o seu
surgimento no Planeta Terra, passaremos à verificação histórica da forma como tem
influenciado a economia e políticas mundiais em geral e dos países em particular.
Continuemos na Antiguidade, passando por épocas significativas e importantes da história
do Mundo, até chegarmos à atualidade.
A importância do desenvolvimento científico e tecnológico, que a exploração e refinação
do petróleo tem estimulado, marcaram momentos históricos, esforços humanos e interesses
económicos.
A história do petróleo remonta a vários séculos, constando referências na Bíblia da sua
utilização, quando a arca de Noé foi impermeabilizada com betume. No capítulo 6, versículo
14 do Gênesis, ao relatar o episódio, assim se refere: “Então, Deus disse a Noé: Constrói uma
arca de madeiras resinosas. Dividi-la-ás em compartimentos e calafetá-la-ás com betume por
fora e por dentro” (39).
O petróleo, teria sido igualmente empregue na edificação da Torre de Babel e nos Jardins
suspensos da Babilónia. Os egípcios utilizavam-no para embalsamar os seus mortos com
técnicas até hoje pouco conhecidas. Esse material serviu para unir os grandes blocos de
rochas das pirâmides. Alexandre da Macedônia, “O Grande”, já observara o petróleo na região
onde se situam hoje os principais países produtores do Oriente. Registos históricos, revelam
que as primeiras referências ao inicialmente designado “óleo negro” e o seu contacto com o
Homem remonta ao ano 4 000 a. C (40)
Os povos do antigo Egito, da Mesopotâmia e da Pérsia utilizavam o combustível na
pavimentação das estradas, na calafetagem das grandes construções, no aquecimento e na
iluminação das suas casas. Há cerca de 600 anos, os chineses e os povos bíblicos já
utilizavam o óleo para cozinhar os alimentos e outros fins. Existem registos de que os chineses
haviam perfurado poços até 1 000 metros de profundidade, fazendo canalizações recorrendo
a bambus.
Os gregos e os romanos incendiavam as cidadelas inimigas lançando lanças e tochas
acesas impregnadas com petróleo. Uma das particularidades do petróleo é a migração, ou
seja: movimenta-se entre os poros da rocha e, se não encontrar rochas permeáveis que o
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prendam em armadilhas ou alçapões, em alguns casos, acaba por emergir, dando-se as
chamadas exsudações.8 (41).
Os Incas e os Índios americanos já tinham conhecimento do produto, havendo referências
sobre pontos de flash de combustão quando se aproximavam de lagoas com presença de
combustível sobre a água, com tochas acesas á mão. Esta poderá ter sido a forma como os
povos antigos descobriram o combustível e lhe deram as primeiras utilidades (41).
Em tempos mais recentes, encontrou-se petróleo à superfície da terra em várias partes do
mundo, como na França e Estados Unidos. Na Alsácia, por exemplo, o petróleo foi retirado
pela primeira vez em 1742, através de poços que não ultrapassavam os 30 metros de
profundidade.
Figura 2
Imagem do primeiro poço de petróleo na
Pensilvânia (EUA)

Apesar de já ser conhecido há milénios, o ano
de l859 consagra a data oficial da perfuração do
primeiro poço com a finalidade de descobrir
petróleo. Nesse ano, o ex-maquinista de comboio
Edwin Laurence Drake, descobriu petróleo em
Titusville, Pensilvânia, nos Estados Unidos, a uma
profundidade de apenas 22 metros, local de onde
se começaram a extrair 20 barris por dia, iniciandose assim a produção comercial em escala (ver
figura 2) (42).

Fonte: Max Altman

Nessa

época,

utilizavam-se

outros

combustíveis, como são exemplo o óleo de baleia
e rícino para iluminação e o carvão como combustível industrial. Porém, a escassez deste
último motivou a procura de substitutos. Pesquisadores como James Young e Abraham
Gesner, tiveram sucesso produzindo óleos de iluminação a partir do carvão. O farmacêutico,
Samuel Kler, engarrafava petróleo para fins medicinais. Passou também a pesquisar sobre a
sua utilização como iluminante, vindo a verificar que, por destilação, produzia um óleo com
características excelentes para iluminação. Apesar de não conseguir a sua industrialização,
Kler despertou a atenção para a procura de métodos que permitissem a produção de petróleo
numa escala comercial. Foi por esta altura, que o Sr. Drake com a exploração do seu poço de

8

A exsudação é o ato ou efeito de exsudar (suar).
A exsudação gasosa de hidrocarbonetos (HCs) em superfície, é um processo que se verifica em diversos locais do mundo. Os
reservatórios de petróleo não são completamente selados, permitindo escapes de fluidos, principalmente gases que, por
processos de migração, exalam na superfície formando exsudações gasosas.
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petróleo, foi o marco inicial da nova era que se abriria para o mundo, levando vantagem sobre
os demais combustíveis, principalmente o carvão. Esse facto gerou uma corrida ao chamado
ouro negro, fazendo com que se perfurassem inúmeros poços e que a produção mundial no
ano seguinte atingisse a marca de 70 000 toneladas.
Em 1887, com o advento dos motores de explosão, as frações do petróleo que eram antes
desprezadas passaram a ter grandes aplicações, aparecendo a gasolina, o gasóleo (diesel) e
o querosene (petróleo) de aviação, criando condições decisivas para a indústria petrolífera. A
revolução industrial que dominava os países mais avançados da época, já apontava um
caminho de grande desenvolvimento para aquela que viria a ser a nova e brilhante era da
indústria do petróleo (42).
O aprimoramento das técnicas de perfuração, encontrou na geologia e na geofísica duas
ciências que iriam revolucionar a pesquisa petrolífera. Surgiram teorias a partir das quais seria
mais fácil obter “ouro negro”. O aparecimento da petroquímica em 1930, com a promessa de
que milhares de produtos poderiam ser fabricados tendo como base o petróleo, gerou euforia
entre os produtores.
A indústria da refinação teve um impulso sem precedentes, passando a garantir o
abastecimento de milhares de veículos e o funcionamento dos parques industriais. A gasolina
tornou-se o principal derivado, enquanto as estradas se multiplicavam exigindo mais asfalto.
O mundo ingressara na era do petróleo, facto comprovado com a eclosão da II Guerra Mundial
(1939/45). O petróleo alimentou os aviões e os carros blindados, assegurando a sobrevivência
das nações em luta (40).
De 1944 a 1973, as nações consolidaram a sua grandeza no desenvolvimento e no
conforto proporcionado pelo petróleo, ao mesmo tempo que eram feitas gigantescas
descobertas adicionais, nomeadamente no Médio Oriente, Norte de África, México e
Venezuela. Esses períodos, tal como os anteriores, caracterizaram-se pelo petróleo barato.
Dezenas de países, como não podia deixar de ser, estruturaram as suas economias nos
preços convidativos.
Os grandes consórcios internacionais, principalmente os norte-americanos, ingleses e
holandeses, fixaram-se nas regiões de maior produção com imensas jazidas petrolíferas, e
para as explorar, sob regime de concessões, com contratos bastante elásticos. A situação era
absolutamente tranquila até à década de 50 do século passado, quando começou a despertar
entre os países produtores o sentimento nacionalista que culminaria no cancelamento
gradativo das concessões e na criação das empresas estatais. O aparecimento da
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Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) em 1960, foi a primeira
manifestação concreta desse movimento. Até 1973, a maioria dos integrantes da OPEP
conservou-se equidistante dos problemas políticos, mantendo uma orientação que
praticamente estava em sintonia com os interesses do Ocidente
A partir do conflito Árabe-Israelita, o comportamento de alguns membros desse organismo
adquiriu influência mais aguda. A verdade é que o preço do barril, que rondava um valor de 2
US$ em 1970, passou para mais de 30 US$ no início de 1980, alcançando o valor histórico
de 146,08 US$ em 3 de julho de 2008, para cair para os 46 dólares em janeiro de 2015 (14)
(ver figura 3).
Figura 3
Evolução dos preços do petróleo desde 1861

Fonte: Cálculos/Elaboração próprios a partir das estatísticas
Fed St Louis/Reuters e Index mundi (2014)

Segundo o jornal “Diário Económico de 2015-03-09, espera-se alguma volatilidade para o
ano de 2015, ou mesmo quebra das cotações no curto prazo. Os analistas preveem que o
barril de “brent”9 negoceie, em média, nos 59 US$, este ano, e que suba, em 2016, para um
valor médio de 71,8 US$. No caso do crude, as estimativas apontam para um preço médio de
54,5 US$ em 2015, e de 71,3 US$ no próximo ano.

9

Brent é uma classificação de petróleo cru que se subdivide em Brent Crude, Brent doce leve, Oseberg e Forties. O Brent
Crude é originário do Mar do Norte.
O nome 'Brent' foi criado por uma política interna da Shell, que originalmente denominava os seus campos de produção com
nomes de aves (neste caso, o ganso de Brent).
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Desde agosto de 2014, que pela primeira vez há uma subida da estimativa para a evolução
da cotação do "ouro negro". Esta revisão surge depois de a “poll” realizada em janeiro ter
resultado no maior corte de previsões desde a crise financeira de 2008. Na “poll” agora
praticada, do total de 34 casas de investimento inquiridas, 23 optaram por manter as suas
previsões de preços, mas oito optaram por subir os respetivos “targets”10 (43).
A responsabilidade destas variações é o aumento de produção, em especial nas áreas de
xisto dos EUA, e um consumo menor que o esperado na Europa e na Ásia.
Desde a década de 70 até aos nossos dias, o preço tem oscilado mediante as políticas dos
grandes produtores, principalmente quando se acentuam os conflitos entre os países do
Médio Oriente (conflito Israelo-Árabe) como recentemente tem acontecido. Com a
globalização, todos os países sofrem influências diretas com o preço do barril de crude Brent.
Os programas governamentais dos países dependentes perseguem o aumento da sua
produção, fazendo racionamentos e mantendo uma política de preços mais competitivos, com
melhor aproveitamento dos combustíveis. Além disso, estudam-se novas alternativas
energéticas, embora se saiba que pelo menos nos próximos 30 anos, o petróleo terá ainda
uma forte participação no progresso da humanidade. Para quem estuda e analisa estas
questões, mesmo considerando-se a depauperação das atuais jazidas, haverá sempre novos
campos petrolíferos.
Poderá dizer-se que os países dependentes do petróleo estão empenhados em encontrar
substitutos. Este período de transição está a levar os países consumidores a uma economia
de petróleo cada vez maior. Predomina a preocupação de conseguir o melhor rendimento
possível, aumentando o desempenho energético, melhorando tecnicamente máquinas e
equipamentos. Tirar o máximo proveito, é atualmente uma das metas básicas dos
consumidores. Essa política de poupança tem proporcionado ao mundo a economia de
milhões de barris de petróleo. Enquanto existir petróleo a ser refinado e os seus derivados
continuem a ser queimados nas caldeiras ou a impulsionar máquinas, haverá sempre
perspetivas de melhores desempenhos.
É um anseio universal para que, com a evolução da ciência e da tecnologia, os “gestores
do mundo” criem políticas adequadas ao desenvolvimento de energias não poluentes e que
a proteção do meio ambiente passe de meras palavras a atitudes concretas. Essa é uma
responsabilidade de todos!

10

É uma expressão usada para designar o público alvo de um produto ou serviço.
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3.5.O petróleo em Portugal – Das origens aos nossos dias

3.5.1.Introdução
Na verdade, o “ouro negro” ou “petróleo bruto” comanda os interesses do Mundo atual.
Muitos benefícios e vantagens existem ao seu redor, levando países à guerra pela sua
conquista e à criação de grupos de interesse, como é exemplo a OPEP. Desde o pós-guerra,
passando pelos choques petrolíferos de 1973 e 1979, a restruturação da indústria petrolífera
e a redução dos preços nos anos 80, a guerra do Golfo e as disputas pela herança da antiga
União Soviética nos anos 90, até às grandes táticas e manobras de geopolítica do petróleo
no século XXI, evidenciam-se como exemplos de poder e da sua importância no
desenvolvimento do Mundo.
Todas as movimentações e exercícios de bastidores existentes ao redor do petróleo
influenciam as economias dos países, especialmente dos mais frágeis, como Portugal. A
economia portuguesa é sempre afetada, pois apresenta-se como um país totalmente
dependente das importações.
Assim, considerou-se ser lógico destacar os diversos acontecimentos que ao longo do
tempo têm feito dessa matéria-prima um elemento integrante da própria história de Portugal.
A seguir, serão referidas as influências que o “ouro negro”, tem sobre a política, economia,
empresas, trabalho, desenvolvimento técnico e científico e a própria geografia, como o título
indica: “das origens aos nossos dias”.

3.5.2.O legado do petróleo
Ao longo do século XIX, o petróleo adquiriu uma extraordinária importância, quer como
polo de desenvolvimento do país, quer como “arma” política e económica. Sendo um elemento
fundamental na estrutura energética, a indústria petrolífera influencia de forma determinante
as relações mundiais, tornando a liberdade de abastecimento dos produtos do petróleo
verdadeiramente vital, para os países em que o mercado se limite á importação e distribuição.
A história do petróleo é, não só a história de um produto, que no seu estado natural é de
pouca utilidade, mas também um elemento económico e político ímpar, assim como um
incentivo importante na história do desenvolvimento da tecnologia, investigação, invenção e
inovação, englobando simultaneamente processos científicos, tecnológicos e de proteção do
ambiente (44).
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Em 1896, estabelece-se em Portugal a empresa Vacuum Oil Company, dedicada à
comercialização de óleos lubrificantes que, após algumas alterações de denominação, se virá
a transformar, 60 anos mais tarde, na Mobil Oil Portuguesa. A Vacuum será líder do mercado
durante cerca de 50 anos.
Os primeiros dados cronológicos sobre o petróleo em Portugal datam de meados do século
XIX, mas só em 1904 é dada a concessão para a sua pesquisa nas zonas de Sesmaria, Monte
Real e Torres Vedras. O período referente às três primeiras décadas do século XX dá-nos
uma visão sobre a evolução da importância da comercialização do petróleo em Portugal,
através do estabelecimento em Lisboa de diversas companhias internacionais (44).
No ano de 1910, começam a ser distribuídos, pela firma The Lisbon Coal and Oil Fuel,
combustíveis e lubrificantes com a marca Shell, a qual se veio a instalar, passados 4 anos,
com a construção e operação de um parque de armazenagem.
Somente no ano de 1924 se iniciou o transporte rodoviário de combustíveis, de uma forma
mais organizada e baseada em algumas regras de segurança, quando a empresa “Vacuum”
enceta a distribuição desses produtos por carro-tanque.
Em 1930 constituiu-se a primeira firma de capital maioritariamente português (Queirós
Pereira, Lda.) que, em 1933, se integrará na SONAP, S.A.R.L., companhia de capital misto
francês e português. Em 1936 existia já uma clara consciência nacional da importância do
petróleo no desenvolvimento económico do país (44).
Desde 1920 que a Europa aumentava de forma constante o seu consumo de energia,
devido ao crescimento populacional, à melhoria dos padrões de vida e à crescente
mecanização da indústria. A tomada de consciência da importância do petróleo e seus
derivados mudou a própria essência da indústria de energia, passando-a da área da extração
de matérias-primas para uma indústria vocacionada para a separação, transformação,
transporte e comercialização dessas matérias-primas. Assim se compreende a importância
do papel das refinarias e a intervenção dos governos na sua ação, num quadro mais vasto de
uma política energética.
Em 1938, é concedido o primeiro alvará para exploração e comércio dos produtos do
subsolo e para a instalação de uma refinaria de petróleo bruto e seus derivados, concedido
com base na Lei 1947 de 12 de fevereiro de 1937 (Ver Anexo I).
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Esta disposição constitui um dos pilares da intervenção governativa no setor dos petróleos,
regulando as condições de importação, depósito, pesquisa e tratamento dos óleos minerais e
seus resíduos, de acordo com os princípios de uma crescente autonomia e autossuficiência
da produção de energia em Portugal. Assim, é constituída a SACOR, S.A., que escolhe os
terrenos da área de Cabo Ruivo – Lisboa, para a construção da 1.ª refinaria construída em
Portugal (Ver figura ao lado).
Figura 4
Refinaria de Cabo Ruivo

O local é escolhido devido a um conjunto de fatores
económicos, de onde sobressaem os menores custos de
implantação e produção, aos quais não são estranhos o facto
de o índice de urbanismo nessa área, ser bastante baixo e,
também aos fatores de caráter geográfico como a proximidade
do rio Tejo, a estação de caminho-de-ferro e a EN 10
(Lisboa/Vila Franca de Xira) (44).
Apesar de algumas dificuldades, principalmente ligadas à

Fonte: Origens e História da
Galp Energia

falta de técnicos, à utilização de uma tecnologia incipiente e à
eclosão da 2ª Guerra Mundial, a refinaria entrou em laboração

no dia 11 de janeiro de 1940.
Nesse mesmo mês, entrou em atividade a 1ª bomba de gasolina da Sacor na Vila de Sintra,
conforme imagem da figura 5, instalação que se mostrou pouco pacífica. O Provedor da
Misericórdia, Capitão Américo dos Santos, em 20/02/1940, contestou esta obra, enviando um
ofício ao Governador Civil de Lisboa, pedindo a paralisação dos trabalhos apresentando como
justificação, situar-se muito próxima do Hospital, o que poderia originar prejuízos incalculáveis
para a Santa Casa, além do perigo iminente para os doentes hospitalizados.
Figura 5
Localização da 1.ª Bomba de
Gasolina da Sacor

O petróleo de iluminação, para tratores, o gasóleo e o
fuelóleo, eram os produtos de maior consumo no mercado
nacional. Apesar da conjuntura desfavorável a Sacor
aumentou sucessivamente o seu capital social: de 15 000 para
25 000 contos (1940); de 25 000 para 31 000 contos (1941);
de 31 000 para 40 000 contos (1945), em consequência de
uma maior procura de produtos derivados (44).
Em 1951, a empresa procede a uma remodelação e

Fonte: portalclassicos.com

ampliação da refinaria em consequência das necessidades de
abastecimento do mercado interno e das então províncias
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ultramarinas Portuguesas. Paralelamente, a empresa aumentou o seu capital social para um
valor na época de 150 000 contos e abriu uma quota de 10% à intervenção estrangeira.
Em torno do polo central da indústria dos petróleos desenvolve-se um conjunto de outras
atividades, no sentido de um aproveitamento maximizado de todas as potencialidades desta
fonte energética. É nesse contexto que, em dezembro de 1939 se constitui a CIDLA, cujo
objetivo era a distribuição de óleos lubrificantes e gases liquefeitos, nomeadamente o butano
Figura 6
Viatura de distribuição GPL

e o propano. Conforme se pode ver na figura 6, a empresa
exibia para a época, uma imagem de modernidade e de
cuidados com a segurança. O GPL apresentava-se como um
combustível desconhecido, sendo importante, para a
conquista de novos clientes, não só oferecer os trabalhos de
montagem dos equipamentos de queima, mas também
informar sobre a qualidade e facilidade que o mesmo oferecia
para a vida doméstica. Foi uma época de grande

Fonte: www.numismatas.com

desenvolvimento da sociedade portuguesa, especialmente
nas grandes cidades.

Em 1947, constituiu-se a SOPONATA, vocacionada para o transporte por via marítima, de
petróleos brutos e seus derivados.
Atuando em regime de exclusividade no campo da refinação e com uma quota de mercado
de 50%, a SACOR tinha uma posição privilegiada (monopólio) no diálogo com as restantes
companhias que atuavam em Portugal na área da comercialização, nomeadamente a MOBIL,
a SHELL e a BP.
O protecionismo governamental sobre esta empresa não é de estranhar pois tratando-se
de um produto estratégico intimamente ligado à independência económico/política, as
pressões que os governos exerciam sobre elas eram comuns a toda a Europa. Além deste
fator particular, é de realçar que a existência de uma refinaria em Portugal constituia um polo
gerador de bem-estar social, pelo contributo à criação de emprego e de desenvolvimento
industrial, compensando o facto de, em termos financeiros, a opção por uma política
mercantilista, privilegiando o setor da comercialização em detrimento da instalação de
industrias, poder ser mais favorável.
Em 1970, dá-se o arranque da refinaria do Porto e uma nova ampliação das instalações de
Cabo Ruivo. O fim da 2ª Guerra Mundial abriu um período de rápidas e profundas mudanças
nas estruturas económicas, políticas, sociais e culturais, que afetaram significativamente a
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rede de relações internacionais. Após um período de retração que começara na crise dos
anos 30 e se prolongara na guerra de 1939-45, as economias de modelo capitalista, como os
EUA, Japão e países da Europa Ocidental, entram numa fase de expansão, caracterizada
pelo aumento contínuo da produção e do consumo (44).
A definição de uma economia fortemente integrada e alicerçada na dicotomia entre as
sociedades de altos níveis de produção e de consumo, versos os países subdesenvolvidos
fornecedores de matérias-primas, originou uma enorme expansão das redes de comércio
mundial. O período de 1950 a 1970 foi, em termos do consumo de energia, marcado por um
crescimento rápido, no qual o petróleo desempenhou um papel fundamental.
Em 1960, a fim de se estabelecer um melhor equilíbrio entre a oferta e a procura, foi
constituída a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), tornando-se numa
poderosa instituição de controlo político e económico. Porém, nem a criação da OPEP, nem
os fatores de natureza estritamente política como o encerramento do Canal de Suez em 1956
(provocado pelo governo egípcio) e em 1967 (guerra dos 6 dias), obrigaram à modificação
das rotas de transporte petrolífero, alteraram o crescimento da produção de petróleo bruto e,
por consequência o estatuto desta fonte energética como base de progresso económico. (18)
Após 1971, verificou-se um período de grandes alterações internacionais que afetam não
só as relações no interior do mundo petrolífero, mas toda a organização político/económica.
A introdução de novas técnicas, permitem obter produtos refinados de mais-valia económica
e, a tematização dos problemas de conservação de energia e de preservação do ambiente,
obrigam a modificações processuais e tecnológicas, às quais a SACOR não pôde ficar alheia.
Em Portugal, operam-se igualmente grandes mudanças nos setores políticos, económicos e
sociais, assistindo-se na indústria petrolífera, ao arranque de grandes empreendimentos como
são exemplo a construção da refinaria de Sines, reconversão da refinaria de Cabo Ruivo e,
ao desenvolvimento de unidades químicas a jusante desta indústria.
A situação de instabilidade vivida no Médio Oriente desde os anos 60 será responsável
pelo 1º grande choque petrolífero em 1973/74, quando, na sequência das hostilidades do
conflito Israel/Árabe, se gera uma crise de subprodução, que levará, com base na ação
consertada dos países que integravam a OPEP, a um significativo aumento do preço do
petróleo; em 1979/80, a guerra Irão/Iraque originou novo aumento dos preços, abalando, uma
vez mais, a conjuntura económica e financeira mundial.
A agitação na zona de produção de petróleo é acompanhada por modificações sensíveis
na política energética dos países consumidores, nomeadamente por parte da Europa. Os
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ritmos de grande crescimento industrial que haviam marcado a fase de grande expansão
económica europeia do pós-guerra, reduzem-se consideravelmente, dando lugar a taxas de
crescimento económico muito mais moderadas. Estas alterações implicarão um decréscimo
no consumo de petróleo, agravado nos anos que se seguem ao primeiro choque petrolífero,
pelo recurso a alternativas energéticas menos dependentes do exterior, a modificações
processuais e tecnológicas que aumentam a eficiência energética e, a políticas de
conservação de energia. Assim, assiste-se, a partir de 1972/73, a um repensar do
dimensionamento das unidades de refinação. As mudanças estruturais no desenvolvimento
económico, com o aparecimento de setores como a eletrónica, robótica e informática, pouco
consumidores de energia, desempenham papel relevante nas novas atitudes face ao
problema da política energética mundial. Nos anos 80 verificou-se um novo choque no mundo
do petróleo. As dificuldades em estabelecer uma política de mercado comum e eficaz no seio
da OPEP, para restabelecer o equilíbrio entre os níveis da oferta e da procura, levaram a uma
descida brutal no preço do petróleo. Este colapso de preços, originou uma nova situação de
instabilidade na comunidade política internacional criando fortes pressões nas relações entre
as nações industrializadas e os países em vias de desenvolvimento (44).
Em Portugal, o período que se inicia em 1971, é marcado pela aprovação legal de dois
projetos de grande importância para a indústria do petróleo nacional: a ampliação da refinaria
do Porto e a instalação de uma terceira refinaria em Sines. A construção da refinaria integrase numa nova visão do potencial papel da indústria petrolífera no nosso país, numa conjuntura
internacional de expansão do consumo desta fonte energética. A localização da nova unidade
está integrada numa perspetiva virada para a exportação, sendo considerada como uma das
peças de um complexo mais vasto, onde se
Figura 7
Vista Aérea do Complexo de Sines
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No ano de 2003, veio a verificar-se uma nova
expansão com a criação de armazenamento
subterrâneo. Este sistema compreende a
Fonte: myguide.iol.pt

receção, a compressão, o armazenamento no
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subsolo e a despressurização e secagem do gás para posterior entrega à rede de transporte.
Segundo a Diretiva 2003/55/CE, o acesso às instalações de armazenamento subterrâneo
pode ser efetuado de forma negociada com os respetivos operadores, de um acesso regulado
ou, ainda, por uma combinação de ambos (46).
Também de acordo com o Decreto-Lei 30/2006, de 15 de fevereiro, a atividade de
armazenamento subterrâneo é exercida em regime de concessão de serviço público,
integrando a exploração da Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de Armazenagem e
Terminais de GNL (RNTIAT) (47).
Atualmente, o armazenamento subterrâneo do Carriço é uma infraestrutura composta por
quatro cavidades para o gás natural numa formação salina, detida pela “REN - Armazenagem”
e pela “Transgás - Armazenagem”, e uma instalação de superfície comum a todo o complexo,
detida e explorada pela REN - Armazenagem.
O Plano de Desenvolvimento das infraestruturas do SNGN, apresentado em 2008, previa
a construção de mais cinco cavernas subterrâneas.
Em finais de 2009, a capacidade de armazenamento era de 2155 GWh (cerca de 190 Mm3).
No que respeita à movimentação da estação de superfície, é de 80 000 m3/h na injeção e de
cerca de 300 000 m3/h na extração (48).
Do ponto de vista da viabilidade e rentabilidade económica e financeira do
empreendimento, o projeto assentava em três pressupostos básicos: mão-de-obra intensiva
a baixo preço, matéria-prima abundante vinda do Médio Oriente e dos territórios das então
províncias ultramarinas e, mercados com elevada capacidade de absorção.
O complexo de Sines não é da responsabilidade da SACOR, mas sim da SONAP e da CUF
(empresa ligada à instalação na refinaria de uma unidade petroquímica). Da associação entre
a SONAP e a CUF nasce, em 1972, a PETROSUL com um capital social de 755 000 contos
(44).
As súbitas e fortíssimas alterações no mundo do petróleo a partir de 1973/74, modificaram
os pressupostos que haviam presidido a todo o empreendimento da área de Sines. Em 1975,
o plano de refinação foi reavaliado e a alternativa de se construir uma refinaria com outra
capacidade foi posta de parte, uma vez que obrigaria a refazer todo o projeto sem que a
poupança o justificasse.
Em 26 de Abril de 1976 são nacionalizadas a SACOR, a CIDLA, a SONAP e a PETROSUL,
primeiro passo para a sua fusão (decreto lei 217 A/76, de 1 de Abril de 1976) numa nova
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empresa, a PETROGAL - Petróleos de Portugal, E.P.. A intervenção do Estado nesta área,
mostra bem a importância deste setor na organização global da estrutura económica nacional
(44).
Os primeiros anos de ação da Petrogal inserem-se num quadro internacional e nacional
bastante difícil. Por um lado, a conjuntura petrolífera mundial foi atingida por um movimento
de tendência recessiva, o que naturalmente afetou as aspirações de uma atividade de
refinação dimensionada para a exportação, agravado pela alta de preços de 1979/80. Por
outro lado, com a modificação do sistema político português, os ex-territórios ultramarinos
tornaram-se independentes, modificando as condições de acesso ao petróleo africano,
enquanto, no plano da economia nacional, se atravessava um difícil período de reorganização
estrutural. Em termos internos, o processo de fusão trouxe problemas organizacionais
complexos, não só pela vasta dimensão do património material e humano a gerir, como
também pelas diferenças existentes nas estruturas empresariais que serviram de base à
Petrogal. Do ponto de vista financeiro a Petrogal encontrou-se numa situação de
subcapitalização, com grandes encargos inerentes aos investimentos no setor da refinação e
financiados em larga escala pelo recurso ao crédito, atuando num mercado em retração, com
margens comerciais muito baixas, que se haviam mantido inalteradas, apesar da inflação.
Para fazer face a esta situação, a Petrogal teve de recorrer a empréstimos financeiros
concedidos por consórcios de bancos a nível internacional, bem como a sucessivas emissões
de obrigações. Teve, igualmente, necessidade de efetuar a reorganização e o
redimensionamento das suas estruturas organizacionais e industriais, através da
racionalização dos recursos disponíveis. A este nível, os esforços têm-se dirigido para a
flexibilização das unidades industriais existentes, com vista à sua rentabilização e à correta
adaptação face às exigências dos mercados interno e externo. A entrada em serviço da
refinaria de Sines, permitiu desativar a destilação e outras unidades da refinaria de Cabo
Ruivo, permitindo a reconversão desta refinaria (investimento de 4,5 milhões de contos). O
arranque da instalação reconvertida deu-se em 1984, verificando-se uma redução de
consumos energéticos da ordem dos 29% e de 10% no consumo de produtos químicos e uma
evolução de tratamento de fuelóleo.
Com a criação da fábrica de aromáticos (1979) anexa à refinaria do Porto, permitiu uma
intervenção da Petrogal nos setores dos plásticos, tintas, adubos, detergentes, têxteis e
outros, sendo a maior parte da produção exportada.
As três refinarias existentes em Portugal, na altura, apresentavam características
específicas e uma certa complementaridade: a de Cabo Ruivo dispunha de uma unidade de

35

3- Enquadramento

conversão, utilizando como matéria-prima um produto intermédio; a do Porto possui a fábrica
de lubrificantes e de aromáticos; a de Sines pode produzir produtos acabados para os
mercados mais exigentes. O constante aumento do preço do petróleo bruto até aos anos 80
e uma maior consciencialização em relação ao meio ambiente, forçaram as indústrias a lidar
com novos problemas, nomeadamente o energético e o ecológico. A problemática dos
consumos energéticos e a consequente conservação de energia nas refinarias, bem como a
preservação do ambiente levou as refinarias, a partir de 1978, a tomar medidas específicas:
no âmbito dos recursos humanos apontou-se para a sensibilização do pessoal, através de
cursos de formação e da revisão do organigrama do pessoal (valorização da categoria
profissional); no quadro tecnológico, procedeu-se a uma melhoria do isolamento térmico, a
reformulação do sistema de distribuição do vapor, a redução de quebras obtidas por
aproveitamento total dos efluentes gasosos, a economia conseguida através da montagem
de sistemas de pré aquecimento do ar de combustão nos fornos e caldeiras e, até modelos
matemáticos que permitem fazer balanços energéticos da refinaria por setor ou por unidade.
A poupança, em termos económicos, referente à conservação de energia e a própria
preservação ambiental foram significativos (44).
A atividade da Petrogal estende-se, a áreas bastante diversificadas. Salientamos a
comercialização de gases liquefeitos (butano e propano), anteriormente da responsabilidade
da CIDLA. O crescimento do mercado petrolífero nacional não é alheio ao desenvolvimento
da economia portuguesa. O mercado é constituído pelos consumidores domésticos e
industriais, cujo abastecimento se faz através de garrafas, gás canalizado e vendas a granel.
A dependência de Portugal no que se refere à importação de ramas petrolíferas (a mais
elevada da Comunidade Europeia) levou a Petrogal a apostar igualmente nos setores do
aprovisionamento (para permitir a fluidez e segurança do abastecimento e reduzir os custos),
prospeção, pesquisa e produção que pode dar um caráter mais integrado a esta indústria
como acontece às suas congéneres estrangeiras. A comercialização tem de garantir, através
da gestão dos circuitos de distribuição e da criação de condições competitivas no mercado, o
escoamento dos produtos acabados.
Até há pouco tempo, a obrigação nacional de manter reservas de segurança era repartida
entre a PETROGAL, responsável por assegurar o nível exigido de reservas de 90 dias, e as
Sociedades de Comercialização que deviam manter reservas equivalentes a 90 dias dos
fornecimentos efetuados no ano civil anterior. O petróleo representa cerca de 90% da
importação de energia, sendo o seu abastecimento considerado de grande importância para
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a segurança nacional. Assim, compreende-se a opção por uma diversificação o mais ampla
possível, das fontes externas, no sentido de assegurar uma independência política/económica
(44).
Em relação à prospeção e pesquisa de petróleos, é surpreendente que até 1974 a indústria
petrolífera portuguesa não tenha sido agressiva, já que Portugal possuía colónias ricas de
potencialidades nesta fonte energética. A PETROGAL realizou trabalhos nas áreas "OnShore" em várias regiões de Portugal, que incluíram geologia de campo, levantamentos
sísmicos, perfis e sondagens que, no entanto, não apresentaram resultados positivos.
Participa ainda em 10% de uma concessão no bloco um do "Off-Shore" angolano em
associação com outras empresas estrangeiras.
A integração de Portugal na Comunidade Europeia, com a progressiva liberalização do
mercado interno dos produtos petrolíferos, abre uma nova fase na história do petróleo no país.
Desde o início da indústria de refinação, existiu um verdadeiro monopólio de mercado
contingentado, cabendo à SACOR 50% da comercialização dos produtos provenientes da
refinação até 1971, altura em que se verificou uma alteração da sua quota para 40%. Em
conformidade com o Tratado de Adesão, foi concedido um período transitório de 7 anos, até
31 de dezembro de 1992, para a liberalização do mercado de petróleo em Portugal. Antes da
Adesão foram concedidas às Sociedades Estrangeiras quotas de mercado de,
aproximadamente 41% para a gasolina, 32% para o gasóleo, 21% para o fuelóleo e 48% para
petróleo. A 1ª fase do processo de liberalização começou em 1986, com um aumento anual
das quotas liberalizadas em 5% (44).
Com a nacionalização do setor petrolífero no pós-25 de abril, assim como da Gás de Lisboa
que era independente, os seus negócios ultramarinos foram entregues às ex-províncias.
Em 22 de abril de 1999, é constituída a Galp Energia com o nome de GALP – Petróleos e
Gás de Portugal, SGPS, S. A., com o objetivo de explorar os negócios do petróleo e do gás
natural na sequência da reestruturação do setor energético em Portugal. O capital da Galp
Energia é totalmente detido pelo Estado português, que agrega os negócios da Petrogal e da
GDP e é o veículo de reestruturação dos setores do petróleo e do gás natural. No mesmo
ano, inicia-se a privatização da Galp Energia através de um aumento de capital subscrito pela
Petrocontrol, EDP, Caixa Geral de Depósitos, Portgás e Setgás (49).
No presente, a Galp Energia é um grupo de empresas portuguesas no setor de energia. É
detentora da Petrogal e da Gás de Portugal, sendo um grupo integrado de produtos
petrolíferos e gás natural, com atividades que se estendem desde a exploração e produção
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de petróleo e gás natural, refinação e distribuição de produtos petrolíferos, distribuição e
venda de gás natural e geração de energia elétrica. Atualmente está entre as maiores
empresas de Portugal, controlando cerca de 42% do comércio de combustíveis e a totalidade
da capacidade refinadora do país. Desde a última década do século XX, esta empresa tem
adotado uma estratégia agressiva de expansão no mercado de retalho espanhol e prossegue
as suas atividades de exploração de hidrocarbonetos no Brasil em parceria com a Petrobras
e a Partex e, em Angola, no consócio com a Sonangol.
Os principais acionistas com participações qualificadas são: Amorim Energia, B.V. com
38,34%, a ENI, S.p.A. italiana com 24,34%, a Parpública com 7% e a Free Float com 46,66%
(49)
Em Portugal, o petróleo ainda representa 82% no consumo total de energia, sendo a mais
elevada dos países da UE (média de 47%). A sua indústria foi sujeita a um protecionismo
político que a obrigava a reagir muito lentamente aos choques económicos e à conjuntura
internacional, que se caracterizava, essencialmente, por uma legislação de controlo de
mercado e subsídios múltiplos que beneficiavam os produtos petrolíferos, reduzindo o custo
nominal do petróleo. A forte dependência das importações e a falta de um plano nacional de
energia provocaram dificuldades na balança de pagamentos, num país que deveria realizar
investimentos noutros setores da economia, na década de 80, em que pretendia tornar-se par
de outros países Europeus (44).
O desenvolvimento de alternativas para esta fonte de energia continua a ser um esforço
imperioso para melhorar a eficiência energética em Portugal.

3.6.Refinação de petróleo em Portugal
A refinação em Portugal, como em qualquer outro país, tem como função essencial
decompor o petróleo em diferentes subprodutos, como gasolina, diesel e querosene. O
petróleo é recebido na forma do chamado “óleo cru”, das plataformas de extração,
submetendo-o a diversos processos químicos. O primeiro e mais importante é destilação que
ocorre dentro de uma grande torre onde o petróleo é aquecido a altas temperaturas, evapora,
e, quando retorna à forma líquida, já tem boa parte de seus principais subprodutos separados.
Em Portugal, o sistema de refinação de petróleo, é constituído pelas refinarias de Sines e
do Porto, que asseguram cerca de 88% dos combustíveis finais, necessários para o país. A
sua capacidade de armazenagem garante também grande parte das reservas nacionais. Ao
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nível da península ibérica, as duas refinarias representam cerca de 21% da refinação (14,5
milhões de toneladas/ano).
A refinaria de Sines é uma das maiores da Europa, procedendo à destilação de 10,9
milhões de toneladas por ano, ou seja, 220 mil barris por dia.
Figura 8
Vista aérea da refinaria de Sines
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hectares, podendo armazenar 3 milhões de m³, dos quais 1,5 milhões de petróleo bruto e o
restante de produtos intermédios e finais, como gás, gasolina, gasóleo, etc.. É constituída por
34 unidades processuais.
Dispõe de uma configuração processual que permite tanto a elevada produção de
gasolinas, possuindo para isso, uma unidade de FCC (Fluidic Catalytic Cracking), bem como
a maximização da produção de gasóleos, através da sua mais recente unidade Hydrocracker,
que iniciou produção em janeiro de 2013.
Nesta refinaria produzem-se: Gasolina, Gasóleo, GPL (gás de petróleo liquefeito),
Fuelóleo, Nafta (usada pela indústria petroquímica para fazer polímeros de onde são feitos os
plásticos, as fibras para os tecidos e até a pastilha elástica), Jet fuel (combustível para aviões),
Betume (para asfaltos e isolante), Enxofre (para produtos farmacêuticos, agricultura e
branqueamento da pasta de papel).
Estes combustíveis são produzidos com os mais modernos padrões ambientais, de onde
se destacam gasolinas e gasóleos de muito baixo teor de enxofre (10 ppm).
O complexo industrial da refinaria de Matosinhos, localizado a Norte de Portugal, no
concelho de Matosinhos, entre a Boa-Nova e o Cabo do Mundo, possui uma área aproximada
de 400 hectares e está interligado ao terminal para petroleiros do porto de Leixões por vários
oleodutos com cerca de 2 quilómetros de extensão.

39

3- Enquadramento

A referida refinaria, apresentada na figura seguinte, dispõe duma capacidade de destilação
instalada de 4,5 Mt/ano e a sua configuração processual privilegia a produção simultânea de
combustíveis, óleos base, lubrificantes, produtos aromáticos de base para a indústria
petroquímica “petrochemical feedstocks”, solventes industriais e ceras de petróleo. O início
da sua construção deu-se em 1966 e 3 anos mais tarde, o seu arranque. Possui uma
capacidade de armazenagem da ordem de 1 780 000 m³, dos quais cerca de 649 000 m³ são
para ramas de petróleo e 1 132 000 m³ para produtos intermédios e finais, contendo na sua
arquitetura de refinação cerca de 1 250 km de pipelines (44).
É

Figura 9
Vista aérea da refinaria de Matosinhos
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e solventes, nomeadamente:

Propano, butano, euro super, gasolina sem chumbo, super plus, nafta química, petróleo de
iluminação, carburante, jet A1, white spirit, gasóleo, fuelóleo, fuelóleo para cogeração, fuel
óleo bancas, óleos lubrificantes, massas lubrificantes, parafinas, ceras microcristalinas,
benzeno, tolueno, ortoxileno, paraxileno, solventes aromáticos, solventes alifáticos, enxofre,
betumes asfálticos e óleos base (44).
A refinaria de Matosinhos (ver figura 9) é constituída pelas seguintes linhas e
correspondentes capacidades de fabrico:
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Produção de combustíveis 3 700 000 ton./ano;



Produção de óleos base 150 000 ton./ano;



Produção de aromáticos e solventes 440 000 ton./ano;



Fabricação de massas lubrificantes 1 500 ton./ano;



Fabricação e moldação de parafinas 10 000 ton./ano;



Produção de betumes 150 000 ton./ano;
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Produção de enxofre 10 000 ton./ano.

3.6.1.Parques de armazenagem e enchimento – Atividade e localização
Os produtos combustíveis utilizados diariamente têm a sua origem no petróleo bruto11.
O petróleo bruto é o ponto de partida para várias substâncias. É constituído à base de
hidrocarbonetos e seus compostos, assim como compostos não hidrocarbônicos, que
acumulam inúmeras qualidades. As propriedades do petróleo bruto dependem muito da sua
origem e variam consoante a região, em cor e composição.
Apresenta três formas:
A forma líquida, vulgarmente chamada de “óleo cru”, a gasosa constitui os gases naturais
e, a parte viscosa, ou sólida, que constitui o betume encontrado nas areias betuminosas. O
“óleo cru” geralmente contém água com sais inorgânicos dissolvidos que devem ser
eliminados no processamento ulterior.
Genericamente, poderemos dividir a atividade petrolífera entre o antes e o após refinação.
A montante da refinação salientam-se as tarefas ligadas à exploração, desenvolvimento,
produção, transporte marítimo e venda de petróleo bruto.
As tarefas a jusante, são a grande armazenagem dos produtos refinados, a expedição, o
transporte, a pequena armazenagem e a comercialização. A venda dos produtos realiza-se
por intermédio dos postos de abastecimento (estações de serviço) e da venda a retalho,
através de postos de venda ao público (consumidor final).
O setor nacional importa na integra a principal matéria-prima (petróleo) pelo que se
circunscreve às atividades petrolíferas a jusante.
Em Portugal, as distribuições dos produtos refinados, sejam embalados ou a granel, são
levados a efeito na sua esmagadora maioria por malha rodoviária, conforme referência na
figura 10, onde poderemos verificar que 90 % do total do transporte de mercadorias é
rodoviário, sendo 10%, de mercadorias perigosas em geral e, desses, 70% são combustíveis
líquidos e gasosos (INE, 2009). Conforme já foi referenciado, com base em cálculos realizados

11

Óleo mineral proveniente de jazigos situados em diversos pontos do Globo. É uma mistura complexa constituída
principalmente por hidrocarbonetos líquidos, gasosos e sólidos.
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para 2013, foram distribuídos por

Figura 10

intermédio da malha rodoviária
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combustíveis,

dos
de

diversos
onde
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GPL e GNL (25).
Segundo

a
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empresas

verticalmente

integradas – da exploração de

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INE 2009

petróleo e/ou refinação à venda
ao público – são designadas por empresas “petrolíferas”, sendo as demais intervenientes, nos
níveis a jusante da refinação, denominadas por empresas “não petrolíferas” ou independentes
(50).
Presentemente existem oitos petrolíferas a operarem em Portugal: British Petroleum (BP),
Cepsa Portuguesa Petróleos, S.A., Galp Energia, S.G.P.S. (Galp), Repsol Portuguesa, S.A.,
OZ Energia Gás, S.A., Prio Energy, S.A., Rubis Energia Portugal, S.A. e a Spinerg - Soluções
para Energia, S.A. (51).
Em Portugal Continental, as empresas
Figura 11
Parque de Armazenagem da CLC
Aveiras de Cima
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Companhia Logística de Combustíveis, que
gere o Parque de Aveiras de Cima.
Esta empresa foi criada em resposta à
necessidade
Fonte: Site www.clc.pt

de

realojar

as

operações

petrolíferas anteriormente realizadas em Cabo
Ruivo sendo, entretanto, imperativo deslocá-
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las devido à organização da Expo 98. O seu capital é atualmente partilhado pelas companhias
Petrogal (65%), Repsol (15%) e BP Portugal (20%).
A CLC opera na área da logística de combustíveis e é responsável pela exploração do
oleoduto multiproduto entre Sines e Aveiras de Cima e pela armazenagem de combustíveis
nessas instalações (52).
A grande particularidade técnica deste parque, (ver figura 11), é ser alimentado por um
oleoduto multiprodutos (e respetiva estação de bombagem), que o liga à refinaria de Sines. O
oleoduto está projetado para um movimento anual de 4 000 000 ton. Este, estende-se ao
longo de 147 km e transporta todos os produtos armazenados, de forma sequencial e numa
ordem destinada a garantir a qualidade dos produtos.
Existem outros distribuídos pelo país, localizados sobretudo ao longo do litoral. São
abastecidos pelas duas refinarias da Galp Energia (Sines e Porto), e por importações,
efetuadas sobretudo por via marítima. Em situações normais, os parques de armazenagem e
enchimento, abastecem um perímetro que é determinado pela área de influência, resultante
da localização geográfica.
A localização desses parques (ver figura 12) justifica-se, tanto pela maior proximidade às
zonas de receção e/ou produção (refinarias localizadas na costa atlântica e via marítima
através dos principais portos nacionais e terminais marítimos – Leixões, Setúbal e Sines)
como pela proximidade aos grandes centros urbanos, Lisboa e Porto, onde se concentra a
maioria da população e, por consequência, o maior volume de consumos.
No negócio da distribuição, incluem-se produtos refinados para a aviação, marinha,
comercialização de GPL e o setor dos transportes.
Os parques armazenam os combustíveis líquidos (Gasóleo, Gasolinas, Biocombustíveis,
Aditivos e SLOPS) em tanques e os combustíveis gasosos (GPL butano e propano) em
esferas.
O volume de armazenagem é da responsabilidade de cada empresa petrolífera, tendo por
lei a obrigatoriedade de deter reservas de petróleo bruto e produtos refinados, assim como
produtos de petróleo adquiridos pela Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis
(ENMC) e reservas alocadas a esta, que, durante uma crise, e no exercício de seu direito de
compra "Exercício do direito de Opção”12, lhe dá acesso a quantidades contratualmente

12

O exercício total ou parcial pela ENMC da sua opção no decurso de um Contrato de Disponibilidade de Reservas.
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Figura 12
Distribuição Geográfica dos principais
Terminais, Parques de Armazenagem e
Refinarias em Portugal Continental
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associadas da APETRO, nomeadamente os
produtos armazenados, a sua localização e
a capacidade total de armazenagem (54).

13

Contrato de Disponibilidade de Reservas (Ticket), é o contrato que a ENMC celebra com uma empresa petrolífera, no qual
a empresa, durante a vida útil do ticket, aloca reservas de petróleo à ENMC, que esta pode então ter à sua disposição.
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3.7.Os primórdios da segurança nos transportes de combustíveis
As sociedades ditas desenvolvidas exigem cada vez mais o aumento da segurança em
todos os âmbitos das suas atividades. No transporte rodoviário de mercadorias perigosas, a
segurança é um elemento crucial. Esse tráfego salienta-se como um agente imprescindível
para a manutenção da atividade económica e bem-estar dos cidadãos e só é viável com o
cumprimento restrito e rigoroso das normas de segurança vigentes.
Não existem dúvidas quanto à importância das mercadorias perigosas na modernização
das sociedades e do seu próprio desenvolvimento ocorrido ao longo dos séculos XIX e XX.
Também não existem dúvidas sobre a necessidade de cada vez mais as questões da
segurança de pessoas e bens, assim como a proteção do ambiente serem elementos vitais
nos estudos dos investigadores e especialistas. Metas de “zero acidentes”, não poderão ser
meras palavras ou utopia e, analisar-se um incidente à luz “da pior consequência credível”
não poderá ser olhado como algo despropositado ou simplesmente como sendo uma visão
ingénua ou inútil.
O início surge com as leis do caminho-de-ferro na Grã-Bretanha, que tinham por princípio
aceitar para o transporte todo e qualquer tipo de mercadorias, excluindo as de natureza
perigosa (águas fortes, pólvora, etc.). Nesse sentido, em 1875 o governo britânico aprovou
uma lei sobre explosivos para controlar a sua utilização, armazenagem e transporte (55).
Os Países Baixos, no final do século XIX, criaram uma força especial de polícia unicamente
para controlar as mercadorias perigosas.
Nos EUA, uma parte significativa da legislação existente neste tipo de atividade, também
tem origem no século XIX.

3.7.1.Transporte por caminho-de-ferro
As leis mais antigas da Europa para regularem o transporte de mercadorias perigosas são
as do caminho-de-ferro.
Em 1893 foi anexada ao Convénio Internacional sobre o Transporte de Mercadorias
Perigosas por caminho-de-ferro, uma lista de artigos que impunham um conjunto de
condições e regras de segurança no transporte de determinadas mercadorias.
Nessa reunião estiveram representados somente 9 países. Posteriormente, essa lista foi
publicada de forma separada e criadas mais algumas especificações, passando esse
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documento a ser definido e conhecido como RID (Regulamento Relativo ao Transporte
Internacional Ferroviário de Mercadorias Perigosas).
A Convenção para o Transporte Internacional por Caminho-de-ferro (COTIF), que inclui
o RID, é gerida pela Repartição Central dos Transportes Internacionais Ferroviários (OCTI),
com sede em Berna. A sua área de atuação estende-se da Europa ao Médio Oriente,
passando pelo Norte de África. Os países membros do Convénio formam a Organização
Intergovernamental para o Transporte Internacional por Caminho-de-ferro (OTIF) (55).

3.7.2.Transporte marítimo
O transporte marítimo foi o modo de transporte seguinte a estabelecer regras
internacionais de segurança.
Após o catastrófico acidente com o navio Titánic 14 (56) em 1912, iniciou-se um conjunto
de negociações para o primeiro Convénio Internacional de Segurança da Vida Humana no
Mar (Safety of Life at Sea - SOLAS) onde poderemos ver um capítulo sobre o transporte
de mercadorias perigosas. A primeira versão da SOLAS foi assinada em 1914, em 1928
foi adotada a segunda emenda da convenção, em 1948 a terceira e em 1965 a quarta.
A criação da SOLAS impulsionou diversos governos, como é exemplo o do Reino Unido,
que em 1932 publicou um livro titulado “O Transporte de Mercadorias Perigosas por Barco”,
conhecido na prática pelo “Livro Azul”, que obrigava todas as embarcações britânicas em
qualquer parte do mundo, ou qualquer barco em portos britânicos, a cumprirem com essas
regras de segurança.
A Organização Marítima Internacional (OMI) foi fundada em Londres em 1958 como
uma agência especialista das Nações Unidas. O Código Marítimo Internacional de
Mercadorias Perigosas (IMDG) foi a primeira normativa que publicou em 1965. Estas
regras diferenciam-se do RID por seguirem de forma bastante aproximada as
Recomendações das Nações Unidas (55).

Navio transatlântico da empresa britânica “White Star Line”, notável pelas suas dimensões (comprimento 271 m, e que
deslocava 60 000 toneladas) e pelo luxo das suas instalações. No dia 14 de abril de 1912, chocou com um iceberg ao Sul da
Terra Nova e afundou-se, enquanto a orquestra a bordo e os passageiros entoavam o hino religioso, “Mais Perto de Ti, meu
Deus!”. Morreram nesse naufrágio mais de 1 500 pessoas.
14
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3.7.3.Transporte aéreo
Numa sequência cronológica, surge o transporte aéreo, pois trata-se de um modo de
transporte mais recente. Será também por isso que este modal se apresenta, com justificação
própria, como sendo o que detém as mais modernas regras de segurança.
Depois da Segunda Guerra Mundial, alguns governos legislaram sobre o transporte por via
aérea de determinado tipo de matérias consideradas perigosas.
As primeiras regras de caráter internacional foram emanadas pela Associação
Internacional de Transporte Aéreo (IATA) que, em 1950, promulgou uma matriz de artigos que
seriam restringidos ao transporte aéreo, com base numa série de regras de segurança.
A IATA publicou a primeira edição internacional de regulamentação de segurança para o
transporte aéreo em 1956, baseada em regulamentações já existente no transporte de
caminho-de-ferro dos Estados Unidos. A razão desta ação tem por base o facto de existiram
dois tipos de comboios (de passageiros e de mercadorias) e ser necessário distinguir as
quantidades e tipos de mercadorias perigosas que se poderiam transportar nos diferentes
tipos de aviões.
A regulamentação publicada pela IATA foi muito bem aceite pelas companhias aéreas e
pelos governos que incluíram essas regras como parte integrante da sua própria legislação.
Apesar disso existia um grande inconveniente, pois a IATA era uma entidade privada.
Depois de um conjunto de reuniões realizadas ao longo dos anos 70 do século XX, entre
a IATA e diversos estados, concluiu-se que havia necessidade de se produzir uma legislação
internacional.
Desta forma, iniciou-se um trabalho coordenado pela Organização Internacional da
Aviação Civil (OACI), que se tornou numa agência especialista das Nações Unidas.
Desde 1983 que esta organização tem publicado as “Instruções Técnicas para o
Transporte sem riscos de Mercadorias Perigosas por via Aérea”, texto que facilmente tem sido
adotado por parte de todos os países. Os textos da IATA continuam a ser uma realidade,
apresentando-se em alguns pontos como mais restritivo que os publicados pela OACI e
seguidos pela maioria das companhias aéreas (55).
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3.7.4.Transporte rodoviário
O transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada em grandes
quantidades é um fenómeno que se passou a verificar a partir da segunda metade do
século XX. As primeiras regulamentações nacionais surgem nos EUA e na Europa, no
entanto os aspetos de caráter internacional só começaram a ser tratados a partir de 1957,
quando se firmou o Acordo Europeu para o Transporte Internacional de Mercadorias
Perigosas por Estrada, mais conhecido por ADR.
Depois de diversas alterações e aperfeiçoamentos, o ADR encontra-se dividido em dois
anexos: O Anexo “A”, que é similar ao RID e que trata de disposições sobre as matérias e
objetos perigosos e, o Anexo “B”, referente às disposições relativas aos veículos de
transporte (57).
Na constituição intrínseca desse documento, totalmente de âmbito técnico, poderemos
apurar a existência de muitas referências e melhorias apresentadas pelos países membros,
verificando-se paralelamente alguns padrões emanados pelo Livro Laranja, que já vai na
sua 19.ª edição (55).

3.8.O desenvolvimento do transporte de combustíveis em Portugal
O transporte rodoviário de combustíveis em Portugal teve início no ano de 1924, quando
a empresa “Vacuum” começou a distribuição desses produtos por carros-tanque. Na
década de 50, o modal rodoviário destacou-se entre os meios de transporte, para
responder aos interesses das indústrias automobilísticas e ao crescimento económico
entre os anos de 1960 e 1990. Tal facto conduziu à rápida expansão das infraestruturas de
transporte rodoviário, principalmente na década de 70, quando a economia portuguesa
apresentou um crescimento em média de 4,8% (58). Em decorrência dessa escolha, o
transporte rodoviário sobressaiu dos outros meios de transporte. Até finais do século XX
assistimos a avultados investimentos governamentais na construção de rodovias, situação
que se inverteu nos últimos anos, consequência da crise económica internacional, e ao
aumento elevado dos custos de transporte (preço dos combustíveis, pneus, aumento de
portagens e ao aparecimento do pagamento em SCTUT´s, entre outros).
Com o desenvolvimento das atividades econômicas e industriais, principalmente do
setor químico, a necessidade de transporte dos materiais e equipamentos tornou-se mais
intensa, tendo como consequência o aumento do transporte rodoviário relativamente aos
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restantes modais, mesmo estando este, suscetível a acidentes de trânsito, devido a essa
massificação.
Os dados da matriz de transportes são, resultado de um processo histórico, e as distorções
apresentadas não devem servir para desconsiderar a importância do segmento rodoviário,
que, é o modal mais utilizado no país, responsável por movimentar cerca de 218 milhões de
toneladas de produtos, conforme salientam os dados da DGEG 2012.
De acordo com esses dados relativos a dezembro de 2012, o consumo de gasolinas em
Portugal foi de 1,19 milhões de TEP15, sofrendo uma quebra em termos homólogos de 9,2%,
ao passo que o mercado do gasóleo, com cerca de 4,26 milhões de TEP, teve uma descida
do consumo de 9,3% (59).
A descida do consumo de combustíveis rodoviários, foi mais pronunciada do que a queda
global do mercado nacional de combustíveis fósseis, cujo consumo chegou ao final de 2012
com uma redução de 6%, para 14,1 milhões de TEP (59).
O consumo de produtos petrolíferos (onde se incluem o fuel, o gasóleo, gasolinas e GPL)
esteve em 2012 em queda contínua, prolongando uma tendência que já vinha do passado,
não havendo um único mês em que o consumo anualizado tenha crescido. No final de 2011,
o consumo situava-se em 7,66 milhões de TEP e em dezembro de 2012 estava em 6,82
milhões de TEP (59).
Houve quebras mais acentuadas, nos consumos de gás natural (que baixou 14,7% em
2012), e de fuel (que decaiu 20,6%). Contudo, o facto do consumo de carvão ter subido 31%
(para 2,9 milhões de TEP) permitiu atenuar a queda do mercado total de combustíveis fósseis
(59).
O aumento das importações de carvão em 2014 esteve relacionado essencialmente com
o maior consumo das centrais termoelétricas, num ano marcado por um menor recurso hídrico
para produção de eletricidade a partir das barragens. Em resultado disso, o consumo de
carvão atingiu em agosto um pico de 5,03 milhões de toneladas (em base anualizada), ou 3
milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Desde setembro, o consumo nacional de
carvão tem vindo a diminuir (59).
Quando nos detemos na realidade da atividade dos Transportes Rodoviários de
Mercadorias Perigosas (TRMP) em Portugal, concluímos ser composta por um conjunto de

15

TEP - Tonelada Equivalente de Petróleo, é uma unidade de energia definida como o calor libertado na combustão de uma
tonelada de petróleo cru, aproximadamente 42 giga joules. Como o valor calórico do petróleo cru depende da sua exata
composição química, que admite bastante variação, o valor exato da tep deve ser definido por convenção.
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dificuldades. Os estudos científicos existentes sobre esta matéria são poucos. O progresso
e melhoria das condições de segurança operacionais, assim como a defesa da promoção
da saúde dos trabalhadores, não têm acompanhado as necessidades, apresentando
inúmeras discrepâncias.
Ao analisarmos o país real, verificam-se factos muito diferentes. Assistimos a um
pequeno universo de empresas que desenvolvem padrões caraterizados pela qualidade e
exigência, no entanto, esse facto dilui-se no restante cosmos empresarial ligado ao
manuseamento, armazenagem e transporte de mercadorias perigosas em geral.
As dificuldades existentes são diversas. Vão desde a insensibilidade de gestores e
decisores, à incapacidade económica que as empresas enfrentam e as impedem de
suportar as responsabilidades de uma prestação de serviços, constituída pelos diferentes
elementos necessários, ligados ao Ambiente, Qualidade e Segurança (AQS).
Mesmo com as dificuldades descritas, o peso desta atividade na economia nacional, é
muito importante e fundamental no desenvolvimento técnico e científico.

3.9.Os constrangimentos do setor dos transportes rodoviários
Os transportes rodoviários de mercadorias perigosas, para além de possuírem
características muito distintas, apresentam paralelamente constrangimentos idênticos ao
dos transportes rodoviários em geral.
As empresas deste setor apresentam-se como cruciais na vida económica do país e na
qualidade de vida das populações, não só pela mobilidade que oferecem, como pelos
produtos e bens do quotidiano que percorrem entre longas distâncias até ao consumidor
final.
O sistema de transportes rodoviários, é um componente do sistema de transportes
global, sendo relevante em termos de gestão pensar-se na importância da intermodalidade.
Cada vez mais se procura a redução dos custos logísticos e uma maior confiança nos
serviços prestados A intermodalidade surge como uma oportunidade para as empresas se
tornarem mais competitivas.
Apesar de se poderem observar no nosso país alguns (poucos) exemplos de soluções
logísticas, que permitem a utilização de mais de um modal, esses paradigmas colidem com
as questões da falta de infraestruturas e de regulamentações, tais como: eficiência nas
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estações centrais de caminho-de-ferro, portos fluviais e até alguns marítimos, assim como a
regulamentação da operação de transporte por mais de um modal.
Para que os produtos possam ser competitivos é indispensável um sistema de transporte
eficiente, pois o custo de transporte é uma parcela considerável no valor dessas mercadorias.
De acordo com Ballou, o transporte é capaz de absorver entre 33,3% e 66,6% dos custos
logísticos totais (60). Assim, ao representar uma parte essencial destes custos, o sistema de
transporte desempenha um papel fundamental para se alcançar o objetivo logístico: “levar o
produto para o sítio certo, na hora certa, na quantidade indicada ao custo mínimo” (61),
permitindo assim um maior nível de competição, pois ao ter um acesso mais rápido e menos
dispendioso em regiões mais distantes, há a possibilidade de se entrar e competir em novos
mercados.
No caso específico do transporte de mercadorias perigosas, para que os produtos possam
ser realizados por diferentes modais, é essencial clarificar a importância de um planeamento
correto, assim como salvaguardar as condições de segurança exigidas pelas normas
presentes (ADR e/ou outras específicas).
Não se poderá pensar que apenas um planeamento correto e adequado das entregas
permitirá economias de escala e maior flexibilidade na localização das unidades de produção.
Não se poderá também julgar que a diminuição dos preços decorrente da maior
competitividade, dos menores preços associados aos transportes e, da existência de
economias de escala, serão individualmente a solução para um sistema eficiente ou a única
grande influência para a atividade económica e o desenvolvimento do país.
O transporte rodoviário continua a ser o meio privilegiado ao serviço de passageiros e
mercadorias na Europa. Em termos económicos, é o principal meio de transporte de
mercadorias e representa a maior parte do volume de tráfego por estrada no território da União
Europeia; nas últimas décadas tem registado um crescimento contínuo, no entanto, em
Portugal, as empresas transportadoras deparam-se com diversos constrangimentos:
- Impacto territorial negativo (separação de propriedades e aglomerados);
- Elevado consumo energético, aumentando a dependência externa do país;
- Tráfego intenso e congestionamento nas áreas urbanas;
- Dificuldade com os estacionamentos e elevados custos;
- Elevado consumo de espaço (estradas, parques de estacionamento, etc.);
- Necessidade de ocupação de grandes espaços para as infraestruturas de apoio;
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- Elevados custos com a rede de infraestruturas (estradas, autoestradas, pontes, etc.);
- Elevado consumo de combustíveis fósseis (petróleo);
- O aumento do custo das portagens e taxas rodoviárias, que se tornaram numas das
mais delicadas questões deste setor;
- Uma relativa e reduzida capacidade de carga, se compararmos com os sistemas de
transportes ferroviários e marítimos;
- Impacto ambiental negativo (poluição atmosférica, sonora e dos solos e perda de
biodiversidade e de terrenos agrícolas).
- Os custos adicionais, para combater os danos ambientais, onde se inclui a má
qualidade do ar, ou o investimento em modos de transporte mais amigos do ambiente;
- A segurança exigida ao transporte das mercadorias perigosas, apresenta custos
elevados relativos ao cumprimento das regras de segurança, tanto na especialização e
formação contínua dos seus trabalhadores, assim como nos elevados investimentos
relativos à aquisição de viaturas;
- Os problemas com a segurança rodoviária, que regista todos os anos um número
elevado de acidentes e vítimas.

3.9.1.Os problemas ambientais do setor dos transportes rodoviários
Atualmente é difícil encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento e a
sustentabilidade. É inevitável que sensatamente se efetuem ações concretas de caráter
político, técnico e prático, pois se assim não for, os custos sociais e ambientais serão no
futuro bastante elevados e alguns sem possibilidade de retrocesso.
A União Europeia em geral e Portugal em particular, dependem em grande escala do
consumo de combustíveis fósseis para alimentar o setor dos transportes. Como é referido
no relatório da Comissão Europeia, «Compreender as Políticas da União Europeia»: Os
combustíveis à base de petróleo representam cerca de 96% do aprovisionamento
energético total do setor e o transporte rodoviário, sendo de longe o principal consumidor
da energia utilizada por todas as formas de transporte. Paralelamente refere que “dispor
de sistemas de transporte eficazes é essencial para a competitividade da Europa na
economia mundial, a criação de emprego e a qualidade de vida quotidiana das pessoas”
(62).
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Como o povo diria: “uma no cravo outra na ferradura”.
Na realidade, as atividades associadas ao setor de transportes, como a construção e
manutenção de infraestruturas ou a refinação dos combustíveis, apresentam-se como os
principais geradores de impactos globais, como por exemplo, as alterações climáticas,
impactos regionais e locais que se manifestam através dos derivados, das emissões de vários
poluentes atmosféricos, do ruído, da ocupação do solo, do congestionamento de trânsito e
dos riscos de acidentes.
De acordo com Rodrigue, Comtois e Slack, os “sistemas de transporte estão ligados a uma
ampla gama de considerações ambientais em toda a sua escala geográfica (63).
A natureza desses impactos ambientais está relacionada com os próprios modos de
transporte, os seus sistemas de aprovisionamento, as suas emissões e as infraestruturas
sobre as quais operam. Enquanto consumidores de grandes quantidades de energia,
especialmente petróleo, os veículos também emitem imensos gases poluentes e ruído e as
suas infraestruturas têm prejudicado muitos sistemas ecológicos" (63).
Segundo o “Painel Intergovernamental de Mudanças Climática” (IPCC), a mais importante
organização científico-política de avaliação das mudanças climáticas no mundo, refere que a
queima de combustíveis fósseis no setor de transportes é uma das principais fontes de
emissão de gases de efeito estufa, sendo responsável, em 2010, por 23% do total das
emissões mundiais.
O que não é menos verdade, é que o setor dos transportes se apresenta com uma boa
capacidade de gerar emprego e de promover o desenvolvimento dos países.
A estratégia da UE passa pela promoção dos combustíveis limpos nos transportes,
tentando dar resposta a este problema e incentivar a sua adoção por parte dos mercados,
que, até ao momento, tem sido travada pelas infraestruturas deficientes de carga e de
reabastecimento, o elevado preço dos veículos e, por reflexo, a fraca aceitação pelos
consumidores.
Mais uma vez a UE no seu melhor e no seu pior!
Entre as variadas dificuldades com que as empresas de transportes de mercadorias se vão
deparando e, a adicionar aos elevados custos logísticos há que pensar nos custos sociais e
ambientais do sistema de transportes.
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Para se poder aplicar o conceito de desenvolvimento sustentável ao setor, o sistema
económico deve fazer a integração de todos os custos, incluindo o valor líquido
correspondente aos impactos induzidos por uma determinada atividade comercial.
Para se poder decidir entre os diferentes modos de transporte e alternativas, o
consumidor deve considerar um conjunto importante de parâmetros como são exemplo: O
Preço, o Tempo, a Qualidade e a Flexibilidade.
Mas o investimento feito por quem solicita o serviço é menor do que os custos reais.
Depois da decisão, as escolhas irão exercer pressões sobre as empresas transportadoras
e, como consequência, no ambiente e na sociedade, na forma de impactos ambientais e
sociais.
Havendo necessidade de uma concorrência transparente, é necessário avaliar o melhor
modal de transporte, de forma a se conseguir equilibrar os fatores sustentabilidade e
custos.
Os casos de estudo elaborados nos últimos anos apresentam estimativas globais, que
indicam que estes custos externos representam 10% do PIB, para os países em estudo,
sendo que os transportes rodoviários são os principais responsáveis, e que os custos
associados são principalmente efeitos locais, regionais e globais da poluição atmosférica
(64).
Em 2011, o setor dos transportes foi o que apresentou um maior consumo de energia
final com um valor na ordem dos 35,8%, seguindo-se a indústria com 33,7% (64).
Numa análise feita pela Agência Portuguesa do Ambiente no seu relatório sob o título
“Roteiro Nacional de Baixo Carbono 2050”, permite concluir que em Portugal é possível
definir-se uma trajetória das emissões nacionais de GEE até 2050, resultando numa
redução global de emissões da ordem de 50% a 60%, face aos níveis de 1990 (65).
Para esses fins será importante seguir diretrizes práticas para a implementação de
princípios de responsabilidade comuns e diferenciadas, de modo a abrangerem-se
prudentemente as diferentes realidades existentes nas empresas portuguesas.
Os objetivos principais encontram-se sumariamente apresentados na figura 13, que
destaca as «Fontes Energéticas», as «Exigências dos veículos» e a «Gestão da
Mobilidade».
Todas estas alterações terão obrigatoriamente de ser preparadas com antecedência.
Em primeiro lugar com a promoção da modificação das mentalidades e, em segundo lugar,
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com motivações de ordem económica e fiscal de apoio às empresas, pois não se poderá
tornar um setor com capacidades de desenvolvimento no futuro num “bode expiatório”,
trucidando-o e tornando-o num flagelo empresarial.
Figura 13
Redução de Impactos e Sustentabilidade dos Transportes

Fonte: Adaptado de Políticas do Ambiente 2008/2009

Ninguém duvidará da necessidade em se criarem políticas preconizadoras da defesa do
ambiente natural e, por reflexo, do bem-estar das populações. É urgente que se passe das
meras palavras para ações concretas, pois no geral verifica-se que as grandes potências não
tomam as atitudes corretas para a defesa do planeta. Basta pensarmos nos EUA, que nunca
ratificaram o Acordo de Quioto, sendo os maiores poluidores.
Só com medidas à escala mundial, ao nível das grandes potências, com uma forte pressão
das Instituições de defesa do meio ambiente, se poderá ter um Mundo com mais e melhor
qualidade de vida. Apesar dessa realidade irrefutável, é importante que as políticas a serem
implementadas tenham em consideração as necessidades das empresas, pois são elas que
criam emprego, incrementam a economia e o desenvolvimento das sociedades.
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3.10.O futuro dos sistemas de transporte em Portugal
As Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto apresentam um elevado nível de mobilidade,
contribuindo para o agravamento das condições de funcionamento dos sistemas de
transporte nesses espaços fortemente urbanizados. Têm sido realizados avultados
investimentos, no entanto, a falta de articulação das redes, da sua estruturação e
hierarquização, assume-se como o grande problema premente.
A aquisição de carro próprio é um obstáculo que ainda não foi ultrapassado e o tráfego
nas entradas e interiores das Áreas Metropolitanas, assim como nas grandes cidades são
o caos que todos observamos. As distâncias/tempo aumentam de forma desmedida, os
custos económicos são impraticáveis e, os reflexos na saúde e bem-estar das populações
continuam a subir numa linha que parece não ter fim à vista.
Perante estas realidades, as empresas transportadoras apresentam os mais perniciosos
reflexos, com os custos de transporte a subirem drasticamente, sujeitando-se em alguns
casos, a margens tão baixas que se questiona a possibilidade de continuidade e
desenvolvimento dessas empresas no futuro.
A logística é uma área transversal aos diferentes modos de transporte pelo que o
desenvolvimento da filosofia desse sistema no nosso país, terá que passar pela
harmonização da integração “modal”, ou seja: impõe-se a necessidade de se articular os
investimentos realizados e a realizar, de modo a passar da lógica “modal” para uma lógica
“inter” e “multimodal” (66).
No seguimento dessa filosofia, é de particular importância a criação de infraestruturas
que possam facilitar e permitir a transferência entre os diferentes modos de transporte. No
caso das mercadorias perigosas, essa flexibilidade passará pela criação de plataformas
logísticas de apoio às refinarias e parques de enchimento, portos, centros de carga
ferroviário e aéreo, assim como centros de transporte de mercadorias nas Áreas
Metropolitanas de Lisboa e Porto.
Aos problemas que caracterizam a situação no momento, terão que colocar à mesa, a
análise, debate e decisão com todas as entidades envolvidas: governo, representantes
autárquicos, especialistas, empresas transportadoras, empresas envolvidas por reflexo,
assim como sindicatos e outros de importância nesse domínio.
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Nessa avaliação e decisão, questões como as articulações futuras entre novos projetos
que possam surgir deverão ser abordadas. Estamos a pensar no Novo Aeroporto de Lisboa
e nas linhas da Rede de Alta Velocidade.
Para concluir, deixa-se para reflexão a necessidade de se destacar a importância da
intermodalidade no transporte de mercadorias, que pensamos ter que ser examinada como
uma boa alternativa para os problemas dos transportes. Se assim não acontecer, irá correrse o risco de as externalidades negativas se poderem tornar demasiado dispendiosas (66).
Este é um debate que deve ser tratado aprofundadamente, devendo merecer uma atenção
especial por parte de todos os intervenientes, até para que se coloque de parte, ou não, a
necessidade da criação das necessárias infraestruras referidas.
Sabemos que os governantes tendem em adiar o desenvolvimento das infraestruturas de
transporte devido ao grande investimento que as mesmas requerem e, devido ao facto de o
retorno desse investimento ser de longo prazo.
Pensamos que o adiar do problema não será solução, pois esse adiamento a continuar,
trará mais custos ao setor e, por reflexo, prosseguirá a elevar os riscos de destruição das
empresas, do meio ambiente natural e do bem-estar das populações.
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4. ENQUADRAMENTO TEÓRICO
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4.1.Nota introdutória
Ao iniciarmos este capítulo, foi considerado de interesse apresentar algumas referências
sobre o mesmo e, clarificar as razões pelas quais serão abordadas matérias tão díspares
como as que foram desenvolvidas para a realização deste trabalho.
Este capítulo, é constituído por um vasto conjunto de assuntos, que à partida poderão
parecer não se relacionarem. Uma das vertentes aliciantes desta investigação encontra-se no
facto de se certificar que o conhecimento é infindo e que se correlaciona nas questões mais
simples. Em alguns momentos não nos apercebermos da relação existente e, se não olharmos
e meditarmos sobre o que nos rodeia e que é pertença da incontornável mutação do mundo,
não

compreenderemos

a

dinâmica

natural

e

as

alterações

provocadas

pelos

constrangimentos da vida humana no seu pulsar imparável do desenvolvimento no dia-a-dia.
Ciência, técnica e saber empírico adquirido, serão cruzados. Conhecimentos distintos irão
intersetar-se e entender-se pela sua importância na explicação do nosso estudo.
Ciências como a Geografia, História, Engenharia, Física, Química, Ciências da Saúde e a
Segurança, serão pesquisadas para responder a questões estabelecidas pela ação do
Homem no seu trabalho e, pelas técnicas criadas na tentativa de minorar os impactos nefastos
da sua própria atuação no “palco” da vida quotidiana laboral.
A segurança será o objetivo e, o limite, será tão-somente as aptidões, competências e
incapacidades que o conhecimento possa deter.
Se no início deste estudo poderia haver alguma dúvida sobre a relação de áreas da ciência
tão distintas, esta dissipou-se na integra com o estudo, análise e investigação, das matérias
do trabalho realizado.

4.2.De Portugal para o mundo
Como Orlando Ribeiro tão bem define, “O mar é o mais poderoso fator de relações
geográficas remotas. Caminho aberto para todos os lugares do mundo, nas suas cidadesportos o exótico cabe sempre entre o local” (67).
Esta é a génese dos elementos vivos do espírito Lusitano. O mar foi o meio utilizado para
dar novos horizontes ao mundo, catapultando o desenvolvimento das sociedades e
definitivamente o processo de globalização.
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Portugal apesar da sua pequena dimensão física, foi o país dos Descobrimentos e,
embora tenha caído nalgum esquecimento, jamais poderá ser renegado, visto ter
contribuído de forma decisiva para o avanço do Mundo.
A Era dos Descobrimentos, também conhecida por “Era das Grandes Navegações” é
um período importante da história universal. Decorreu entre o século XV e o início do século
XVII. Neste período, o globo terrestre foi explorado intensivamente em busca de “outras
gentes” e novas rotas de comércio, inicialmente pelos portugueses e posteriormente pelos
espanhóis e outros povos europeus.
Seguindo essa filosofia de pensamento, Agostinho da Silva destacou que, “O Português
é um ser plural e é nessa pluralidade que ele tem que se afirmar”.
Desde os primórdios da nacionalidade que o povo português se confrontou com muitas
dificuldades e grandes feitos. A matriz portuguesa encontrou-se no povo lusitano para
quem, tal como ainda hoje, a liberdade era um bem maior, uma das suas grandes
bandeiras.
Nesta pequena parcela de terra, muitos foram os povos que a habitaram, que por ela
lutaram e nela deixaram marcas infindáveis das suas expressões históricas e culturais.
Ao longo da história, os portugueses passaram por inúmeros obstáculos que puseram
em causa a afirmação da sua própria identidade nacional. Grande foi o esforço do povo
deste pequeno país para enfrentar forças políticas, religiosas e de alguns estratos sociais,
para que fosse devolvida essa sublime e grande meta que é a Liberdade.
A história de Portugal está recheada de figuras ímpares e belos acontecimentos. Desde
D. Afonso Henriques e a criação de Portugal, até ao 25 de abril de 1974, passando por D.
Nuno Álvares Pereira, D. João II, Luís Vaz de Camões, Dna. Maria II, Fernando Pessoa,
Maria Veleda, ou mesmo a construção da Ponte Vasco da Gama.
Falar da história de Portugal, é também falar, em dados momentos, da história de
Espanha. É referir os antagonismos e o distanciamento de outros tempos e, a amizade e
cooperação dos dias de hoje. É mais o que nos une do que aquilo que nos separa!
“Falar da Missão de Portugal é tocar no fundo de cada um de nós, portugueses,… o
modo como a mente e o coração de cada ser humano podem e conseguem alcançar um
verdadeiro diálogo dentro de si e com o mundo que o rodeia” (68).
Presentemente vivemos uma época de dificuldades, mas tal como no passado, iremos
ter força para ultrapassar e reafirmar o que sempre se proclamou ao longo dos séculos
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sobre as venturas e desventuras deste Povo, que é tornar mais uma vez o país digno dos
seus filhos, tendo o espirito da fraternidade e da solidariedade como limites.

4.3.Ao encontro do Portugal Continental biofísico
Praticamente com novecentos anos de existência, as fronteiras de Portugal Continental,
em alusão na tese, encontram-se estabilizadas e são das mais antigas do mundo,
apresentando-se o território de uma forma simplista, com um aspeto retangular (69), orientado
com o maior comprimento no sentido norte-sul, de 561 Km, entre Melgaço, no Minho, e o
Cabo de Santa Maria no Algarve e, uma largura máxima de 218 Km, medidos sensivelmente
no paralelo do rio Neiva (entre os rios Minho e Lima). Portugal encontra-se banhado a Oeste
e a Sul num total de 832 km de costa e, apresenta uma fronteira terrestre de 1 215 km com o
seu único vizinho, a Espanha. (ver figura 14).
Figura 14
Quadro de Bordo de Portugal Continental

 Superfície total: 92 391 km²;
 Superfície do Continental: 88 705 km²;
 Geografia da terra: 91 951 km²;
 Geografia da água: 440 km²;
 Fronteiras com Espanha: 1 215 km;
 Linha Costeira: 1 793 km;
 Plateau Continental: 200 m abaixo do nível do mar;
 Zona económica exclusiva: 200 milhas náuticas;
 Águas territoriais: 12 milhas náuticas;

 Ponto mais baixo: Oceano Atlântico 0 m;
 Ponto mais alto (continente): Serra da Estrela (1 993m);
 Ponto mais alto do país: Montanha do Pico na Ilha do
Pico nos Açores 2 351 m.

Fonte: Atlas de Portugal, IGP 2013
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Contudo, apesar das modestas dimensões, a posição geográfica e forma do país,
determinam grande parte das suas características e da forte heterogeneidade que apresenta
do ponto de vista biofísico (clima, geomorfologia, etc.), e também, socioeconómico,
demográfico e da ocupação e uso do solo, como se poderá verificar mais à frente.

4.3.1.Do clima de Portugal
A heterogeneidade do país, é desde logo percetível no clima16. Portugal Continental tem
duas caraterísticas fundamentais, ou seja, o caráter mediterrâneo e a diversidade regional
interanual, ambas relacionadas com os fatores que o determinam, como:
1 - Os fatores geográficos, na sua latitude influenciam a dinâmica geral da atmosfera17, a
posição do território próximo de África e do Atlântico que envolve o território a oeste e a sul,
e com forte efeito amenizador sobre o clima e o relevo que imprime diferenças locais e
regionais com fortes contrastes espaciais litoral-interior e, sobretudo, entre o norte e o sul,
além de gerar ainda micro e meso-climas por força da altitude, exposição das vertentes à
insolação e aos ventos dominantes;
2 - Os fatores relacionados com a dinâmica atmosférica, em concreto, com o fluxo zonal
de oeste, a circulação meridiana e situações de bloqueio18, que determinam variações intraanuais importantes na influência do clima.

16

Na aceção geral, e conceito que devemos preservar, segundo o IM (2009), o clima é a síntese do tempo e a nossa expetativa
sobre as condições meteorológicas (29). Neste contexto, o clima e os elementos que o compõem, ainda que muitas vezes
secundarizados no exercício da explicação das caraterísticas de um dado território, na prática, são determinantes da forma como
esse se estrutura, organiza e é ocupado, bem como da ação do homem que aí é empreendida, conferindo-lhe simultaneamente
fragilidades e potencialidades. O seu conhecimento é, pois, fundamental em qualquer exercício de planeamento ou de análise
de fenómenos geográficos (espaciais), razão pela qual está subjacente, no âmbito do regime jurídico dos instrumentos de gestão
territorial (DL 80/2015, de 14 de maio), a sua ponderação aquando da elaboração de alguns instrumentos de gestão territorial.
É neste sentido que o IM (2009) (29) aponta que o conhecimento do clima de uma região é fundamental para o planeamento e
gestão das atividades e essencial para mitigar as consequências dos riscos climático. No clima os fenómenos interessam pela
sua duração ou persistência, pela sua repetição e são caracterizados por valores médios, variâncias e probabilidades de
ocorrência de valores extremos dos parâmetros climáticos assim como pelos valores médios dos vários elementos climáticos
num período de 30 anos, designando-se valor normal de um elemento climático o valor médio correspondente a um número de
anos suficientemente longo para se admitir que ele representa o valor predominante daquele elemento no local considerado
(78). Segundo a OMM, designam-se por normais climatológicas os apuramentos estatísticos em períodos de 30 anos que
começam no primeiro ano de cada década, por exemplo: 1901-30, 1931-1960, ..., 1961-1990...). Estas são as normais de
referência, embora se possam calcular e utilizar normais climatológicas nos períodos intercalares, por exemplo, 1951-80, 19712000. Os resultados das normais climatológicas 1971-2000, as últimas disponíveis, permitem também identificar os diferentes
tipos de clima, tendo-se utilizado para Portugal Continental a classificação de Köppen-Geiger (209).
17

A circulação geral no sentido oeste-este e a influência da frente polar responsável por o território ser afetado por sistemas
depressionários no inverno; e no verão sob a influência do anticiclone dos Açores, responsável por períodos de estabilidade
atmosférica e por tipos de tempo quentes e secos (Medeiros (24); Ramos (210).
18

Vd. sobre o assunto, e.g., Ventura, 1987; Medeiros, 2000 ; Ramos, 2003.
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Segundo Strahler, o clima de Portugal Continental é influenciado sobretudo pelo tipo de
clima mediterrâneo, semiárido, embora o litoral setentrional apresente um forte cariz atlântico,
mais húmido, que leva inclusive Strahler a classificar o clima entre Aveiro e Viana do Castelo
do tipo marítimo de costa ocidental húmido (70).
Figura 15
O Clima em Portugal na Classificação
Climática de Köppen

Esta definição do clima global é corroborada
pela classificação climática de Köppen, que tem
por base a temperatura, na qual se constata que
Portugal continental é influenciado pelos climas
Csa, Csb, Csc (grupos de climas temperados
quentes nos quais a estação quente coincide
com o verão)19 e Bs20 (clima seco de estepe),
conforme

se

evidencia

na

figura

15,

apresentada anteriormente. Observando esta
figura verifica-se, de sul para norte, de forma
genérica que até ao alinhamento
Montejunto-Candeeiros-Serra da Estrela, o
clima dominante é do tipo Csa, manifesto ainda
no vale superior do Douro, sendo a norte deste
alinhamento, do tipo Csb, portanto com maior
influência atlântica à medida que se esbatem as
características mediterrâneas.
Não obstante estas classificações climáticas
de pequena escala, é Ribeiro, Orlando quem
pormenoriza a diversidade climática do território
continental definindo três regiões climáticas,
Fonte: Adaptado de Lautensach de Ribeiro, O., 1995

designadamente, a região de clima marítimo, de

clima continental e de clima montanhoso, com os respetivos subtipos, colocando assim a claro
os contrastes espaciais entre o litoral-interior e norte-sul e a importância do relevo na
progressão das massas de ar para o interior (28).

19

No clima do tipo Csa, a temperatura média do mês mais quente é superior a 22ºC;
No clima do tipo Csb a temperatura média do mês mais quente é inferior a 22ºC e há pelo menos 4 meses com temperatura
superior a 10ºC;
O clima Csc, é aplicado aos climas de montanha (serra da Estrela).
20 Clima das estepes
BSh - clima das estepes quentes de baixa latitude e altitude
BSk - clima das estepes frias de média latitude e grande altitude
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Desta abordagem, decorre assim que o tipo de

Figura 16
As Regiões Climáticas de Portugal
Continental

clima no território de

Portugal Continental é

mediterrâneo, com um cariz acentuado no sul, em
particular o setor mais meridional e no vale do
Guadiana e, com um caráter mais Atlântico/marítimo,
no norte e especialmente a noroeste. Essa realidade
é notória nos diversos elementos do clima, em
particular, na temperatura e precipitação (ver figura
16).

4.3.2.Da temperatura
Portugal Continental apresenta, do ponto de vista
térmico, um clima ameno, rondando os 17.ºC. Não
obstante, são visíveis os contrastes térmicos litoralinterior e norte-sul, com a temperatura média anual a
Fonte: Adaptado de Ramos, 2003

variar entre os 4°C nas terras altas do interior, Serra

Figura 17

de Peneda-Gerês e Estrela, e os 18 °C no sul, em

Temperatura Média Anual em
Portugal Continental

particular na bacia do Guadiana. Esses contrastes,
apesar das suas modestas grandezas, são bem
evidenciados nas temperaturas médias referenciadas
na figura apresentada ao lado, (IPMA, 2013).
Com efeito, e atentos à figura 17, relativa à
temperatura mínima média anual, destaca-se num
extremo,

o

setor

noroeste

do

país

onde

as

temperaturas mínimas médias podem ser inferiores a 10ºC durante os meses mais frios e, no outro extremo
a Costa Atlântica Sul e o Algarve onde as temperaturas
mínimas médias normalmente são superiores a 8ºC,
em

resultado

do

efeito

da

continentalidade

e

proximidade ao mar que exerce um efeito amenizador
sobre as temperaturas, minimizando também as
amplitudes térmicas (30).
Fonte: IPMA, 2013
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Essa realidade, é igualmente notória nas temperaturas máximas anuais, verificando-se que
em toda a linha de costa que em média, as temperaturas normalmente não ultrapassam os
23/24ºC, o mesmo acontecendo nas terras altas.
No primeiro caso, é a influência do atlântico que se apresenta como um elemento
suavizante sobre o clima local, principal fator determinante.
Figura 18
Contrastes Térmicos no País – Temperaturas Médias, Mínima e Máxima – Ano 2012

Fonte: IPMA, 2012

No segundo caso, é a altitude. Porém, atentos ainda para a figura 18, nota-se que no
interior do país, as temperaturas podem ser superiores a 31ºC, em particular no setor do vale
do Guadiana ou na “terra quente” do Douro onde as temperaturas máximas são assinaláveis,
superiores a 29ºC. Em qualquer dos casos o principal fator determinante é o efeito da
continentalidade, sendo que no Norte se conjuga com o efeito de barreira dos relevos à
progressão das massas de ar marítimo no sentido do interior.
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4.3.3.Da precipitação
Figura 19
Precipitação Média Anual em
Portugal Continental

Na precipitação nota-se também a marcada influência
mediterrânica, sobretudo no Sul do país, bem contrastante
com o Norte, conforme se pode ver na figura 19. A diferença
acentua-se progressivamente a partir do alinhamento de
relevos Montejunto-Candeeiros-Estrela (71).
Como se pode verificar no mapa, os quantitativos de
precipitação podem variar entre os valores de “3 000
mm/ano no Gerês e, os 1150 mm no Porto, 706 mm em
Lisboa, 428 mm em Vila Real de Santo António e Barca
d’Alva com 385 mm” (24). Constata-se ainda, não só uma
diminuição gradual da precipitação no sentido norte/sul, com
particular relevância a partir do alinhamento dos relevos
enunciados, mas também do litoral para o interior em todo o
território, muito em especial no Alentejo e no Norte - Terra
Quente do Douro. Desta forma, no primeiro caso é notório o
efeito da continentalidade e, no segundo, salienta-se ainda

Fonte: IPMA, 2013

Figura 20
Queda de Neve Obtida por
Satélite no dia 2006/01/30

a barreira das montanhas do centro norte, à progressão das
massas de ar húmido sobre o continente (71).
Esta condição é naturalmente sentida na precipitação sob a
forma de neve praticamente inexistente no litoral, de norte a
sul. Na província do Minho e na área do maciço central, há uma
maior incidência da queda de neve, sobretudo devido ao efeito
da altitude, como se verifica na figura 20, e que sublinha a
queda de neve em Portugal num dia específico no mês de
janeiro do ano 2006, IPMA, 2006).
O clima de Portugal Continental é marcado por grandes
contrastes espaciais, com variações acentuadas norte-sul e
oeste-este, aumentando o caráter mediterrâneo para sul. Esta
condição do clima (os contrastes espaciais e o caráter
mediterrâneo mais a sul) são notados também na insolação,
que se apresenta inversa em relação à distribuição da

Fonte: IPMA, 2006
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4.3.4.Da insolação
Portugal é um dos países da Europa que regista as médias mais elevadas de horas de sol
por ano, havendo muito poucos os países da Europa que têm os valores de insolação tão
elevados, “à exceção de algumas zonas do litoral Mediterrâneo” (72).
Figura 21
Insolação em Portugal Continental

Pode-se assistir a uma insolação anual na ordem
das 2 650 e 3 200 h/ano, podendo observar-se na
figura 21, que aumenta de norte para sul, em função
da influência da latitude, na altura do sol e, do litoral
para o interior, devido à diminuição da nebulosidade.
São assim atingidos os valores máximos de insolação
no Algarve central e oriental bem como na raia
alentejana, com mais de 3 000 horas/ano, sendo os
mínimos atingidos nas montanhas do Minho, com
menos de 2 000 horas/ano, região onde ocorrem os
maiores quantitativos de precipitação e, portanto,
onde há uma maior nebulosidade (73).
É interessante comparar a informação dos mapas
da insolação e da precipitação. Podemos verificar que
nas regiões de maior precipitação, e por consequência
regiões de maior nebulosidade, antagoniza-se a
insolação, que se apresenta com um menor número

Fonte: Atlas do Ambiente - APA, 2013

médio anual de horas de sol.
As exceções a esta regra acontecem, grosso modo, na área de Lisboa e linha de Cascais
(Costa do Sol), com valores de insolação semelhantes aos máximos registados no país, e
pela inversa, em Monchique com quantitativos modestos, relativamente à situação da costa
sul, sinal, da intensa precipitação e nebulosidade locais, devido ao relevo e ao efeito de
“Föhn”21 que se faz sentir com muita frequência nesse local.
Portugal, é de facto um país de contrastes, do ponto de vista biofísico, que também é
notório na distribuição das geadas, nevoeiros ou mesmo do vento.

21

O efeito de Föhn (ou Foehn) ocorre quando uma camada profunda de vento persistente é forçada a subir uma montanha. Ao
subir a encosta, o ar expande-se devido à diminuição da pressão atmosférica com a altitude, tornando-se esse ar mais frio
adiabaticamente, a ponto de atingir o seu ponto de orvalho, condensando-se e, ocasionalmente gera precipitação. Na
continuidade do fluxo de ar, agora desprovido da sua humidade, o mesmo desce a encosta do outro lado (diz-se portanto a
sotavento da montanha), aumentando assim a sua pressão atmosférica e, aquecendo-se adiabaticamente, resultando num vento
quente e seco.
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4.3.5.Da geada e da neve
Os estudos climatológicos referentes à geada, dão normalmente uma grande importância
às datas da primeira e da última ocorrência.
A distribuição da geada tem uma forte ligação com o valor das temperaturas mínimas junto
ao solo e com o tipo de cobertura do mesmo e, “são um risco sempre presente no Inverno,
associadas às vagas de frio e/ou fenómeno de irradiação noturna” (74). Pelo que ocorre com
maior frequência nas regiões com regimes térmicos mais continentais e em altitude, como se
pode verificar na figura 22. Segundo Ferreira, Brum, essa realidade evidencia-se
particularmente nas terras montanhosas do Nordeste Transmontano, Beira Interior e Minho
onde se contabiliza o maior número de dias de geada por ano (>50). Contudo, a sua
Figura 22

ocorrência é sazonal, acontecendo no interior em

“Risco” de Geada

especial a partir do mês outubro até sensivelmente
ao inicio de abril e, no litoral, muito menos frequente
e apenas em áreas deprimidas e com exposição
favorável, entre o final de novembro até meados de
fevereiro (74).
Segundo Alcoforado, Maria João, os nevoeiros, de
origem advetiva ou irradiativa, também se fazem
sentir no território nacional. Os de origem advetiva
ocorrem essencialmente na frente atlântica, de forma
mais frequente a norte do Cabo da Roca e, em menor
escala a sul deste, e resultam da “condensação da
humidade contida nas massas de ar arrefecidas em
contacto com as águas frescas do Atlântico”. Os
nevoeiros de irradiação, ocorrem preferencialmente
em áreas deprimidas no interior do continente,
durante “noites de forte arrefecimento radiativo,
sempre que existe humidade suficiente no ar, que a

Fonte: Atlas de Portugal – IGP 2013

temperatura do ponto de orvalho seja atingida e que
sopre apenas uma brisa ligeira, forma-se este tipo de

nevoeiro”. Segundo a mesma autora, em situações de calma absoluta forma-se orvalho ou
geada, se a temperatura descer abaixo do ponto de congelação (75).
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Ao contrário do nevoeiro de adveção que se faz sentir mais no norte do país, o nevoeiro
de irradiação apresenta uma distribuição mais marcada no sul e centro e uma distribuição
particularmente circunscrita aos fundos de vale em todo o país.

4.3.6.Dos ventos
A distribuição do vento em Portugal, é fortemente influenciada pela ocorrência de brisas,
principalmente no litoral. Como as brisas são fenómenos observados com maior intensidade
durante a tarde, verificam-se realidades diferentes entre a manhã e a tarde.
Em termos de território, não apresentam uma
Figura 23
Rumo dos Ventos

distribuição e intensidade homogénea, sendo
bastante influenciados, pela ocorrência de brisas,
em especial no litoral, já que “representam um
regime particular de ventos locais que nascem
das

diferenças

de

aquecimento

ou

de

arrefecimento que se estabelecem entre duas
áreas adjacentes da superfície terrestre” (74).
Os ventos dominantes, representados na
figura 23, são marcadamente do quadrante norte
e noroeste na costa ocidental, com exceção da
costa

sul

do

Algarve,

sensivelmente

de

Portimão/Lagoa para oriente, onde predominam
os ventos de sul, sudoeste e oeste, devido ao
abrigo do quadrante setentrional pela serra
algarvia e ao facto de a brisa do mar ter uma
importância estatística significativa e soprar
Fonte Atlas do Ambiente – APA 2013

frequentemente no mesmo sentido do que o vento
de gradiente” (75).

A distribuição anual do vento durante a manhã, não revela um sentido predominante no
território em geral. Durante a tarde, o mesmo vento já revela o sentido de NW, assim como o
aumento de intensidade.
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O aumento de intensidade e a direção que

Figura 24
Intensidade do Vento

predomina, é afetado de forma significativa pelo
vento existente durante o verão, pois nessa estação
o

efeito de brisa faz-se

sentir

com

maior

intensidade. Este efeito, é visível sobretudo na costa
oeste, onde existe também vento com forte
componente de Norte (conhecido por nortada),
provocado pela ação conjunta da brisa marítima e
da depressão de origem térmica que se forma
durante o verão no centro da Península Ibérica.
Junto da linha de costa, em particular na costa
ocidental, a intensidade do vento é maior, em
conjunto com as áreas de maior altitude. Destacamse

em

concreto

o

eixo

Sintra/Candeeiros,

Cordilheira Central, e no Sul, Monchique e
Fonte: Atlas de Portugal – IGP 2013

Caldeirão (ver figura 24).

4.3.7.Relevo e estrutura geológica

Figura 25
Esquema Morfoestrutural de Portugal
Continental

O

relevo

de

Portugal

Continental

está

condicionando por três unidades morfoestruturais
(ver figura 25) bem definidas, (i.e.), o Maciço Antigo,
as Orlas Mesocenozóicas e as Bacias Cenozóicas do
Tejo e Sado (76).
O Maciço Antigo é a unidade morfoestrutural que
ocupa maior área do território nacional, cerca de 70%,
de uma forma genérica desde o Minho e Trás-osMontes ao Alentejo, sendo formada por terrenos
antigos, Précambricos (1000-570 M.a.) e Paleozóicos
(570-245

M.a.)

que

compreendem

materiais

metamórficos, sedimentares e eruptivos, neste caso
de

natureza

granítica

(77).

Contudo,

a

sua

distribuição mostra significativas diferenças de norte
Fonte Atlas de Portugal – IGP 2013
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Figura 26
Hipsometria de Portugal Continental

quartzitos, enrugados ou deslocados por
vários ciclos orogénicos (…), especialmente
no norte” (78).
A

Cordilheira

Central

marca

grosseiramente a separação morfométrica
do Maciço Antigo (ver figura 25). O relevo
no setor norte da cordilheira apresenta uma
altitude média que ronda os 800-900m,
atingindo na Serra da Estrela a maior
elevação do país com 1990m (ver figura 26)
resultado do “Horst” que forma a Cordilheira
Central.

Aqui

o

Maciço

Antigo

é

caraterizado pelo modelado granítico e
apesar de morfologicamente ser percetível
um conjunto de troços aplanados, estes são
interrompidos por escarpa de falha e cursos
de água que “refletem no seu traçado rígido
e geométrico o padrão da rede de fraturas
Fonte: Ministério do Ambiente. INAG – DSRH (2000)

em que se instalaram, aproveitando as
faixas

de

fragilidade

resultantes

da

fragmentação tectónica” predominantemente com orientação hercínica (NNE-SSW). Além da
tectónica, há ainda a arenização dos granitos com o consequente recuo paralelo das
vertentes, que conservam o forte pendor das mesmas, gerando vales de fundo plano, típicos
do modelado granítico (ver figura 25) (74).
A sul da Cordilheira Central o relevo é menos movimentado, verificando-se dois patamares:
um imediatamente a sul da cordilheira até à Serra de Portel, que consiste num horst
correspondente à peneplanície do alto Alentejo, com a altitude a situar-se entre os 220 e 250m
e, um segundo, que compreende a peneplanície do baixo Alentejo, onde a altitude não
ultrapassa os 200m, sendo o modelado talhado essencialmente em xistos (ver figura 26).
A outra unidade morfoestrutural corresponde às Orlas Mesocenozóicas (OM), Meridional
(ou algarvia) e Ocidental (ou lusitânica), com idade que varia entre os 240 e os 5 M.a. As Orlas
Mesocenozóicas, correspondem a porções de crosta “jovem” acrescentadas ao substrato
antigo, constituindo-se estruturalmente enquanto bacias sedimentares, agora inativas,
levantadas por um forte condicionamento estrutural geralmente compressivo, responsável
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pelas grandes linhas do relevo talhado nos materiais mesocenozóicos (79). Embora nos dias
de hoje se encontrarem separadas em território emerso, prolongam-se em território submerso
(ver figura 25) (80).
As matérias dominantes, datados no mesozoico e cenozoico compreendem rochas
carbonatadas, em especial calcários, calcários dolomíticos, margas, arenitos, por vezes
intercaladas com materiais vulcânicos ou subvulcânicos, respetivamente, basaltos, doleritos
e afins, que resultam em chaminés, escoadas, diques, tufos, brechas, etc., e estruturas
diapíricas. As suas características – plasticidade, resistência à alteração, erosão física e
permeabilidade – conferem um modelado típico distinto do Maciço Antigo gerando grandes
dobras que correspondem a montes anticlinais e vales sinclinais, fossos tectónicos (e.g.
grabens) ou blocos levantados (Horsts), muitas vezes limitados por escarpas de falha. Da
natureza dos materiais, especialmente dos calcários, resulta uma paisagem específica. A
morfologia cársica confere-lhe um cunho particular, destacando-se formas típicas, como
campos de lapiás, polje, dolinas, uválas, grutas, algares, exsurgências, entre outras (77) (81).
A Orla Mesocenozóica Meridional desenvolve-se “num talude de direção ENE-SSE,
mergulhando para sul, dispositivo que se refletiu na sedimentação, que se torna mais espessa
e de fácies mais profundo neste sentido” (74) (ver figura 25).
Na Orla Ocidental, as deformações de origem tectónica mais relevantes correspondem ao
Maciço Calcário Estremenho, que se situa ao longo de “duas faixas de falhas submeridianas,
uma a leste, no contacto com o Maciço Hespérico, e outra mais a oeste, onde a sedimentação
mesozóica é mais espessa e, onde ocorrem estruturas diapíricas” (74), que, o mesmo autor,
afirma delimitarem os blocos que deslocam tanto o soco como a cobertura sedimentar (ver
figura 25).
A terceira, e mais recente unidade morfoestrutural, é a Bacia Cenozoica do Tejo-Sado.
Compreende uma bacia sedimentar ativa, sendo constituída por um “conjunto de terrenos
modernos (depósitos de terraços fluviais, dunas, depósitos detríticos de cobertura)”, conforme
refere Real (77). Dada a sua génese recente, apresenta menos deformação de origem
tectónica, o que se reflete na simplicidade do relevo em vastas planícies (ver figura 25).
Ferreira, Brum, citando Daveau, Suzanne, salienta que o setor correspondente à bacia do
rio Tejo, apresenta uma forma do tipo retangular, alonga-se na direção NNE-SSW,
apresentando um comprimento de cerca de 150 km por uma largura média de 75 km” (80).
O setor correspondente à bacia do rio Sado, é composto por dois troços de orientação
distinta: um, aproximadamente SW-NE mais a montante e o segundo de orientação ESE-

74

4-Enquadramento Teórico

WNW mais a jusante, totalizam pouco mais de 100 km de comprimento e 30 km de largura
(ver figura 25).

4.3.8.Hidrografia
O território nacional é atravessado por quatro grandes rios ibéricos: Minho, Lima, Douro,
Tejo e Guadiana. Os rios Minho e Guadiana, estabelecem limites fronteiriços com Espanha.
As bacias hidrográficas destes grandes rios ocupam 53 600 km2, cerca de 58% do território
nacional. (ver figura 27 e tabela 2) (78).

Figura 27
Rios de Portugal

Fonte: www.portugalbside.com
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Tabela 2
Bacias Hidrográficas dos Rios Internacionais a
Desaguarem em Portugal
Percurso
(km)

Bacia Hidrográfica
(1000 km2)

Total

Portugal

km de Fronteira

Total

Portugal

Minho

300

77,5

77,5

16,6

0,8

Lima

108

67

8,9

2,4

1,2

Douro

927

330

137,1

98,4

18,6

Tejo

875

225

52,6

80,1

24,4

Guadiana

711

240

122,8

66,9

11,5

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de dev.igeo.pt

A estes rios, juntam-se o Mondego, com 220 km de comprimento, o Sado, com 175 km, o
Vouga com 136 km, e o Moura 130 km, respetivamente.
Figura 28
Escoamento Superficial

Na

distribuição

da

rede

hidrográfica,

à

semelhança dos regimes pluviométricos, no norte a
densidade é substancialmente superior do que no
sul, ao que não é indiferente a natureza dos
materiais, acidentes tectónicos e clima existentes
(78).
Igualmente,

os

fatores

quantitativos

de

escoamento, salientam as diferenças substantivas
entre o norte e o sul, em particular no Algarve (Ver
figura 28). Onde por força do clima (regime de
precipitação) e natureza das rochas (carbonatadas e
onde a morfologia cársica domina) o escoamento
superficial é praticamente inexistente em quase
metade do ano. O escoamento superficial em
Portugal Continental, apresenta-se no contexto do
ciclo hidrológico, como sendo um dos componentes
mais

importantes

para

dimensionamentos

hidráulicos e gestão das bacias hidrográficas. Por
Fonte: Geografia de Portugal - Os recursos
Hídricos.

esta razão, é um dos constituintes mais estudados e
modelados pela ciência hidrológica. O escoamento
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superficial pode ser dividido em duas componentes: o escoamento superficial direto (“surface
runoff”) e o escoamento base ou subterrâneo (82).

4.3.9.Solos
Os solos enquanto resultado de alterações químicas, físicas e biológicas das rochas,
estritamente dependentes do clima e dos consequentes processos morfogénicos e
pedológicos, constitui o “meio natural para o desenvolvimento das plantas terrestres, tal como
se formou (solo dito natural), ou mais ou menos modificado como resultado da sua utilização
pelo Homem” (83).
De acordo com Cerqueira, Joaquim, o solo fornece às plantas o suporte físico, mas também
o meio onde as raízes se desenvolvem e exercem as suas funções, além dos nutrientes
necessário à vida (84).
No território continental, face à diversidade

Figura 29
Grandes Tipos de Solos por Unidade
Pedológica Dominante

de

situações

que

condicionam

o

desenvolvimento dos solos – do clima local, à
posição geográfica dos terrenos e a litologia,
entre outros – verifica-se, apesar da modesta
dimensão

do

país,

uma

relativa

heterogeneidade (ver figura 29).
Segundo as grandes famílias de solos,
destacam-se a norte do rio Tejo, numa faixa
que se prolonga ao longo da sua margem
esquerda e se desenvolve para norte, onde
domina de forma clara, os cambissolos, isto
é, solos jovens, relativamente incipientes,
não espessos e de cor acastanhada, que
resultam de complexos rochosos antigos.
A sul do Tejo as famílias de solos
dominantes são:
a.
Fonte: Elaboração Própria

elevado

os luvissolos, solos argilosos com
grau

de

saturação,

que

se
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desenvolvem grosso modo numa ampla faixa entre Beja e Portalegre (84);
b.

os litossolos, solos pedregosos, pouco espessos e pouco evoluídos, estabelecidos

sobre as rochas-mãe duras, que ocorrem numa faixa este-oeste, limitada grosseiramente pelo
paralelo de Beja e serra algarvia;
c.

os podzois, solos ácidos “cuja evolução é condicionada pela presença de um húmus

caraterizado por mineralização lenta da matéria orgânica fresca” (78), e resultado da
degradação de florestas de resinosas, que correm em regiões arenosas sujeitas à influencia
do mar, compreendendo uma grande mancha que corresponde às bacias sedimentares do
Tejo-Sado prolongando-se para sul ao longo do litoral desde a Comporta até à ribeira de
Aljezur (84);
Além dos solos já mencionados, no sul do país é de salientar a presença de vertissolos e
de planossolos na região de Beja. Os primeiros, também designados por barros, caraterizamse por serem de cor negra e argilosos, típicos de regiões quentes com estações secas. Estes
tipos de solos também são encontrados numa pequena mancha no SW algarvio; os segundos,
têm uma representatividade muito localizada, apenas “na bacia do Roxo (entre Beja, Ferreira
do Alentejo e Aljustrel) (…) e entre a ribeira de Campilhas e o Sado”, são solos com baixo
nível de permeabilidade e de caraterísticas hidromórficas (84).
Por fim, é de referir a presença de solos solonchacks, que de um modo geral, se encontram
nos estuários, nas zonas onde se fazem sentir as marés, sendo as manchas mais
representativas as localizadas próximo da foz do Guadiana, da ria Formosa, estuários do Sado
e Tejo e na ria de Aveiro. Estes solos resultam da existência de toalhas de água salgada.
De anotar ainda importantes manchas de solos fluviossolos, formados sobre depósitos
fluviais recentes em fundos de vales, de onde deriva a sua designação, ocorrendo as mais
significativas nos rios Vouga, Mondego e Tejo.

4.3.10.A ocupação do solo em Portugal Continental
Tomando como referência o conceito de ocupação do solo de Nunes, Vasco, que considera
que “está relacionado diretamente com a descrição física do espaço”, correspondendo “áquilo
que constitui a cobertura física do solo” (85), no território nacional é maioritariamente ocupado
por áreas agrícolas, florestais e urbanas (ver figura 30) (85)
As áreas agrícolas são as que têm maior representatividade (49,5% do território nacional)
ao longo do Alentejo Interior, Beira Interior e Trás-os-Montes, fazendo-se sentir, com
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considerável peso, no Vale do Tejo até um pouco a montante de Santarém e na região Oeste,
a norte da Serra de Sintra.
As áreas florestais (41%) surgem com maior destaque, a norte do paralelo Leiria/Vila Velha
de Rodão, ocupada por floresta caducifólia (carvalho alvarinho e carvalho negral).Mais para o
interior surgem manchas de floresta esclerofila (azinheira) (86). O setor NW do território
pertencente à região biogeográfica Euro-Siberiana apresenta uma paisagem vegetal
dominada pelos tojais, urzais e giestas em resultado da substituição da floresta primitiva,
enquanto na região transmontana a vegetação assemelha-se ao centro e sul do país, isto é,
mediterrânica (87).
Figura 30
Carta de Ocupação do Solo

Ao longo da margem esquerda do Tejo,
para sul da península de Setúbal, ao longo
da costa, e na faixa das serras algarvias,
predomina o sobreiro com exceção para
pequenas

manchas
–

semicaducifólia

de

carvalho

floresta
cerquinho,

correspondentes às Serras da Arrábida,
Grândola, Cercal e Monchique. No setor
oriental da serra algarvia a predominância é
da azinheira (86), contrastando com a área
da orla, onde predominam o maquis e o
garrigue mediterrâneos, correspondentes às
fases

de

mediterrânica,

degradação

da

floresta

compostos

por

espécies

como o carrasco, aroeira, urze-branca,
alecrim, cistos, tomilhos, alfazema, entre
outras (24).
Das
Fonte: Elaboração Própria

classes

com

maior

ocupação

destacam-se as áreas urbanizadas, que
ocupam cerca 7,5% do território nacional,

distribuídas essencialmente ao longo da costa em resultado do processo de litoralização que
se registou em Portugal nas últimas 5 décadas. É reflexo deste processo, a dispersão urbana
ao longo de toda a faixa litoral entre Lisboa e Braga, “com algumas ramificações para o interior
ao longo dos principais vales e vias de comunicação importantes, muitas vezes coincidentes”,
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e no Algarve, especialmente junto da linha de costa, muito embora se manifeste aqui um
povoamento que tende para a dispersão (24).
Apesar de residual, no cômputo geral, algumas áreas estéreis (ca. 1,2%), planos de água
(ca. 0,66%) e áreas de transição (ca. 0,38%) apresentam áreas de dimensão considerável.
São exemplo das primeiras, os relevos de maior dimensão mais presente no norte do país,
com exceção da Serra de Ossa, a nordeste de Évora; dos segundos, a albufeira do Alqueva,
os estuários do Sado e Tejo e estuário de Aveiro; os últimos estão intimamente relacionados
com os anteriores, exceto no caso dos planos de água no interior do continente.
Segundo Meneses, Vale e Reis na metodologia descrita sobre a determinação do uso e
ocupação do solo para Portugal Continental, no horizonte 1980/2010, os resultados apontam
no sentido do aumento de área florestal artificializada, corpos de água e diminuição de área
agrícola (88).
Os aumentos e as reduções apresentam uma distribuição espacial desigual, quando
analisada ao nível das NUT II, designadamente:


Norte – Floresta (aumento); Agrícolas (redução); Incultos (aumento/redução);



Centro – Floresta e Agrícolas (redução); Incultos (aumento/redução);



Lisboa – Agrícolas e Floresta (redução); Incultos (redução/aumento);



Alentejo – Agrícolas e Agroflorestais (redução); Floresta (aumento); destaque para o
aumento significativo dos corpos de água associados à construção do Alqueva;



Algarve – Incultos (aumentos/redução); Agrícolas (redução); Floresta (aumento).

4.4.Da ocupação aos elementos estruturantes do território
Como anotou Encarnação, Rita, “a configuração e a natureza do território, o ritmo
consabido do clima, a vegetação que reveste as planuras e as serras, as culturas, a fisionomia
dos lugares, o modo como a população se junta ou dispersa, se adensa ou rarefaz, as
maneiras de viver, a animação dos caminhos e dos sítios de convívio constituem para um
país, larga parte da sua expressão nacional. A terra de um povo não é um simples dado da
natureza, mas uma combinação original de território e civilizações”, ou seja, o resultado da
inter-relação complexa de diversos fenómenos que se conjugam no tempo e no espaço e que
determinam o seu cunho. E se em alguns territórios é fácil perceber a estrutura e o padrão da
sua organização, o mesmo não acontece para Portugal (89).
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Como salienta Gaspar, Jorge, observar o território português de uma janela de avião ou a
partir de uma fotografia aérea, não se descortina de imediato um padrão claro na ocupação e
organização do território. A primeira impressão é a de uma distribuição caótica dos campos e
dos espaços silvestres, sem limites bem definidos, de uma disposição irregular dos povoados,
com frequente dispersão de casas ou pequenos conjuntos de construções. Os rios, os
grandes eixos rodoviários e a linha e costa aparecem como as principais referências, como
os elementos orientadores da paisagem. Por sua vez, sempre que se sobrevoa uma área
urbana fica a sensação de um alastramento caótico das construções, amiúde misturando
edificações com fins tão diversos como a habitação, a indústria ou a armazenagem (90).
Numa observação de pequena escala sobre o território continental (ver figura 30), é
possível aferir que predominam três grandes usos, destacando-se o uso floresta, agrícola e o
urbano, além dos elementos naturais estruturantes ou parcialmente antropizados,
nomeadamente, os grandes cursos e planos de água.
Atentos aos três usos principais, verifica-se da análise que as áreas florestais, que ocupam
cerca de 41% do território nacional, ocorrem sobretudo no centro e interior do país, com maior
representatividade, a norte do paralelo Leiria/Vila Velha de Rodão onde se desenvolve uma
floresta caducifólia (carvalho alvarinho e carvalho negral), sendo que mais para o interior
surgem manchas de floresta esclerofila (azinheira) (86).
Para o sul, como já foi referido, ao longo da margem esquerda do Tejo, e para sul da
península de Setúbal, ao longo da costa, e na faixa das serras algarvias, predomina o sobreiro
com exceção para pequenas manchas de floresta semicaducifólia. No setor oriental da serra
algarvia a predominância é da azinheira, (86), contrastando com a área da orla, onde
predomina a fase de degradação da floresta mediterrânica (24).
As grandes manchas de áreas agrícolas aparecem sobretudo na “região oeste”, a norte de
Lisboa, ao longo da Lezíria do Tejo, até Santarém. Apresentam uma forte tradição vinícola,
hortícola e árvores de fruto, apesar das suas caraterísticas distintas, determinadas
principalmente pela posição geográfica e litologia.
As áreas urbanas, pontuam com alguma regularidade todo o território. Embora definindo
(sub)sistemas de povoamento diferenciados de norte para sul, apresentam uma efetiva
concentração ao longo de toda a linha costeira em resultado do processo de litoralização
registado em Portugal, principalmente ao longo das últimas cinco décadas.
É reflexo deste processo, o contínuo urbano ao longo de toda a faixa litoral entre Lisboa e
Braga, e no Algarve, em especial junto da linha de costa, sendo que aqui se manifesta um
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povoamento que tende para a dispersão. A faixa ocidental do território encontra-se totalmente
urbanizada estendendo-se de forma quase contínua, “com algumas ramificações para o
interior ao longo dos principais vales e vias de comunicação importantes, muitas vezes
coincidentes” (24), de Setúbal até à foz do rio Minho, ainda que com amplas áreas intersticiais
desocupadas, ou com atividade agrária e/ou florestal. Nesta área concentra-se cerca de 80%
da atividade industrial e 58% do PIB. Entre Braga e Setúbal, ao longo das vias de circulação,
existe um grande potencial demográfico (mercado + trabalho), além de uma importante
capacidade de inovação, resultante de um continuado processo de investimento em
infraestruturas e equipamentos, educação, saúde e economia produtiva (89).
No Alentejo ocorrem as menores densidades demográficas, sendo o povoamento
concentrado. No Algarve o povoamento intercalar de base concentrado, é marcado junto do
litoral por uma forte ocupação urbana, acentuada pela altura do edificado, reflexo do
fenómeno turístico e do imobiliário que
Figura 31
Povoamento e Eixos Interiores no Continente

constituíram os pilares do suporte
económico

“regional”

pelo

menos

durante os últimos 40 anos.
O

fenómeno

de

litoralização,

resultado da urbanização, e também da
população,

de

atividades,

infraestruturas, constitui, em rigor, uma
das

principais

evidências

do

ordenamento territorial do país. Ganhou
maior intensidade a partir da década de
60,

consequência

económica

e

da

evolução

demográfica,

pela

mudança de regime político em Portugal
e com a eclosão da crise económica
internacional (crise energética). Como
consequência

assistiu-se

a

um

crescimento e à consolidação das duas
grandes áreas metropolitanas, Lisboa e
Porto, que no conjunto representavam
cerca
Fonte: PNPOT (2006)
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continente. Afirmou-se, desta forma, um sistema urbano bipolarizado, orientado por essas
cidades.
O sistema urbano nacional apresenta, assim, uma dinâmica e uma articulação interna
muito densa e desigual, destacando-se seis sistemas urbanos “regionais”, conforme se
encontra referenciado na figura 31 (91).
1.

Norte Litoral – polarizado pela cidade-aglomeração Porto, muito dinâmico, articulado

numa lógica de valorização de complementaridades e especificidades que lhe confere uma
capacidade de autorregulação invulgar; ocupação do território densa e difusa em termos de
população e de atividades; muito aberto ao relacionamento transfronteiriço com a Galiza.
2.

Nordeste - estruturado por um eixo urbano linear em consolidação (Vila Real/Peso da

Régua/Lamego) e por três cidades de dimensão média, polos de retenção da população e da
criação de emprego parcialmente articulado em dois eixos (Chaves/Vila Real/Peso da
Régua/Lamego e Vila Real/Mirandela/Bragança) coincidentes com os principais eixos viários
(IP3 e IP4), revelando-se insuficiências nas restantes articulações.
3.

Centro - estruturado por dois eixos em formação e consolidação (Coimbra/Figueira da

Foz, Guarda/Covilhã/Castelo Branco) e Viseu e a constelação de cidades/vilas envolventes
(Aveiro/Ílhavo/Águeda/Oliveira do Bairro), revela uma distribuição espacial equilibrada.
4.

Lisboa e Vale do Tejo - fortemente polarizada pela Área Metropolitana de Lisboa, que

tende a integrar a dinâmica das cidades mais próximas como Santarém, Rio Maior e Torres
Vedras; caraterizada por ser uma área muito densa, concentrada, dinâmica e fortemente
internacionalizada.
5.

Alentejo - integra dois pequenos eixos com fraca capacidade polarizadora

(Estremoz/Vila Viçosa e Santiago do Cacém/Sines/Santo André) e a cidade de Elvas, centro
importante de relacionamento transfronteiriço; em estruturação, enquadrado num território
extenso, de fraca densidade, com um modelo de povoamento muito concentrado e dinâmicas
regressivas significativas.
6.

Algarve - forma linear, determinado por um processo de forte urbanização da faixa

litoral, implicando um esvaziamento do interior da Serra; região polinucleada com
caraterísticas de internacionalização de perfil turístico; muito aberto ao relacionamento
transfronteiriço (92).
A evolução dos sistemas de povoamento teve como pano de fundo o despovoamento das
áreas rurais e a urbanização das populações que resultaram em quatro tendências que
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marcam o território: a estabilização do peso das áreas metropolitanas no total da população
residente; o reforço das cidades médias com destaque para os centros urbanos do litoral; a
afirmação do dinamismo de alguns centros do interior em sequência do despovoamento rural;
reforço do policentrismo funcional e da suburbanização no interior das áreas metropolitanas
(91).
Internamente as áreas metropolitanas continuaram os processos de suburbanização, com
as cidades de Lisboa e Porto a perderem população residente e alguns centros periféricos a
reforçarem a sua capacidade polarizadora. Tal fenómeno, aliado ao aumento da mobilidade,
promoveu o alargamento das bacias de emprego e a afirmação de complementaridades
funcionais favoráveis a um maior policentrismo. Nas décadas de 80 e 90, observou-se um
reforço da rede de cidades médias e da rede complementar, correspondendo ao aumento da
sua dimensão populacional e ao alargamento das suas áreas de influência. O processo de
crescimento das pequenas e médias aglomerações foi acompanhado pela expansão dos
perímetros urbanos e pela dispersão geográfica de funções (91).

4.5.Mobilidade e sistemas de conetividade
Da leitura e análise da figura 32, verifica-se que é no litoral onde se estruturam os principais
polos urbanos - arco metropolitano do Porto, sistema metropolitano do centro litoral, arco
metropolitano de lisboa e arco metropolitano do Algarve - e que estes se articulam em
sistemas policêntricos, o PNPOT preconiza o reforço da conetividade e mobilidade entre estes
(93).
Nesse sentido prevê o reforço das ligações norte-sul, através de um corredor litoral que
estabelece a ligação Algarve/Setúbal/Lisboa/Aveiro/Porto/Valença, e litoral-interior através de
um conjunto de eixos transversais e diagonais assentes na “rede viária fundamental e num
conjunto de projetos ferroviários, aeroportuários e portuários” (94).
Por sua vez estes estabelecem a ligação entre os principais eixos urbanos e funcionam
como “portas terrestres de acesso a Espanha e ao continente europeu”, PNPOT (2006)
utilizando ainda os eixos S-N mais interiores do país. Um eixo mais interior resulta da
derivação

em

Ourique,

e

estabelece

a

ligação

Ourique/Beja/Évora/-Castelo

Branco/Guarda/Bragança, correspondendo ao IP2; outro eixo, mais “intermédio”, corresponde
à conjugação do IC 10, com o IC3 e o IP3, que de grosso modo, estabelece a ligação
Montemor-o-Novo/Coruche/Mealhada/Viseu/Chaves.

84

4-Enquadramento Teórico

Salienta-se também na figura, que a
Figura 32

fronteira

Fronteiras e Ligações com o Exterior

terrestre

de

Portugal

é

atravessada por sete estradas e cinco
linhas férreas, por onde apenas se faz
cerca

de 4% do comércio externo.

Destacam-se também as seis ligações por
via marítima que continuam a ter uma
importância fulcral não só nas relações
económicas com o mundo, mas ainda
como um elemento relevante no domínio
do emprego.
Para

a

integração

dos

principais

corredores de mobilidade nacional na rede
europeia, foram definidos, no Programa
Operacional

de

Acessibilidade

e

Transportes (POAT 4) grandes corredores,
que Gaspar e Rodriguez tão bem definem:
Fonte: MEE, Plano Estratégico dos Transportes,
Mobilidade Sustentável (Horizonte 2006-2015)

(94)
1.

estruturado

em

torno

das

linhas

do

Norte

e

O
do

corredor
Minho

Galaico-Português,
e

da

autoestrada

Vigo/Orense/Porto/Lisboa, ligando os portos de Viana do Castelo, Leixões, Aveiro e
Lisboa/Setúbal e os aeroportos de Pedras Rubras e Portela;
2. O corredor Irun-Portugal, ligará Irun/Valladolid/Guarda/Lisboa/Porto por rodovia e
ferrovia e poderá ligar os portos de Leixões, Aveiro e Lisboa/Setúbal aos aeroportos de Pedras
Rubras e Portela. Complementado a sul por um percurso que englobará a linha de caminhode-ferro da Beira Baixa e uma nova autoestrada constituída por troços do IP 6 e IP 2 (atual
A23); eixo Lisboa/Porto/Irun, através da Linha do Norte e da Beira Alta;
3. O corredor da Estremadura, compreende o Eixo Lisboa/Madrid, por via ferroviária,
assente nas linhas do Norte, do Leste e do ramal de Cáceres onde se estabelecerá o novo
corredor multimodal, com a instalação da linha ferroviária de alta velocidade;
4. O corredor Mediterrânico garantirá as ligações Lisboa/Faro/Huelva/Sevilha por rodovia
e ferrovia, abarcando os aeroportos da Portela e Faro.
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A par dos eixos terrestres, Portugal apresenta, do ponto de vista aeroportuário e portuário
em “sete nós estratégicos para a internacionalização do país”, que, de acordo com os autores,
consistem no aeroporto da Portela/novo aeroporto de Lisboa, o aeroporto Sá Carneiro, o
aeroporto de Faro, o aeroporto de Beja, o porto de Sines e os sistemas portuários de
Lisboa/Setúbal e Leixões/Aveiro.

4.6.Território e sociedade
“Uma nação não é apenas um produto da História. Um grupo de homens, unidos pela
tradição comum, estabelecida, mantida e reforçada durante um longo passado de
convivência, pela igualdade do falar, pela expressão dominante que entre eles tomam ideias
e afetos, vive, ligado embora por estes laços morais, sobre um pedaço de solo. A configuração
e a natureza do território, o ritmo consabido do clima, a vegetação que reveste as planuras e
as serras, as culturas que, no decurso do ano, fazem mudar, segundo uma rotina consagrada,
a fisionomia dos lugares, o modo como a população se junta ou se dispersa, se adensa ou
rarefaz, as maneiras de viver, a animação dos caminhos e dos sítios de convívio constituem,
para um país, larga parte da sua expressão nacional. A terra de um povo já não é um simples
dado da natureza, mas uma porção de espaço afeiçoado pelas gerações, onde se imprimiram,
no decurso do tempo, os cunhos das mais variadas influências. Uma combinação, original e
fecunda, de dois elementos: território e civilizações.” (67).
O conceito de território ultrapassa inegavelmente a dimensão material e objetiva
consubstanciada no espaço físico e no elemento de suporte de atividades humanas,
assumindo-se como uma realidade multifacetada e abrangente, em constante mutação e
evolução. A singularidade do território demarca-se em função de uma identidade construída
pela interação entre o suporte biogeofísico e a sua transformação sucessiva pelas
comunidades que o moldam e adaptam à sua forma de viver, ao seu nível de evolução
tecnológica e às suas necessidade e aspirações individuais (89).
A configuração e a natureza do território, o ritmo concebido do clima, a vegetação que
reveste as planuras e as serras, as culturas, a fisionomia dos lugares, o modo como a
população se junta ou dispersa, se adensa ou rarefaz, as maneiras de viver, a animação dos
caminhos e dos sítios de convívio constituem para um país, larga parte da sua expressão
nacional. A terra de um povo não é um simples dado da natureza mas uma combinação
original de território e civilizações (89).
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País periférico no contexto europeu, de pequenas dimensões e com escassos recursos
naturais, Portugal procurou ao longo da história projetar-se no exterior, mais através das
gentes que dos recursos naturais, o que se tornou evidente a partir do século XV, quando os
grupos dominantes se depararam com o dilema do crescimento.
O projeto de afirmação para o exterior implicou um adequado arranjo interno que nem foi
obra do acaso, nem foi percecionado como um mal menor. Desde os nossos primeiros reis,
até ao século XX, nunca deixou de estar presente a ideia de chegar mais rápido e com maior
eficácia, com menores custos e com mais retornos aos destinos. Daí o desenvolvimento de
portos, estradas, canais de navegação, caminhos de sirga, articulando o território, definindo e
redefinindo a rede urbana (90).
Em termos de organização do espaço, apesar de não consolidada, é possível identificar a
seguinte estrutura:
1.

Um litoral, onde se localizam as principais aglomerações urbanas, nas áreas dotadas

de melhor potencial de acessibilidades, conjugando, originalmente, as interfaces do transporte
fluvial com o transporte marítimo;
2.

As maiores densidades associadas aos territórios das planícies litorais, que propiciam

a um tempo solos de maior potencial agrário e facilidade na implantação de vias de
comunicação;
3.

Os grande eixos de penetração litoral-interior (ou de saída: interior-litoral) a marcarem

a ligação entre os polos da rede urbana que, embora, desequilibrada na distribuição e
incipiente nalguns regiões, não deixa de traduzir uma certa regra na espacialização da
hierarquia,
4.

As montanhas, pouco povoadas, a evidenciar extensões incultas ou cobertas de mato

em contraste com extensas manchas floretadas, resultado de um esforço de valorização
económica desses espaços;
5.

A polarização exercida pelas aglomerações urbanas, das maiores às menores, tanto

no litoral como no interior (90).
O modelo de ocupação e de desenvolvimento urbano português constitui um reflexo das
condições e do contexto histórico e cultural do país. A sua localização e a importante vocação
marítima proporcionaram a expansão que, juntamente com o dinamismo dos centros urbanos
que pontuavam os trajetos ultramarinos, se manifestou, numa concentração de atividades nas
duas grandes metrópoles (Lisboa e Porto), em detrimento do interior.
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Economicamente, a evolução do país foi marcada pelo declínio do setor primário, por uma
redução do peso global da indústria e o crescimento acentuado da terciarização da economia;
o que reforçou ou contribuiu para reforçar o despovoamento rural e a continuação da
litoralização das atividades económicas.
O fenómeno de litoralização da população, a que acresce a das atividades, infraestruturas
e a urbanização constitui a principal evidência do ordenamento territorial do país e ganhou
maior intensidade a partir da década de 60, em resultado da evolução económica e
demográfica

verificada

em

Portugal.

Como

consequência

assiste-se

a

um

crescimento/desenvolvimento das principais cidades portuguesas, Lisboa e Porto, que no seu
conjunto representavam cerca de 40% da população do continente (na década de 90),
afirmando-se desta forma o fenómeno da bipolarização.
A faixa ocidental urbanizada que se estende de forma quase contínua com amplas áreas
intersticiais desocupadas, ou com atividade agrária e/ou florestal, de Setúbal até à foz do rio
Minho concentra 80% da atividade industrial e 58% do PIB. Nesta faixa, particularmente no
espaço que vai de Braga a Setúbal, está concentrado não só um grande potencial demográfico
(mercado + trabalho), mas também uma importante capacidade de inovação, resultante de
um continuado processo de investimento em infraestruturas e equipamentos, educação,
saúde e economia produtiva. A Sul, no Algarve, por impulso primeiro das pescas e indústria
do pescado, e nos últimos 40 anos sobretudo pela força das atividades turísticas, formou-se
uma longa e estreita faixa urbanizada, cuja população residente permanente é de cerca de
320 000 habitantes, com tendência para aumentar (+18.1% entre 1991-2001), podendo atingir
mais de 1,5 milhão no Verão (89).

4.7.População
Atualmente, Portugal conta com uma população residente de cerca de 10 401 100
habitante, verificando-se um aumento de cerca de 23% desde os censos de 1950 (INE, 2011).
A dinâmica da população residente em Portugal demonstra ao longo das últimas 6
décadas, vicissitudes próprias essencialmente como resultado dos movimentos migratórios,
como se pode constatar na figura 33.
É de realçar que ao longo dos vários momentos censitários, a evolução da população tem
sido no geral positiva, como se evidencia na tabela 3. A exceção encontra-se no período entre
1960/70, por consequência da forte emigração em especial para países europeus como a
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França, Bélgica, Luxemburgo e Alemanha. Fora do continente Europeu, o Brasil, Venezuela,
Africa do Sul e América do Norte, foram os destinos escolhidos (24).

Figura 33
Evolução Demográfica (1950/2011)

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados INE, 2011

Tabela 3
Variação da população nos diversos recenseamentos

Períodos
Censitários
1950/1960
1960/1970
1970/1981
1981/1991
1991/2001
2001/2011

Saldo
Natural
1 090 795
1 072 620
780 194
360 526
89 255
21 985

Saldo
Migratório
- 642 715
- 1 298 760
389 568
- 326 393
399 715
184 076

Taxa de
Taxa de
Taxa de
Crescimento Crescimento Crescimento
Natural
Migratório
Efetivo
(%)
(%)
(%)
12,6
- 7,4
5,2
12,2
- 14,8
- 2,6
8,4
4,2
12,6
3,7
- 3,3
0,3
0,9
4,0
4,8
0,2
1,8
2,0

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos/INE
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No início da segunda metade da década de 70 (75-76), no rescaldo da mudança de regime
político em Portugal e, com a eclosão da crise económica internacional (crise energética), dáse uma inversão no tipo de movimento migratório, com o regresso da população das excolónias ao mesmo tempo que foram reduzidos os fluxos emigratórios (24).
Durante o decorrer da década de 80, dá-se uma rápida aproximação de Portugal aos
“comportamentos europeus face à mortalidade e à fecundidade”, isto é, registam-se menos
mortes e menos nascimentos, resultando num envelhecimento da população (95).
Na década de 90 acentua-se o movimento imigratório, que se tinha iniciado ainda na
década de 80, o que permitiu o crescimento demográfico, mas nem por isso um
rejuvenescimento da população.
De acordo com as estatísiticas do INE (96), em 2008 constata-se uma desaceleração no
ritmo de crescimento da população verificado desde 2003, sobretudo à diminuição do saldo
migratório e a um saldo natural positivo, o que viria a ser confirmado pelo recenseamento de
2011, que demonstra a desaceleração do crescimento populacional relativamente aos censos
de 2001, cifrando-se nos 0,2%.
No plano nacional, a distribuição da população mostra significativas diferenças entre
regiões. É no Norte que reside o maior volume de população. O Centro até 1981 era a
segunda região com maior volume de população residente, sendo “substituído” por Lisboa. A
partir de 1981 a NUTS II de Lisboa constitui a segunda região com mais habitantes, seguida
pelo Centro. O Alentejo e o Algarve apresentam-se como sendo a quarta e quinta regiões
quanto ao volume da população residente.
Importa ainda salientar que apenas em Lisboa, o volume populacional aumentou em todos
os processos censitários, em contraponto com o Alentejo que vê a sua população diminuir ao
longo de todos os períodos censitários.
Por outro lado, o “Norte, Lisboa e Algarve (…), embora de forma menos significativa do
que nas outras regiões, em 2011 apresentam um maior volume populacional do que o
registado em 1950. Já no Alentejo, 1950 é o período em que se observa um volume mais
significativo da sua população” (97).
Desde há muitas décadas a esta parte, que existem regiões exercendo um fator de atração
da população superior relativamente a outras. Exemplo disso foi o “êxodo agrícola e rural,
determinado por forças de atração e repulsão impulsionadas principalmente por fatores e
motivações de carácter económico: dinamismo muito diferenciado do crescimento do produto
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e da criação (destruição) de emprego nos vários sectores e regiões, e aumento continuado e
generalizado das expectativas sociais nos domínios das condições de trabalho remunerações,
níveis de vida e bem-estar material”, (91).
A fim de atingir tais objetivos de vida, era necessária a mudança para espaços “mais
dinâmicos economicamente” e “mais especializados na indústria e nos serviços de carácter
urbano” (91), o que em Portugal se traduz fundamentalmente no processo de litoralização
entre as duas maiores áreas metropolitanas e a bicefalia do país. E, de forma complementar,
os sistemas urbanos intermédios, do Noroeste ao Algarve, mantêm algum dinamismo próprio
e uma certa autonomia em relação àquelas áreas.
Como se pode concluir pela análise da figura 34, destacam-se 4 grandes áreas de
concentração populacional: a Grande Lisboa, o Grande Porto, a Península de Setúbal e
Algarve, em detrimento do restante território nacional. Salienta-se aqui o fenómeno da
litoralização, isto é, o movimento de pessoas e a transferência de serviços dos
municípios/regiões do interior do país para as áreas próximas do litoral (com base nos dados
Figura 34
Densidade Populacional

dos Censos 2011, os distritos do litoral
deterão cerca de 70 % da população total do
país).
“A faixa ocidental urbanizada, que se
estende de forma quase continua com
amplas áreas intersticiais desocupadas, ou
com atividades agrária e/ou florestal, de
Setúbal até à foz do rio Minho, concentra
80% da atividade industrial, e 58% do PIB”,
(90).
“Quanto à origem dos movimentos, vem à
cabeça Norte e Centro Interiores (33%),
seguindo-se o Centro Litoral (20,4%) e o
Alentejo (18%)” (98).
A par deste movimento predominante do
interior para o litoral, verificou-se o abandono
de áreas rurais, quer no litoral, quer no
interior, a favor dos espaços urbanos (ver

Fonte: Elaboração própria – Dados Censos
2011, INE

figura 34).
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Esta reestruturação da distribuição da população (interior-litoral/rural-urbano), do tecido
urbano nacional e económico foi acompanhada pela melhoria da qualidade de vida, de bemestar, condições de saúde e médicas, repercutindo-se na demografia do país, através da
diminuição da mortalidade e, consequente, prolongamento da esperança média de vida.

Figura 35
Evolução das Pirâmides Etárias em Portugal - Anos 1950, 1970, 1991 e 2011

Pirâmide etária da população em 1950

Pirâmide etária da população em 1970

Pirâmide etária da população em 1991

Pirâmide etária da população em 2011

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos/INE

Este processo migratório interno, foi acompanhado, sensivelmente desde 1950 a 2011, por
um contínuo duplo envelhecimento da população em resultado da conjugação de diferentes
dinâmicas e circunstâncias, o que pode facilmente ser constatado e comprovado na evolução
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da forma das pirâmides etárias (anos de 1950, 1970, 1991 e 2011) que refletem claramente
a transformação das caraterísticas da população portuguesa que de jovem se torna
envelhecida. (ver figura 35)
Como apontam Moreira e Gomes, “estes efeitos são visíveis no alargamento do topo da
pirâmide relativo ao aumento progressivo da população com mais anos. Por outro lado, a
diminuição da base traduz os efeitos, ao nível da dinâmica da população, da diminuição da
fecundidade” (97).
A sua (pirâmide etária) evolução e ajusto à diminuição da mortalidade e fecundidade,
reflete e explica as mudanças nas estruturas populacionais que se devem, no entanto,
conjugar com os efeitos das migrações (emigração e imigração).
De acordo com Moreira e Gomes, de 1950 para 2011, a proporção de jovens na população
portuguesa diminuiu progressivamente dos quase 30 % para os 15 %. No sentido inverso, a
população com 65 anos e mais regista, neste período, um aumento, passando dos cerca de
7 % para 19% (97).
É interessante referir o acréscimo da população com 75 anos e mais e 80 anos e mais,
sendo que em 1950 por cada 100 habitantes havia cerca de 2 com 75 anos e mais e, 1 com
mais de 80 anos. Em 2011, são 9 os indivíduos com 75 anos e mais e, 5 com mais de 80 anos
A população em idade ativa, dos 15 aos 64 anos, apresenta flutuações ao longo do período
considerado: “decresce em 1960 e 1970, comparativamente a 1950, mas regista aumentos
percentuais em 1981, 1991, 2001, voltando a apresentar um decréscimo em 2011. Na
evolução deste grupo de idades transparecem diversos efeitos: os das migrações intensas
dos anos 60 e 70, os aumentos populacionais das décadas seguintes, 81, 91, 2001 bem como
os efeitos do processo de envelhecimento ou do retomar da emigração em 2011” (97).
A redução de população jovem e aumento da população mais velha, isto é, inversão da
estrutura etária, traduz-se na diminuição do índice de dependência dos jovens e no aumento
do mesmo índice, correspondente aos idosos. A população passa assim, segundo, Bandeira,
et al., de 46 jovens por cada 100 indivíduos em idade ativa em 1950, para quase 23 jovens
em 2011. No que concerne ao índice de dependência de idosos, este aumentou de 11 idosos
em 1950, para 29 idosos, em 2011 por cada 100 indivíduos em idade ativa (ver tabela 4) (99).
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Tabela 4
Índices - Dependência, Envelhecimento e Longevidade

Recenseamentos
1950
1960
1970
1981
1991
2001
2011

Índice de
Íncide de
Íncide de
Íncide de
Íncide de
Dependência Dependência Dependência Envelhecimento Longevidade
de Jovens (%) de Idosos (%)
Total (%)
(%)
(%)
46,4
46,4
46,0
40,5
30,1
23,6
22,5

11,0
12,7
15,6
18,2
20,5
24,2
28,8

57,4
59,1
61,7
58,6
50,6
47,8
51,3

23,7
27,3
34,0
44,9
68,1
102,2
127,8

32,4
33,6
32,7
34,2
39,2
41,4
47,9

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos/INE

Sobre a questão do envelhecimento sociodemográfico da população portuguesa, é
importante salientar as palavras do Professor Manuel Villaverde Cabral no prefácio da obra
“Dinâmicas Demográficas e Envelhecimento da População Portuguesa, 1950-2011 Evolução
e Perspetivas, sob a direção do Professor Mário Leston Bandeira, onde refere que a “questão
do envelhecimento sociodemográfico da população portuguesa – para pensarmos em termos
clássicos – é recente em relação ao fenómeno ao fenómeno concreto, mas impôs-se muito
rapidamente ao conjunto da nossa sociedade, em grande parte devido aos anos de crise
financeira e recessão económica em que temos vivido. Com efeito, Portugal figura atualmente
entre os cinco ou seis países com o índice de envelhecimento mais alto do mundo, ou seja,
com a maior percentagem de pessoas com 65 ou mais anos de idade relativamente às
crianças e jovens até aos 15 anos. E as perspetivas de evolução a curto e médio prazo são
de aumento certo; a longo prazo, provavelmente também, mas a este respeito o cientista
social hesita perante perspetivas de décadas, pois é a própria evolução da sociedade que se
torna virtualmente impossível de prever. É útil, todavia, saber onde nos podemos encontrar
daqui a meio século se os parâmetros atuais não se alterarem radicalmente” (99).

94

4-Enquadramento Teórico

4.8.Mobilidade, acessibilidades e transportes em Portugal Continental
Na vivência diária das sociedades, são utilizados diversos tipos de transporte nas
deslocações particulares ou profissionais. O pulsar do desenvolvimento do mundo detém nos
meios de transporte um elemento agregador, incentivador e difusor de bens, equipamentos,
aperfeiçoamento, técnica, elegância, comodidade e índice de progresso humano.
Se excetuarmos os especialistas, poucos refletirão sobre a importância que os transportes
oferecem ao Homem no seu quotidiano, esquecendo-se que um número infindável de artigos
disponíveis, passaram por várias deslocações e algumas delas por distâncias muito longas.
Numa investigação como a que estamos a realizar, a pertinência deste assunto deverá ser
entendida à luz das profundas transformações que o território de Portugal Continental, tem
sofrido, em matéria de mobilidade e acessibilidades, especialmente nas duas últimas
décadas.
Os avultados investimentos canalizados para desenvolver as redes de infraestruturas de
transporte (com destaque para as infraestruturas rodoviárias), como os enquadrados pelos
Planos Rodoviários Nacionais e apoiados no âmbito dos vários ciclos de Programação
Comunitária (I Quadro Comunitário de Apoio 1989-1993, II Quadro Comunitário de Apoio
1994-1999, III Quadro Comunitário de Apoio 2000-2006 e Quadro de Referência Estratégico
Nacional 2007-2013), repercutiram-se em transformações significativas nas acessibilidades
internas e externas do território nacional, propiciadoras, entre outros aspetos, da melhoria da
conectividade internacional, da aproximação relativa das principais nucleações do sistema
urbano e da promoção de condições indutoras da melhoria do acesso a bens, equipamentos
e serviços por parte da população e agentes económicos (100).
O setor dos transportes absorveu uma parte substancial do esforço do investimento
nacional em infraestruturas. Tal situação, não poderá ser dissociada do fraco desenvolvimento
que as redes de transportes registavam à data da adesão de Portugal à hoje União Europeia
e que determinavam importantes défices de acessibilidade e de mobilidade nacional e
internacional. Tal é tanto mais significativo quanto a posição periférica do território nacional
relativamente ao centro económico da Europa fazia, e continua a fazer, da melhoria das
acessibilidades nesta área um aspeto essencial para a integração económica e territorial de
Portugal no quadro da União Europeia, assim como para valorizar e efetivar as oportunidades
inerentes à posição geoestratégica do país na fachada Oeste-Atlântica do continente europeu.
A importância que os sistemas de transportes assumem nos dias de hoje, ao possibilitar a
conexão e a mobilidade de vários atributos territorialmente dispersos, torna esta temática
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emergente nas discussões geográficas. A análise dos fenómenos, localização e sua
distribuição pela superfície terrestre, constituem uma das preocupações básicas da Geografia.
Tais análises não serão diferentes quando se estuda a problemática dos transportes.
A relevância dos transportes no desenvolvimento económico e social das regiões,
apresenta-se como fundamental. Os transportes aproximam localidades em distância e
tempo, facilitando as deslocações das pessoas em termos de qualidade e custos. Estes
apresentam vantagens como a criação de emprego, a influência positiva na distribuição
espacial das atividades económicas e no incentivo ao alargamento dos mercados.
Podemos concluir que os transportes são muito importantes no desenvolvimento
económico e social das regiões pois facilitam as deslocações e quebram o isolamento.

4.8.1.Infraestruturas e mobilidade
O espaço geográfico impõe restrições às atividades humanas, diferenciando-as
segundo a distância. Mesmo a iguais distâncias, os sistemas de transporte estruturam e
organizam este espaço segundo diferentes tempos de percurso, diversos custos e distintas
possibilidades e capacidades de movimento.
De acordo com Abreu, Diogo, o papel dos transportes é refazer o espaço geográfico,
tornando-o mais complexo e estruturado. A localização das atividades económicas e
sociais e as diversas utilizações do território não se organizam em função do espaço visível,
mas em temos das diversas opções resultantes da capacidade diferencial da satisfação
das necessidades de transporte (101).
As redes de transportes estão implantadas no território e, associadas ao material
circulante, constituem o serviço que é oferecido pelas entidades transportadoras,
estruturando umas vezes numa lógica de mercado, outras como resultado de uma lógica
de planeamento.
Do ponto de vista económico, o VAB gerado em Portugal durante a década de 90 pelo
setor dos transportes (terrestre, marítimo e aéreo e serviços anexos) variou entre pouco
mais de 4,5% e 4%, tendo no período de 2004 a 2013 gerado 1,9% (101). Durante este
período é visível o efeito regressivo do início da crise económica mundial, pois no período
de 2004-2008 o VAB do setor dos transportes cifrou-se nos 6,7% e no período de 20082013 de -1,7% (102).
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Os transportes são um dos grandes consumidores do setor energético (combustíveis
derivados do petróleo e eletricidade), destacando-se pelos graves problemas ambientais
como o não consumo de energias renováveis e os grandes volumes de gases nocivos
libertados pela sua operação normal a que se junta as consequências de incidentes anormais
como derrames, de substâncias perigosas e comodas provocados pelos acidentes terrestres
e marítimos e incêndios ou explosões e incêndios em veículos no mar, no ar e em terra.
Em 1991, o setor dos em Portugal contribuiu com 24% para o total da emissão de gases
com efeito de estufa, prevendo-se no início do séc. XXI que em 2006 este valor atingisse os
31,4% (101). Contudo, no final da primeira década deste século, o valor cifrou-se nos 23%
(103).
Do ponto de vista social, é de referir a importância estratégica que os transportes assumem
na construção da União Europeia, do mercado único e da coesão económica e social do seu
território, através do incremento das acessibilidades e do aumento de interações, resultado
da maior facilidade nas deslocações de pessoas e bens, e única via para se constituírem
novas identidades territoriais de base europeia.
Os transportes ferroviários e rodoviários assumem o papel principal nas deslocações
terrestres. Apesar do transporte ferroviário ser de extrema importância tanto para passageiros
como mercadorias e ter vindo a ser alvo de grandes investimentos na Europa Central (eixo da
banana europeia), em Portugal tem-se assistido a uma diminuição da extensão desta rede,
que de 3 644,7 km em 1960, passou para 2 562 km em 2015 dos quais 1 634 km se encontram
eletrificados (104).
No que respeita ao transporte rodoviário, tem-se registado um cenário de desenvolvimento
inverso ao ferroviário. Considerando apenas as Autoestradas, Estradas Nacionais, Estradas
Regionais, Itinerários Principais e Itinerários Complementares, verificou-se um crescimento
desta infraestrutura na ordem dos 81% desde 1985 (9 881 km) a 2015 (17 874 km). Em 1990
a sua extensão rondava os 9 961 km e no início do presente século, o valor já atingia os 12
010 km (101).
Para o transporte de pessoas e mercadorias a longas e muito longas distâncias, quer num
período de tempo mais curto, quer mais alargado, inserem-se os transportes aéreo e marítimo.
Durante a segunda metade do século XX, o transporte aéreo, à semelhança do que se
passou em todo o mundo, tornou-se no principal modo de deslocação internacional de
passageiros. Em Portugal a sua rede é atualmente composta por 10 aeroportos divididos entre
o continente (Lisboa, Porto, Faro e Beja), os Açores (Horta, Ponta Delgada, Sta. Maria e Lajes)
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e Madeira (Porto Santo e Funchal), apoiados por aeródromos civis e aeroportos inseridos
em bases militares (105).
De forma geral, o meio aéreo tem vindo a ganhar peso na opção de mobilidade de
pessoas, seguindo em sentido oposto a tendência do transporte de mercadorias por este
meio.
Em 2013, os aeroportos referidos anteriormente registaram 149,6 mil aterragens, mais
1,5% do que em 2012, devido ao transporte de passageiros, que em 2013 chegou aos 32,6
milhões, mais 4,9 pontos percentuais do que o ano anterior. Dando assim continuidade à
tendência de crescimento do número de passageiros, a transitar nos aeroportos, verificada
desde 2010 (105).
O tráfego internacional em 2013 representou aproximadamente ¾ do tráfego comercial,
registando igualmente um continuo crescimento desde 2010.
No documento publicado pelo INE em 2014 sobre os “Transportes aéreos e atividade
turística” em Portugal em 2013, refere que os aeroportos onde o tráfego internacional mais
se faz sentir são os do Porto, Lisboa e Faro, respetivamente, 81,4%, 86,1% e 91,9%. Por
outro lado, o de Ponta Delgada e Funchal o seu peso é menos de metade, respetivamente,
17,4% e 44,2% (105).
O volume de carga e correio transportada por este meio tem vindo a diminuir,
verificando-se uma variação de -2,1% e -11%, respetivamente, entre 2012 e 2013. Esta
redução deve-se principalmente ao tráfego interno, podendo estar relacionado com a
melhoria das infraestruturas e eficiência do meio de transporte rodoviário (105).
À semelhança do transporte aéreo, o marítimo é especialmente vocacionado para o
transporte de grandes volumes de mercadorias pesadas e/ou de grandes dimensões a
longas distâncias, com a diferença de a relação espaço-tempo no meio marítimo ser mais
dilatada.
Apesar da posição geográfica de Portugal entre o mundo mediterrânico, todo o
Continente Africano e a Europa do Norte, assim como ser o país europeu mais próximo da
América do Sul, “a crescente dimensão e autonomia dos navios e a maior segurança das
operações de trânsito naval tornaram as embarcações menos dependentes de apoio
costeiro, e nesse sentido fizeram perder alguma da importância relativa da posição de
Portugal” (101).
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A rede nacional de portos marítimos é composta por 10 portos (Viana do Castelo, Douro –
Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sines, Algarve, Madeira e Açores) com as
devidas especializações, uns mais de mercadorias outros de turismo, dos quais os instalados
na costa ocidental continental assumem maior importância no tráfego marítimo nacional.
O transporte marítimo faz-se a nível internacional e nacional, sendo o nacional assente “em
dois segmentos, o das ilhas dos arquipélagos dos Açores e Madeira e o de Cabotagem
continental” (101).
O transporte internacional é o que apresenta maior peso no total do tráfego marítimo nos
portos portugueses, correspondendo a 80,4% do total tráfego do ano de 2011 e 82,9% em
2012 (106).
A atividade dos portos nacionais destacou-se dos demais modos de transporte, com
movimentação crescente de mercadorias, comprovados pelos dados publicados pelo IMTT
nos respetivos anos, durante o período compreendido entre 2010 e 2014, verificando-se um
aumento de 27,3% no volume de mercadorias movimentadas. As descargas, embora com
significativa diminuição ao longo deste período, assumiram sempre valores superiores às
cargas, o que reflete o desequilíbrio da balança comercial de Portugal, havendo mais
importação do que exportação.

4.8.2.Geografia dos transportes
Neste estudo, Portugal é referido como uma unidade geográfica e não como uma entidade
política, ainda que possamos referir que todas as nossas ações no seio da sociedade se
apresentam como políticas.
A geografia dos transportes é o campo da geografia humana que investiga as interações
entre espaços feitas por pessoas, carga ou informação. Considera-se nesta ciência, o Homem
e a utilização de veículos ou outros meios de transporte, assim como os mercados são
servidos, os fluxos de bens produzidos e as matérias-primas.
Tem como principal objetivo descrever e explicar a localização e o desenvolvimento das
vias e redes de transporte e o seu impacto na localização da atividade económica. Em
Portugal, têm sido realizados muitos trabalhos neste âmbito, verificando-se essencialmente
estudos que consideram mais importante a localização dos términos (por exemplo, portos) do
que a localização das próprias vias.
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Como referem Ribeiro, Orlando e Lautensach, Hermann, na sua obra Geografia de
Portugal - A Vida Económica e Social, “a fronteira de Portugal é um dos traços mais antigos
do mapa político da Europa” (107).
Nesta área da geografia, é fundamental realçar a importância dos fatores económicos
na localização das vias, sendo os fatores físicos expressos em termos de custos de
construção. Estes fatores envolvem a maximização do tráfego e a minimização dos custos
de construção e de utilização. Os fatores económicos conjugados com os políticos
dominam também a discussão sobre o desenvolvimento e a localização de conjuntos de
vias, ou seja, das redes. A descrição destas redes, através de um ramo da matemática
designado topologia, é um exemplo da aplicação da ciência pura à geografia.
O fenómeno dos transportes apresenta-se como uma componente que, para além da
geografia, abrange áreas de estudo diversas como a engenharia, economia, política social,
história, etc., não podendo ser desassociado de um contexto territorial. Atualmente é
impensável não existir uma rede de transportes capaz de responder às exigências da vida
moderna. Os transportes fazem parte do nosso ritmo diário.
Devido à complexidade em que se insere, o tema é ponto de estudos em várias áreas
do conhecimento e, por se tratar de um fenômeno de relações sociais, é também uma
temática inserida na multidisciplinaridade.
A nível europeu, o transporte de mercadorias, tem sido baseado num modelo unimodal,
destacando-se a utilização excessiva do transporte rodoviário, do qual Portugal será um
dos países da UE mais dependentes.
Em Portugal, na década de 1990, os transportes foram encarados como uma prioridade,
sobretudo devido ao aumento da utilização de veículos automóveis e à industrialização.
Portugal foi um dos primeiros países do Mundo a ter uma autoestrada, inaugurada em
1944, ligando Lisboa ao Estádio Nacional, a futura autoestrada Lisboa – Cascais (atual
A5). Apesar de terem sido posteriormente construídos outros troços nas décadas de 1960
e 1970, só no final de 1980 foi iniciada a construção deste tipo de estradas em grande
escala. Hoje a rede existente está bastante desenvolvida e percorre a maioria do território,
ligando todo o litoral e as principais cidades do interior, numa extensão total de cerca de 3
000 km (108).
Os Itinerários Principais (IP’s) e os Itinerários Complementares (IC’s) podem ser
constituídos por autoestradas, vias rápidas (estrada destinada apenas a tráfego
motorizado, com cruzamentos desnivelados e de acesso restrito a nós de ligação) e
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estradas nacionais. O país tem 68 732 km de rede de estradas, dos quais perto de 2 600 km
fazem parte de um sistema de autoestradas. Destes, cerca de 900 km não requerem o
pagamento de portagens. Até 2013, essa extensão aumentou à volta de 3 187 km (109).
Portugal ocupa o primeiro lugar na Europa e o segundo a nível mundial no ranking da
qualidade das infraestruturas rodoviárias, de acordo com a classificação atribuída pelo Fórum
Económico Mundial no Relatório Global da Competitividade 2014-2015 (110).
A nível mundial, a qualidade das estradas portuguesas é apenas ultrapassada pela dos
Emiratos Árabes Unidos. A Portugal, é atribuído o valor de 6,3 numa escala até 7, sendo a
média mundial neste indicador de 4. Esta classificação para a qualidade das infraestruturas
rodoviárias representa também uma melhoria em relação ao ranking anterior, que atribuía a
Portugal o quarto lugar com um valor de 6,1 (110).
No terceiro lugar do ranking está a Áustria, seguindo-se França, Holanda e Singapura.
No fundo da tabela, de entre 144 países, encontra-se Timor Leste, Guiné, Líbia e
Moçambique.
O Fórum Económico Mundial atribui a Portugal, o vigésimo terceiro lugar quer no que
Figura 36

respeita à qualidade das infraestruturas

Competitividade dos diferentes meios de transporte

ferroviárias quer das infraestruturas
portuárias (110).
Quando observamos e analisamos os
diversos modos de transporte, notamos
que o meio rodoviário “é aquele que
maior impacto assume ao nível das
externalidades negativas” (111).
Como se pode verificar na figura 36,
a intermodalidade no transporte de
mercadorias, depende das distâncias do
percurso, do valor da mercadoria e do
seu grau de perecibilidade. Há que ter

Fonte: Elaboração própria segundo Alban D’Entremont

sempre em consideração os encargos
operacionais, como por exemplo o custo

do trabalho, dos combustíveis e da manutenção.
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Segundo Alban D'Entremont do Departamento de Geografia e Ordenamento do
Território da Universidade de Navarra, o transporte intermodal, poderá ser uma alternativa
mais eficiente ao exclusivamente rodoviário. No entanto, não nos deveremos esquecer da
capacidade de resposta das infraestruturas de transporte para que se alcance uma
concreta eficiência em termos de custos e de tempo.
Ao nível comunitário, alguns especialistas, defendem a ideia de alterar a política e a
forma de transporte de mercadorias no espaço europeu, apoiando algumas penalizações
para desincentivar o transporte rodoviário e promover a intermodalidade.
As variáveis fundamentais de um sistema de transportes são as cargas que transporta,
os locais que serão servidos, a velocidade a que o veículo se desloca e o seu custo. Além
dessas referências, nos dias de hoje, as questões com a proteção do meio ambiente têm
uma relevância importante.
Um dos grandes problemas verificados nos meios de transporte está relacionado com
as emissões de gases de efeito estufa (GEE) resultantes da queima de combustível de
origem fóssil, que é responsável pela maioria das emissões de CO2 em diversos países.
Os gases de efeito estufa, que ocorrem na Terra naturalmente incluem o vapor d’água, o
dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O) e o ozono (O3).
Como poderemos verificar pela matriz da tabela 5, todos os meios de transporte incluem
vantagens e desvantagens (112). Com base numa avaliação qualitativa, existem diversos
elementos que ao cruzarmos com as informações da figura anterior, leva-nos a perceber
as diferenças existentes entre os custos económicos e os custos com os impactos
negativos no ambiente natural.
Se excluirmos os animais de carga e a bicicleta, os transportes com custos económicos
mais elevados, são os que apresentam maior impactos negativos no meio ambiente
natural.
A tomada de decisão quanto ao modo de transporte mais adequado está presente
diariamente, desde o cidadão comum aos gestores das maiores empresas mundiais que
lidam com transportes de pessoas e mercadorias a longas distâncias. A escolha nem
sempre é um processo simples e, normalmente, estão envolvidas diversas variáveis.
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Tabela 5
Vantagens e Desvantagens dos diversos Sistemas de Transporte
Tipo de Transporte
Animais de Carga
Bicicleta
Automóvel
Camião
Comboio
Batelão
Navio cargueiro
Hodrótero
Veículo de almofada a ar
Helicópetro
Aviões subsónicos
Aviões supersónicos

Carga

Velocidade Poluição Sonora Poluição Atmosférica Custo Unitário

pequena
baixa
pequena
baixa
pequena
elevada
média
elevada
elevada
elevada
elevada
baixa
muito elevada
média
média
elevada
média
elevada
média
elevada
elevada
muito elevada
média
muito elevada

baixa
baixa
média
média
média
baixa
baixa
média
média
elevada
muito elevada
muito elevada

baixa
baixa
média
média
baixa
baixa
média
média
média
elevada
muito elevada
muito elevada

elevado
elevado
médio
baixo
baixo
muito baixo
muito baixo
médio
médio a elevado
muito elevado
baixo a médio
elevado

LEGENDA
Vantagens
Desvantagens médias
Desvantagens elevadas
Fonte: Adapatado de "Os Transportes - Sistemas e Perspectivas" p.14

A análise das vantagens e desvantagens de cada modo de transporte permite tornar as
decisões mais adequadas, tendo em conta os seguintes aspetos: (112)
- Distância-Custo - relacionar a disponibilidade económica com o tipo de mercadoria a
transportar. Esta opção pode condicionar os lucros de uma empresa ou o orçamento de uma
família. Para o transporte de passageiros, é necessário arranjar uma solução de compromisso
entre a disponibilidade económica e a distância relativamente ao destino. Para as
mercadorias, é sempre uma questão de competitividade da mercadoria: um transporte mais
caro vai fazer aumentar o preço final da mercadoria e, consequentemente, diminuir a sua
competitividade.
- Distância-Tempo - verificar a urgência do transporte e tentar responder às questões
sobre a perecibilidade das mercadorias ou os constrangimentos de tempo dos passageiros.
- Fiabilidade ou o nível de segurança - escolher transportes especializados em função
das necessidades específicas no transporte de algumas mercadorias. É preciso garantir
condições de segurança no transporte de combustíveis, lixos tóxicos, etc. No transporte de
alimentos, a perecibilidade da mercadoria é um aspeto da máxima importância.
- Os transportes rodoviários são os mais indicados, para transportar pessoas e mercadorias
a curtas distâncias, intracontinentalmente.
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- Os transportes ferroviários são os mais indicados, para transportar muitas pessoas e
grandes cargas a médias e a longas distâncias, a nível intracontinental.
- Os transportes marítimos são os mais adequados, no transporte intercontinental, de
grandes cargas a longas distâncias.
- Os transportes aéreos são os mais rápidos (chegam mais longe em menos tempo),
mas são caros, poluentes e têm um consumo elevado de combustível, sendo preferido nas
deslocações a médias e longas distâncias no tráfego de passageiros devido à sua
velocidade, conforto e rapidez.
Em Portugal, no tráfego internacional de mercadorias, o transporte é realizado, na
maioria dos casos, por via marítima, ao qual se segue o transporte rodoviário, que nos
últimos anos tem registado um crescimento assinalável.

4.9.O transporte rodoviário de combustíveis
Até aos finais do século XX, assistimos a avultados investimentos governamentais na
construção de rodovias, situação que se inverteu nos últimos anos, devido à crise
económica Internacional, e ao aumento dos custos de transporte (preço dos combustíveis,
pneus, aumento de portagens e ao aparecimento do pagamento em SCTUT´s, entre
outros).
Com o desenvolvimento e intensificação das atividades económicas e industriais,
principalmente do setor químico, a necessidade de transporte dos materiais e
equipamentos produzidos aumentou. Como consequência, a importância do transporte
rodoviário relativamente aos restantes modais, teve um grande crescimento ficando mais
suscetível a acidentes de trânsito, devido à massificação.
Os dados da matriz de transportes são resultado de um processo histórico e, as
deformações apresentadas não devem servir para desconsiderar a importância do
segmento rodoviário, que é o modal mais utilizado no país, sendo responsável por
movimentar cerca de 218 milhões de toneladas de produtos (113).
Com base nesses mesmos dados da DGEG relativos a dezembro de 2012, o consumo
de gasolinas em Portugal foi de 1,19 milhões de TEP, com uma quebra em termos
homólogos de 9,2%. O mercado do gasóleo, com cerca de 4,26 milhões de TEP, teve uma
descida do consumo de 9,3% (113).
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A descida do consumo de combustíveis rodoviários em Portugal foi mais pronunciada do
que a queda global do mercado nacional de combustíveis fósseis, cujo consumo chegou ao
final de 2012 com uma redução de 6%, para 14,1 milhões de TEP (113)
O consumo de produtos petrolíferos (onde se incluem o fuel, o gasóleo, gasolinas e GPL)
esteve em 2012 em queda contínua, prolongando uma tendência que já vinha de trás. Nesse
ano, não houve um único mês em que o consumo anualizado de produtos petrolíferos tenha
crescido. Se no final de 2011 esse consumo se situava em 7,66 milhões de TEP, em dezembro
de 2012 estava em 6,82 milhões de TEP (113).
Na análise do ano-móvel de dezembro, quando comparado com o período homólogo de
2012, verifica-se uma redução de 3,8% no consumo global de combustíveis fósseis. Quando
comparado com o ano-móvel do mês anterior verifica-se que o consumo global cresceu 0,7%.
Em dezembro a cotação média do Brent subiu +0,8% em €/bbl, face à cotação média do mês
anterior (+2,5%USD/bbl), mas sofreu uma redução de 3,4% em €/bbl, face ao mês homólogo
de 2012 (+0,9% USD/bbl) (114).
Apesar das quedas de consumos referidas, o congestionamento de tráfego continua a
afetar de modo adverso a qualidade de vida das populações, em especial nas cidades. É uma
das imagens caraterísticas da nossa rotina.
Presentemente são-nos colocadas muitas questões ao verificarmos o número elevado de
viaturas que circulam nas estradas portuguesas, sobretudo de camiões que transportam
mercadorias perigosas.
A maior preocupação para os responsáveis da saúde pública, investigadores e consultores,
empresas transportadoras, especialistas de segurança e trabalhadores, que diariamente
manuseiam esses produtos, centra-se na possibilidade de um acidente poder resultar num
acontecimento com um elevado potencial para causar danos múltiplos, à população exposta,
ambiente natural e instalações/equipamentos (115).
As questões relativas à otimização do transporte em segurança, apresentam-se como um
elemento de essencial importância e que tem em conta aspetos muito particulares. Deverão
ser considerados, analisados e determinados um conjunto de aspetos que se apresentam
como fundamentais para o transporte das mercadorias.
Conteúdos que deverão ser considerados:
- A primeira questão que se coloca é o tipo de viatura adequada para a mercadoria que irá
ser transportada. É também de muita importância a existência de um plano de manutenções
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preventivas dessas viaturas, pois no transporte de mercadorias perigosas, a segurança é
um fator primordial;
- A classificação das matérias que deverão ser transportadas e o conhecimento das
mesmas, com vista à otimização da segurança é outro elemento essencial;
- Verificação de riscos adicionais decorrentes das caraterísticas geográficas do(s) locais
onde será realizada a entrega dos produtos;
- Verificação dos documentos que terão de acompanhar as mercadorias. Esta situação
significa que as empresas deverão ter nos seus quadros especialistas (Conselheiros de
Segurança) conhecedores da regulamentação, para se evitarem riscos desnecessários e
até coimas por algum incumprimento documental.
A documentação não se apresenta como uma mera exigência legal, pois os documentos
com os detalhes do conteúdo e características do material a ser transportado facilita todo
o processo logístico.
- A determinação do tipo de embalagem adequada para o transporte da mercadoria
perigosa, assim como a forma como é transportada evita situações de risco para os
trabalhadores e meio ambiente envolvente;
- Outro elemento essencial encontra-se na identificação e marcação das substâncias ou
misturas que irão ser transportadas.
Todos os elementos envolvidos no transporte e movimentação das mercadorias
perigosos devem ter condições de identificar com clareza o tipo de material com que atuam
e os riscos aos quais estão expostos;
- A formação dos trabalhadores e a existência de procedimentos concretos e claros, são
outros elementos que se evidenciam como sendo de muita importância.
O conhecimento da viatura que conduz, o cumprimento escrupuloso das regras e de
uma condução em segurança, são realidades que só se adquirem com formação e treino
específico.
Quem labora com mercadorias perigosas, deverá saber exatamente não só a
constituição dos produtos, assim como conhecer os riscos e perigos da função que
desempenha;
- Verificar se são cumpridas as operações de fornecimento. O conhecimento de
qualquer alteração e os impactos dessas são fundamentais num cenário que deverá ser
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permanentemente monitorizado, para que sejam tomadas ações preventivas e corretivas em
caso de necessidade;
- As empresas transportadoras são um elemento fundamental no transporte das
mercadorias perigosas. O seu nível técnico e tecnológico, assim como a capacidade dos seus
trabalhadores, são essenciais na cadeia de distribuição realizada com qualidade e em
segurança;
- Outro fator de relevância, é a ligação entre os diferentes elementos da cadeia de
abastecimento, que deverá ser rápido e eficiente.
Qualquer alteração e/ou imprevisto, deverá ser comunicada a todos os elementos
envolvidos no transporte;
- A utilização de meios tecnológicos que facilitem o trabalho dos motoristas nas suas
deslocações, como por exemplo o GPS e a informação sobre pontos negros e trechos de
estrada com risco, são outros componentes que revelam qualidade e segurança.

4.9.1.Delimitação entre manuseamento e transporte de produtos perigosos

Nota inicial
Neste subcapítulo, é importante que se realize uma nota sobre as definições principais que
irão ser apresentadas ao longo de todo este estudo.
Apesar do reconhecimento das diferenças existentes em termos químicos, entre o que são
substâncias, misturas, ou preparações, em diversos momentos o termo “produto” é utilizado
com frequência. Esta situação poderá acontecer por um mero interesse de construção frásica
ou, porque na gíria do universo petrolífero, se utiliza o termo “produto” para denominar
qualquer substância, mistura ou preparação resultante da refinação do óleo cru, ou petróleo
bruto.
Salienta-se também que em termos técnicos os produtos refinados são analisados pelas
suas caraterísticas químicas de acordo com os critérios estabelecidos na legislação aplicável
sobre classificação, embalagem e rotulagem de substâncias e misturas perigosas, esteja ou
não a substância ou mistura classificada nessa legislação, salvo tratando-se de substâncias
ou misturas que só preencham os critérios de classificação como perigosas para o ambiente
(Regulamento REACH) (116) (117).

107

4-Enquadramento Teórico

Quando colocados a transporte, esses mesmos produtos, passam a ser identificados a
partir das disposições adotadas e aplicáveis pelo ADR.

Demarcação técnica/legal
Não se conhece a existência de uma publicação com a lista de todos os produtos,
substâncias e misturas perigosas. Segundo o autor Freitas, Nilton, “… existem mais de 23
milhões de substâncias químicas conhecidas, das quais cerca de 200 mil são usadas
mundialmente” (118).
Como refere o “Guia Prático de Exposição a Agentes Químicos da ACT, “no mercado
europeu, dos cerca de 6 milhões de produtos químicos existentes, encontram-se registados
cerca de 100 000 diferentes, dos quais 10 000 são comercializados em quantidades
superiores a 10 toneladas por ano e, 20 000 são comercializados em quantidades
compreendidas entre 1 e 10 toneladas” (119).
A utilização dos agentes químicos nas empresas, obriga ao conhecimento dos riscos,
por parte dos empregadores, direções, técnicos superiores, técnicos de segurança no
trabalho, médicos do trabalho e trabalhadores (119) (120).
Os produtos perigosos englobam as substâncias, misturas ou preparações enumeradas
na parte 1 do anexo I ao Decreto-lei n.º 254/2007, de 12 de julho, ou que satisfaçam os
critérios fixados na parte 2 do mesmo anexo e presentes ou previstas sob a forma de
matérias-primas, produtos, subprodutos, resíduos ou produtos intermédios, incluindo
Figura 37
Exemplo dos Novos Pictogramas

aquelas para as quais é legítimo supor que se
produzem em caso de acidente.
Quando se manuseia e transporta esse tipo de
produtos, é importante perceber onde se encontra a
delimitação entre as responsabilidades de um e outro
segmento.
Inúmeros produtos perigosos são classificados como
substâncias perigosas e rotuladas em conformidade (ver
figura 37). As principais normas nesta área são o
Regulamento (CE) n° 1907/2006 referente ao registo,

Fonte: www.act.gov/
Com base no Regulamento CLP
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1272/2008, de 16 de dezembro, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de
substâncias e misturas, conhecido por Regulamento CLP (Classification, Labelling and
Packaging) e que foi publicado a 31 de dezembro de 2008, entrando em vigor a 20 de janeiro
de 2009 (121) (117).
Estas normas não regulamentam o transporte, mas sim a manipulação/utilização da
substância. A enfase é colocada sobre a proteção da pessoa que utiliza a substância perigosa.
Para o efeito, é necessário apor nas embalagens, rótulos em conformidade com a legislação
relativa às substâncias perigosas, com símbolos e advertências. Embora estes contenham
informações sobre a utilização da substância, não se encontram em conformidade com as
regras de transporte.
A União Europeia compatibiliza e harmoniza a legislação existente com o GHS (Sistema
Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos), um sistema das
Nações Unidas destinado a identificar produtos químicos perigosos e a informar os
utilizadores sobre os perigos inerentes. O GHS foi adotado por muitos países em todo o
mundo e serve de base à regulamentação internacional e nacional em matéria de transporte
de mercadorias perigosas.
Os novos pictogramas contornados a vermelho têm vindo a substituir progressivamente os
familiares símbolos de perigo cor de laranja, passando a ser a sua aplicação obrigatória,
depois de uma fase de adaptação (Ver Anexo III) (122).
Os rótulos, etiquetas e fichas de dados de segurança incluem frases e pictogramas
normalizados que alertam para os perigos dos produtos químicos.
Alguma da terminologia antiga foi substituída:
• misturas >> preparações
• pictogramas >> símbolos
• advertências de perigo >> frases indicadoras de risco
• recomendações de prudência >> frases de segurança
• palavras-sinal (por exemplo: Perigo, Atenção) >> Indicações de Perigo
• «hazardous» >> «dangerous» (não se aplica à versão PT).
As indicações referentes à manipulação segura das sustâncias ou misturas encontram-se
nas “Fichas de Dados de Segurança do Produto” (Ver Anexo IV), que deverão ser fornecidas
pelo fabricante. Estes documentos, assim como os rótulos, incluem frases e pictogramas que
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se encontram normalizados e alertam para os perigos dos produtos. Neles também são
descritas detalhadamente as ações a serem executadas em caso de acidente.
Quando colocadas sobre um meio de transporte com o objetivo de serem transmovidas
por modal rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo ou aéreo, as substâncias perigosas
designam-se de mercadorias perigosas.
Quando se carregam essas mercadorias, dá-se especial atenção à segurança do
transporte, ou seja, à rotulagem sistemática e ao respeito pelas disposições relativas ao
material de acondicionamento, à composição, à carga, descarga e manipulação, pelo que
as disposições sobre o modo de transporte (cisterna, mercadorias embaladas, unidades)
devem ser seguidas.
Poderão ser encontradas indicações suplementares sobre as características de perigo
das mercadorias perigosas por classe e, sobre as medidas a tomar em função das
circunstâncias, em dois documentos distintos:
Uma das possibilidades, encontra-se nas fichas de intervenção que as empresas
produtoras das substâncias ou misturas elaboram com um sumário das ações a serem
tomadas em caso de emergência e, onde são referenciados os nomes dos repetivos
produtos (Ver Anexo IV).
A segunda possibilidade está nas “Instruções Escritas”, também conhecidas por “Fichas
de Segurança de Transporte”. Estas, por determinação do ADR, são obrigatórias andarem
nos veículos que realizam a distribuição de qualquer mercadoria perigosa. (Ver Anexo V).
As mercadorias a transporte são classificadas em nove classes,
Figura 38
Divisão de Risco 2.2

com base na sua classificação de perigo (processo, utilização,
transporte armazenamento, etc.).
Essas classes de risco destacam os grupos de mercadorias
perigosas com riscos semelhantes e/ou com o mesmo estado físico,
sendo as viaturas e embalagens rotuladas com simbologia própria,
conforme o exemplo da figura 38.

Fonte: unece.org

Salienta-se que cada grupo de perigo detem o seu próprio símbolo.
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Fichas de dados de segurança dos produtos
As fichas de dados de segurança constituem o principal instrumento para assegurar que
os fabricantes e os importadores comuniquem informações suficientes em toda a cadeia de
abastecimento para permitir uma utilização segura das suas substâncias e misturas (Ver
Anexo VI).
Estas fichas incluem informações sobre as propriedades da substância e os seus perigos,
instruções de manuseamento, eliminação e transporte, medidas relativas aos primeiros
socorros, ao combate a incêndios e ao controlo da exposição.
Segundo as exigências do Anexo II do REACH, que vem alterar o Regulamento vigente
(453/2010 de 20 de maio) as empresas fornecedoras deverão fazer chegar a todos os
utilizadores a jusante, as fichas dos produtos, não só para saberem exatamente as suas
características, mas também para que as possam facultar sempre que algum cliente as
solicite.
No seguimento da implementação do Regulamento (CE) n.º 1907/2006, relativo ao
Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas (REACH), passarão a
ser aplicadas e obrigatórias a partir do dia 1 de junho de 2015, entre outras, um conjunto de
alterações no que diz respeito aos símbolos de perigo dos produtos perigosos e respetivas
rotulagens das embalagens (Ver Anexo III) (117).

4.10.Princípios de física e química aplicados às mercadorias perigosas
Existem determinadas leis da física e química que se apresentam como fundamentais para
a compreensão do tema em estudo, pois são elementos essenciais para conhecer as
modificações a que os diversos produtos colocados a transporte estão sujeitos. É
imprescindível que possamos ter um conhecimento aprofundado dos reflexos dessas
alterações nas mercadorias perigosas em geral e, dos combustíveis líquidos e gasosos em
particular, não só para compreendermos melhor os seus riscos nefastos, mas também para
que a partir daí se produzam as necessárias medidas de eliminação ou minimização dos
riscos existentes.
Um dos critérios na formação de motorista e técnicos, encontra-se na aprendizagem sobre
as propriedades físicas e químicas dos produtos que se encontram em situação de
armazenagem ou a transporte. Esse conhecimento será sempre uma mais-valia operacional
no caso de uma emergência.
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4.10.1.Estado da matéria

Propriedades gerais
Todos os corpos, independentemente da sua composição, configuração, dimensão ou
outra qualquer caraterística, são constituídos por matéria.
Qualquer corpo contém em si substâncias que podem ser caraterizadas pelas
propriedades com que se nos revela. As propriedades que se manifestam sempre, são
designadas de propriedades gerais e, as que nem sempre se manifestam e que as
distingue das outras, são designadas de propriedades específicas.
Uma determinada quantidade limitada de matéria constitui um corpo (123).
Além das propriedades gerais e específicas das matérias, os corpos possuem
propriedades particulares, que permitem identificá-los entre muitos corpos.
Quanto às propriedades gerais da matéria, salientam-se a extensão, impenetrabilidade,
mobilidade, compressibilidade, elasticidade, inércia, ponderabilidade e divisibilidade (124).
Os mais pequenos elementos de uma substância, onde é possível reconhecer as
propriedades que a carateriza, são designados de moléculas.
Entretanto, os cientistas da química comprovaram que as moléculas podem ser
separadas, mostrando que ainda existem partículas mais pequenas desses elementos às
quais se designam de átomos (124).

Caraterísticas dos sólidos, líquidos e gases
Os corpos apresentam formas diversas e são constituídos por propriedades e
caraterísticas diferentes.
Os sólidos têm uma forma fixa e um volume determinado sendo pouco compressíveis.
Esta situação deve-se ao facto de as moléculas dos corpos sólidos apresentarem uma
atração bastante forte umas pelas outras, designada de coesão (124).
Os líquidos são diferentes, exibindo a possibilidade de serem vazados de uns
recipientes para outros, conservando sempre o seu volume. Um litro de água tomará
sempre a forma do recipiente em que for colocado, adaptando-se e mantendo o seu volume
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igual. Nos líquidos, a força de coesão é bastante mais baixa do que a verificada nos corpos
sólidos.
Por fim salientam-se os gases, que só são conservados em recipientes fechados, não
detendo uma forma própria e adaptando-se com bastante facilidade à forma do recipiente
onde forem colocados, ocupando o seu volume. Quando libertados, demonstram uma muito
baixa coesão entre as moléculas, expandindo-se com facilidade no ar.
Os gases, quando sujeitos a compressões diminuem o seu volume, retomando-o quando
se termine a pressão a que foram submetidos, por isso são constituídos pelas designadas
propriedades compressíveis e completamente elásticas (124).

Conceitos de massa específica, peso específico e densidade
Para que se compreenda a análise dos conceitos que regem a mecânica dos fluidos em
equilíbrio, isto é, a hidrostática, é importante conhecer alguns conceitos básicos das
substâncias. Essas grandezas, de uma forma geral, encontram-se relacionadas com o estudo
dos fluidos, por isso apresentam-se como importantes para a compressão do estudo dos
líquidos e dos gases. As suas aplicações, porém, estendem-se aos sólidos.

Massa específica
Esta grandeza, caraterística específica de cada substância, é conhecida também pelo
nome de densidade absoluta. Por norma é apresentada pela letra grega μ (mi) e é definida
pela relação entre a massa e o volume da substância considerada.
Se a massa é expressa em gramas (g) e o volume em cm3, a massa específica, no sistema
prático, é expressa em g/cm3 (gramas por centímetro cúbico). No SI (Sistema Internacional
de Unidades), a massa é apresentada em quilogramas e o volume em m3, portanto a massa
específica é expressa em kg/m3 (125).

Peso específico
Tendo sido definida a massa específica pela relação m/V, definiremos o peso específico
de uma substância, que constitui um corpo homogêneo, como a razão entre o peso “P” e o
volume “V” do corpo constituído pela substância em análise.
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Se o peso é expresso em Newton e o volume em m3, a unidade de peso específico, no
SI, será o N/m3 (ρ = P/V).
• Simbolicamente, o peso específico é definido pela letra grega ρ (rô)
• Não esquecer que: P = m x g (massa x aceleração da gravidade) (125).

Densidade
A densidade relativa ou simplesmente densidade é uma terceira grandeza física
importante. É definida como a relação entre as massas específicas das suas substâncias
(d = μA/ μB).
Em geral, usa-se a água como substância de referência, assim pode-se expressar a
equação anterior de outra forma: d = μ/ μH2O.
A densidade é uma grandeza sem dimensão, sendo portanto o seu valor o mesmo para
qualquer sistema de unidades (125).

Noção de pressão
É um conceito fundamental para entender as modificações a que os combustíveis se
encontram sujeitos. A pressão afeta não só os gases como também os líquidos, definindose como sendo a força que atua sobre uma unidade de superfície ou a ação que um corpo
exerce sobre outro e que o impede de se mover. A sua dimensão é expressa em bar.
A pressão é diretamente proporcional à força que a produz e inversamente proporcional
à superfície sobre que se exerce, podendo-se traduzir pela expressão P=F/S, em que “P”
é a pressão, “F” a força de pressão e, “S” a superfície (126)
Outro conceito a reter e que não deve criar confusão com o anterior é a pressão
atmosférica, que se apresenta como sendo o peso da atmosfera ao gravitar sobre a
superfície da terra
Pressão Atmosférica =1 Atm = 760 mmHg = 10,3m (H2O) = 105N/m2, a que corresponde
1 bar, aproximadamente 1 kg/cm2 (125).
Normalmente, a referência à pressão atmosférica é feita ao nível do mar, no entanto, no
caso dos mergulhos, quando efetuados a cotas superiores, em lagos por exemplo, esse
valor referência descerá.
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É de salientar a “pressão relativa”, que é a pressão produzida por um meio diferente da
atmosfera (ex. a pressão gerada por uma bomba mecânica no interior de uma cisterna para
lhe ser retirado o produto no caso de um acidente ou intervenção de manutenção.)
Por último referencia-se a pressão absoluta que é a adição da pressão relativa com a
pressão atmosférica.

4.10.2.Superfície livre dos líquidos
Como já foi mencionado, os líquidos tomam a forma dos recipientes onde forem colocados.
Se esses forem fechados e os líquidos não ocuparem completamente todo o espaço
disponível, haverá uma superfície de separação do líquido do ar a que se designa de
“superfície livre dos líquidos” (123).
A superfície livre de um qualquer líquido em repouso é plana e horizontal, como
consequência da coesão ser exígua, o que permite uma grande mobilidade das partículas que
constituem o líquido. Paralelamente, essas partículas encontram-se sujeitas à força da
gravidade, que é bastante maior do que a coesão dos líquidos, sendo impulsionadas para as
áreas mais baixas. No momento em que o centro de gravidade adquirir a posição de equilíbrio,
o líquido alcançará o estado de repouso (123).
Numa situação em que aconteça termos dois ou mais produtos não miscíveis no mesmo
recipiente, prova-se na prática que os líquidos se irão dispor a partir do fundo, por ordem
decrescente das suas densidades, formando superfícies de separação planas e horizontais.
Na indústria do petróleo, um exemplo desta realidade, é o trabalho concretizado nos
designados “separadores”, que são tanques com volumes bastante grandes, onde se
concentram produtos refinados sem qualidade vindos de diversos locais e que são
desagregados pela diferença de densidades, separando-se assim os produtos que ainda
poderão ser aproveitados de resíduos.
A linha teórica de “separação” existente entre cada produto de densidades diferentes,
apresenta-se como sendo a superfície livre desses líquidos (123).
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4.10.3.Pressões nos líquidos
Os líquidos quando colocados em recipientes mostram pressões diversas: Pressão
exercida no interior da massa líquida, no fundo e nas paredes laterais da bacia, sobre
qualquer corpo que possa estar mergulhado e à superfície desse mesmo líquido.
As pressões exercidas nos recipientes serão diferentes, tendo em consideração as
temperaturas a que os líquidos forem submetidos.
Pode-se dizer que “um líquido no interior da sua massa exerce forças de pressão em
todos os sentidos sobre os corpos nele mergulhados, as quais são tanto maiores quanto
maior for a densidade do líquido e maior a distância da superfície premida à superfície livre
do líquido” (126).
Esta referência teórica é revelante, não só para explicar o que acontece quando os
líquidos combustíveis se encontram armazenados em “descanso” nos reservatórios, como
para ajudar a perceber as forças existentes nas paredes laterais e de fundo das cisternas
para determinação do tipo e espessura dos materiais a serem utilizados na sua construção.

4.10.4.Princípio de Arquimedes
Sabemos que os líquidos produzem pressões diversas sobre os recipientes onde se
encontram. No entanto não foi abordada a questão da impulsão a sua intensidade e o ponto
de aplicação. A glória dessas descobertas foi da responsabilidade de Arquimedes, um dos
físicos e geómetras mais notáveis da Antiguidade.
Este estudioso, a partir da designada balança hidrostática conseguiu teorizar e provar
esse grande princípio que diz “que todo o corpo mergulhado num líquido, sofre da parte
deste, uma impulsão vertical de baixo para cima, igual ao peso do volume de líquido
deslocado”, e que é expressa pela fórmula P- I = pa em que “P” é o peso real, o “I” a
impulsão e o “pa“ o designado peso aparente do corpo (127).
Esta teoria define-se também como sendo o estado de equilíbrio de um corpo num
líquido, situação que permite analisar todas as questões em volta da flutuabilidade (128).
O termo “Peso Aparente” é explicado pelo peso que um corpo aparenta ter quando está
imerso num fluido. O que torna mais fácil levantar alguém na água não é a diminuição do
seu peso mas sim a força de baixo para cima, designada de “empuxo” que se opõe sempre
à força peso (127).
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Assim, quando um corpo se encontra no interior de um fluido e apresenta um peso aparente
positivo afundar-se-á se, o peso aparente for nulo o corpo flutuará, no entanto, se o corpo tiver
um peso aparente negativo, o corpo irá boiar sobre a superfície do líquido.

4.10.5.Pressões exercidas pelos gases
Uma das propriedades dos gases é a expansibilidade

22

O gás exerce pressões em todos

os sentidos, por isso necessita de ser transportado em equipamento próprios (garrafas/botijas)
dissipando-se sempre que haja um local por onde se escapar. A pressão exercida nas paredes
do recipiente onde se encontra devido à expansibilidade é designada de tensão (129)
Outra propriedade dos gases é o facto de poderem ser comprimidos, por isso, quando
necessitamos de diminuir o seu volume ou aumentar a sua quantidade numa garrafa de gás,
basta aumentarmos a pressão (129).
Não nos podemos esquecer que existem limites que têm a ver com a resistência dos
materiais constituintes dos recipientes, pressão induzida e quantidades de gás que
pretendemos armazenar. Um exemplo desta propriedade encontra-se nas garrafas
domésticas de GPL utilizadas nas cozinhas. O gás que se encontra no seu interior está sob
pressão e só ocupa no máximo 85 % do volume total da garrafa, para que com a variação da
temperatura a que a garrafa esteja sujeita, possa haver ao que se designa na prática de
“almofada de expansão”.
Ao longo da história da ciência, diversos são os estudiosos que abordaram estas matérias.
A seguir apresentam-se algumas das teorias mais elucidativas.

Lei de Boyle-Mariotte
As três variáveis de estado dos gases são a pressão, o volume e a temperatura. As
relações entre essas variáveis foram estudadas sempre mantendo uma delas como
constante.
De modo independente, o físico e naturalista inglês Robert Boyle (1627-1691) e o físico
francês Edme Mariotte (1620-1684) realizaram experiências de variação da pressão e do
volume dos gases com a temperatura constante.

22

Característica do que é expansível; qualidade daquilo que se pode expandir. Tendência que têm os corpos gasosos de ocupar
mais espaço. (Lello Universal – 1977; Tomo I, p 948).
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Esse tipo de transformação é denominado de isotérmica, do grego, “iso”, que significa
“igual” e “thermo” que significa “calor”, ou seja, “calor igual”.
Esses dois cientistas observaram uma relação entre a pressão e o volume que foi
quantificada, notando-se que a relação se repetia para todos os gases. É no seguimento
desses estudos que surge a Lei de Boyle, também conhecida como Lei de Boyle-Mariotte,
apresentada na figura 39 e que diz o seguinte: “Num sistema fechado em que a
temperatura é mantida constante, verifica-se que determinada massa de gás ocupa um
volume inversamente proporcional à sua pressão” (130).
Em termos práticos isso significa que se dobrarmos a pressão exercida por um gás num
sistema fechado, o volume irá diminuir para
Figura 39
Hipérbole equilátera.de um gás sob pressão

metade e assim sucessivamente, conforme
se

pode

verificar

na

figura

39.

Se

realizarmos a experiência ao contrário,
também

ocorre

esse

fenómeno.

Se

diminuirmos a pressão para metade do
valor inicial, o volume ocupado pelo gás
passará a ser o dobro.
Em termos matemáticos a Lei de BoyleFonte: nav-ead.zip.net

P1 x V1 = P2 x V2

Mariotte, é expressa da seguinte forma:

P.V = constante (130).

Lei de Gay-Lussac
Jacques Charles pesquisou esse campo e posteriormente Joseph Gay-Lussac em 1805,
resumiu numa lei alguns estudos experimentais: “A pressão constante, o volume de uma
amostra de gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta”, ou seja, se o
volume é constante, a pressão aumenta com a temperatura. Esta lei explica o aquecimento
no enchimento das garrafas e nos perigos de explosão destas, se, por exemplo, estiverem
sujeitas à chama de um incêndio.
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Figura 40
Transformação Isobárica

A lei de Gay-Lussac, conforme se
pode visualizar na figura 40, diz que
numa

transformação

isobárica

(pressão constante), a temperatura e o
volume são grandezas diretamente
proporcionais. O enunciado desta lei, é
expressa matematicamente com a
seguinte equação: V = V0 (1 + t)
(131).
Fonte: sesi.webensino.com.br

V e V0 representam os volumes
gasosos, à temperatura de t ºC e 0 ºC,

respetivamente; o coeficiente de dilatação , assume para todos os gases o valor de 1/273,15.
Considerando-se as temperaturas na escala absoluta, a primeira Lei de Charles e GayLussac, apresenta-se sob uma outra forma: “À pressão constante, os volumes de uma massa
gasosa estão entre si como as temperaturas absolutas que lhes correspondem”: V1 /V2 = T1
/T2 .
Um outro tipo de transformação pode ocorrer num sistema gasoso - a transformação
isocórica, durante a qual o volume do gás se mantém constante, enquanto a pressão e a
temperatura variam. As pesquisas realizadas com processos isocóricos conduziram à Lei de
Gay-Lussac ou segunda Lei de Charles e Gay-Lussac: "Mantendo-se constante o volume, as
pressões de uma massa gasosa variam linearmente com a temperatura". A sua expressão
matemática é: P = P0 (1 + t), onde “P” é a pressão do gás a t ºC, “P0” a pressão a 0 ºC; sendo
 o coeficiente de dilatação (131).
A segunda Lei de Charles e Gay-Lussac, aparece sob uma outra forma:
“A volume constante, as pressões de uma massa gasosa estão entre si como as
temperaturas absolutas que lhes correspondem”: P1 /P2 = T1 /T2 (131).

Equação de estado dos gases ideais
As leis indicadas anteriormente, podem ser combinadas numa só equação, denominada
equação de estado dos gases ideais, que descreve os três parâmetros que definem assim o
comportamento dos gases - pressão, volume e temperatura (PV=nRT).
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A pressão de um gás resulta da interação das moléculas, de uma amostra gasosa, em
constante movimento, com uma determinada superfície, implicando um maior número de
choques por unidade de superfície e uma maior pressão.
Esta grandeza é uma unidade do SI o pascal (1 Pa = 1 N m-2) mas pode também ser
apresentada em atm ou mmHg:
1 atm = 1,013 x 105 Pa = 760 mmHg = 760 torr
Nos gases ideais, a relação pressão, volume e temperatura é descrita pela equação dos
gases perfeitos: PV = nRT , sendo “P” a pressão da amostra gasosa (atm) “V” o volume da
amostra gasosa ( dm3 ou l ) “n” o número de moles da amostra gasosa (mol) “R”a constante
dos gases ideais (0,082057 atm dm3 mol-1 K-1 ou 8,314 J mol-1 K-1) “T” a temperatura
absoluta (K), onde “T” de “K” = q ( º C ) + 273,15 (132).

Lei de Dalton
A pressão total ou absoluta (Pa) de uma mistura de gases é o somatório das pressões
parciais (Pp) dos seus constituintes.
A expressão matemática é a seguinte: Ptotal = P1 + P2 + ... + Pn
A pressão parcial de um gás pode ser traduzida pelas expressões: PiV = niRT ou
Pi = xiPtotal, sendo “xi” a fração molar do gás “i” na mistura: xi = ni / ntotal.
A soma das frações molares de todos os constituintes da mistura gasosa é igual à
unidade.
Esta lei é muito importante para o domínio do mergulho, pois permite o estudo
aprofundado de elaboração de tabelas, toxicidade de gases, emprego de misturas
respiráveis e os fundamentos do tratamento hiperbárico (132).

Lei de Henry
A lei de Henry refere-se aos estados de equilíbrio, isto é, enquanto não se altere a
temperatura ou a pressão parcial do gás em contacto com o líquido a quantidade dissolvida
não muda. Esta lei explica o mecanismo de produção do gás que origina o acidente de
descompressão.
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“O volume de gás necessário para que uma dada quantidade de líquido atinja a saturação
varia na razão direta da pressão que suporta”. Quanto maior for a pressão que se exerça
sobre o líquido maior é a quantidade de gás que se dissolve no mesmo líquido. Existem, no
entanto, outros conceitos físicos que convém conhecermos e termos em conta como mais
relevantes, pelas suas consequências importantes sobre o corpo humano dos mergulhadores
(132).

Lei de Avogadro
A pressão e temperatura constantes, o volume de uma amostra gasosa é diretamente
proporcional ao número de moles existentes na amostra gasosa: V1 / V2 = n1 / n2
Esta relação demonstra que a percentagem, em volume, de uma amostra gasosa ideal é
igual à respetiva percentagem molar: % ( V / V ) = % ( n / n ).
Esta lei também refere que “...dois recipientes, de mesmo volume, contendo gases
diferentes, à mesma temperatura e pressão, deveriam conter o mesmo número de
moléculas...” (132).

4.10.6.Fontes de calor e fenómenos térmicos
O calor apresenta-se como uma forma de energia, obtida a partir de outras formas de
energia nas fontes de calor, como são exemplo as seguintes: (128)
 Os diversos tipos de combustíveis quando em combustão;

o Sólidos (madeira, carbono, hulha, coque, etc.);
o Líquidos (gasolinas, petróleo, álcool, etc.);
o Gasosos (Butano, propano, hidrogénio, acetileno, etc.);
 As resistências elétricas (aquecedores, ferros elétricos, etc.);
 O movimento (o atrito dos corpos quando em movimento ou o choque entre dois

objetos rígidos, etc.);
 Os corpos luminosos (a luz desses corpos, as radiações infravermelhas, etc.)
 O Planeta Terra (vulcões, águas termais, etc.)
 O Sol (a grande sustentabilidade da vida na terra com a sua inesgotável energia

calorífica).
Quando dois corpos, com diferentes temperaturas, estão em contacto, produz-se uma
transmissão (calor propagado por condutibilidade) do mais quente para o mais frio, daí a
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importância de um bom isolamento térmico, situação bastante relevante na indústria de
refinação de petróleo.
O vazio apresenta-se como um mau condutor de calor, sendo o vazio absoluto um
isolador perfeito. O calor propaga-se por três formas: (128)
- Por condutibilidade - Condutibilidade térmica é uma propriedade térmica típica de um
material homogéneo que é igual à quantidade de calor por unidade de tempo que atravessa
uma camada de espessura e de área unitárias desse material por unidade de diferença de
temperatura entre as suas duas faces. Assim, a condutibilidade térmica carateriza a maior
ou menor facilidade de transferência de calor, ou seja, de condução de calor por parte dos
materiais;
- Por radiação - A radiação é a emissão de energia por uma fonte na forma de ondas
eletromagnéticas ou partículas de alta energia. A radiação de calor é a transferência de
calor por meio de raios infravermelhos. O calor pode passar através do vácuo, viajando à
mesma velocidade da luz, pode ser refletido e refratado e não afeta o meio por onde passa;
- Por convecção - A convecção é um fenómeno físico observado num meio fluido
(líquidos e gases) onde há propagação de calor através da diferença de densidade desse
fluido quando a sua temperatura é modificada. Um líquido ou um gás aquecido expande
ou dilata. A matéria dilatada, sendo menos densa, sobe acima da matéria mais fria e,
portanto, menos densa. Isto explica porque podemos observar o ar quente subir nas
imediações de uma fonte calor, tal como uma fogueira.

4.10.7.Noções de dilatação
Os corpos, com as variações de calor, ficam sujeitos a diferenças de temperatura. Essas
variações induzem nos corpos dilações que são, para algumas substâncias e dentro de
determinados limites, diretamente proporcionais às variações de temperatura.
A termometria, sendo uma parte da termologia que estuda a temperatura e as formas
pelas quais a mesma pode ser medida, ensina-nos a apreciar essas variações.
A temperatura é uma grandeza física escalar que está associada ao grau de agitação
molecular de um sistema. O grau de agitação térmica molecular não pode ser medida
diretamente. A medição da temperatura é feita indiretamente medindo-se grandezas físicas
que variam com ela, por exemplo, pressão, volume, etc. Convém salientar que a sensação
térmica é uma forma de medição imprecisa da temperatura.
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Quando falamos em estado físico, percebemos que as temperaturas dos estados sólido,
líquido e gasoso, apesar de estarem relacionadas, na prática são diferentes.
Resumidamente, a temperatura é um valor associado ao estado de movimento ou agitação
das partículas de um sistema (T sólido < T líquido< T gasoso) (133)

Medição da temperatura
A impressão sensorial do ser humano é muito diferente de pessoa para pessoa não sendo
um bom método para analisarmos o estado térmico.
Alguns objetos têm certas características que se vão alterando quando sujeitos a variações
de temperatura (frio e calor). Por exemplo, com o aumento da temperatura, os corpos têm
tendência em aumentar o seu volume, a pressão de um gás no interior de um recipiente e o
brilho de um objeto incandescente.
Essas caraterísticas são designadas de variáveis macroscópicas e, o corpo utilizado para
observarmos as variações dessas grandezas, é chamado termómetro, conforme se apresenta
na figura 41.
Figura 41
Termómetro de Mercúrio

O termómetro mais comum
é o de mercúrio, sendo esta
substância

utilizada

como

termométrica. Este líquido em
condições ambientes, permitenos avaliar o volume ocupado
Fonte: portaldoprofessor.mec.goc.br

por ele com as variações de
temperatura.

Na extremidade inferior existe um reservatório chamado bulbo e no interior da haste, um
vaso muito fino, chamado capilar. Quando aquecido, o volume de mercúrio aumenta, fazendo
com que a altura da coluna de mercúrio cresça. Essa altura é o que chamamos de grandeza
termométrica, ou seja, aquilo que será utilizado nas medições (133).

Escalas termométricas
Ao longo do tempo, os cientistas tiveram necessidade de criar escalas numéricas que
permitissem comparar os estados térmicos através da leitura simples e direta de uma escala,
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que são definidas como escalas termométricas. Esses níveis de medida possuem valores
arbitrários, significando na prática que um mesmo valor térmico poderá ser representado por
valores diferentes em diferentes escalas.
Para simplificar, foram criadas escalas através da determinação de dois valores de
referência, chamados pontos fixos, dos quais os mais conhecidos são os estados de gelo
fundente e de água em ebulição, designados de ponto de gelo (Pg) - temperatura na qual
gelo e água no estado líquido coexistem em pressão normal, e ponto de vapor (Pv) temperatura na qual água no estado líquido e no estado gasoso coexistem em pressão
normal (133).

Escalas relativas – Celsius e Fahrenheit
De todas as escalas de temperatura criadas ao longo da história, as mais utilizadas e
as que foram adotadas como padrão, são as escalas de Celsius e de Fahrenheit (133).

Escala Celsius
Criada pelo sueco Anders Celsius (1701-1744), utiliza como pontos fixos os valores de
0ºC para o ponto de gelo e 100ºC para o ponto de vapor. Mais tarde, o biólogo sueco Carl
von Linné inverte esses valores, dando a caraterística à escala que conhecemos hoje. Essa
escala é chamada de escala centígrada, pois possui 100 unidades entre os pontos de vapor
e gelo (133).

Escala Fahrenheit
Criada pelo alemão Daniel Fahrenheit (1644-1710). Utiliza como pontos fixos os valores
de 32ºF para o ponto de gelo e 212ºF para o ponto de vapor (na verdade, Fahrenheit cria
a escala utilizando como pontos fixos uma mistura de gelo, sal e álcool para o 0ºF e a
temperatura do corpo humano para o 100ºF.) (133).

Conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit
Embora estabeleçam valores diferentes para uma dada temperatura, as escalas Celsius
e Fahrenheit podem ser relacionadas. Quando observamos a figura 42 que representa as
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duas escalas de um termómetro, verifica-se que existe uma proporção entre os intervalos das
mesmas.
O ponto zero da escala Celsius equivale na Fahrenheit a 32º F. Nos pontos de ebulição da
água, que definem as máximas de temperatura a partir do ponto zero, a escala Celsius indica
100º C e a Fahrenheit 212º F, de acordo com o diferencial de escalas termométricas
estabelecido desde o ponto zero.
Pela figura 42, pode-se também observar que enquanto a escala Celsius é dividida em 100
partes iguais, a Fahrenheit é dividida em 180.
Dessa forma, devido à proporção, as
Figura 42
Comparação entre as escalas termométricas de
Celsius e Fahrenheit

expressões

seguintes

poderão

ser

usadas para converter a escala de graus
Celsius em graus Fahrenheit e viceversa.

T (°F) = (°C × 1, 8) + 32
T (ºC) = (ºF – 32)/1,8
Onde “T” significa temperatura, “C”
corresponde à temperatura em graus
Celsius e “F” representa a temperatura
em graus Fahrenheit (133).
Fonte: alfaconnection.net

Escala absoluta – Kelvin
Ao analisar o comportamento da pressão de gases em função da sua temperatura, Willian
Thomson, posteriormente condecorado Lorde Kelvin, concluiu que existia uma temperatura
mínima para sistemas físicos, onde a pressão dos gases se deveria anular.
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Figura 43
Escalas termométricas

Essa

temperatura

é

-273,15

ºC,

que

ficou

internacionalmente conhecida como “zero absoluto”,
recebendo o valor de 0 K (zero Kelvin). A escala Kelvin tem
variação de temperatura idêntica à escala Celsius. A
relação entre as duas escalas é definida pela seguinte
fórmula matemática:

T(K) = θ(ºC) + 273,15.
Fonte: alunosonline.com.br

Onde “T” significa temperatura, “C” corresponde à temperatura em graus Celsius e “K”
representa a temperatura em graus Kelvin (ver figura 43) (134).

Dilatações dos líquidos e dos gases
Em termodinâmica, dá-se o nome de “dilatação térmica” ao aumento do volume de um
corpo, associado ao aumento da sua temperatura. Essa situação provoca o aumento do
grau de agitação das suas moléculas e consequentemente da distância média entre as
mesmas. A dilatação ocorre de forma mais significativa nos gases e de forma intermédia
nos líquidos, podendo-se comprovar que a dilatação nos gases é superior à dos líquidos.
Esta propriedade física aplicada aos combustíveis apresenta-se como um elemento
muito importante, pois o aumento da temperatura do ambiente provoca um aumento no
volume desses combustíveis. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques
colocados nos postos de combustíveis são subterrâneos, com a finalidade de se manter a
temperatura o mais constante possível.

Coeficiente de dilatação
O coeficiente de dilatação térmica é uma medida de variação unitária da grandeza de
uma das três dimensões (comprimento, largura e espessura).
Essas variações encontram-se algumas vezes mais acentuadas numa qualquer
dimensão relativamente às outras. É por essa razão que se estudam as variações nas suas
três dimensões - linear, superficial e volumetricamente, aparecendo nesse caso três
coeficientes de dilatação: coeficiente de dilatação linear (variação unitária do
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comprimento), coeficiente de dilatação superficial (variação unitária da área) e coeficiente de
dilatação volumétrica (variação unitária do volume).
De uma forma simples, pode-se definir coeficiente de dilatação como o aumento que sofre
a unidade de superfície ou a unidade de volume quando a temperatura da substância se eleva
de 1ºC (123).
Enquanto nos sólidos ou nos líquidos os coeficientes de dilatação variam consoante o tipo
de material constituinte, todos os gases têm o mesmo coeficiente de dilatação tal como foi
teorizado e comprovado por Gay-Lussac.
As dilatações nos sólidos, líquidos e gases são bem diferentes, apresentando vantagens e
desvantagens. Numa perspetiva de segurança, será sempre importante aproveitá-las ou
preveni-las.

4.10.8.Propriedades químicas
No caso específico dos combustíveis, as propriedades químicas de cada produto são
elementos importantes para que, os utilizadores em geral e as equipas de emergência em
particular, saibam as ações e os cuidados que deverão ser seguidos aquando de um derrame
ou incêndio.
Os combustíveis em contacto com um agente oxidante, normalmente oxigênio, sofrem uma
reação química que liberta energia térmica.
As caraterísticas químicas de cada produto poderão ser consultadas nas “Fichas de Dados
de Segurança do Produto” disponibilizadas pelas empresas produtoras dos combustíveis. (Ver
exemplos nos Anexos VI).
Os combustíveis podem ser caraterizados pelas suas propriedades físico-químicas sendo
a classificação mais comum a do estado da matéria: Combustíveis Sólidos; Combustíveis
Líquidos e Combustíveis Gasosos.
Conforme Guerrero, Jorge salienta, os combustíveis podem ser classificados como
naturais (também denominados de primários) ou artificiais (neste caso, também chamados de
secundários). Os primeiros são extraídos diretamente da natureza e os segundos obtidos
através de um processo tecnológico.
Os principais elementos químicos presentes na composição da maioria dos combustíveis
comerciais são o carbono (C), hidrogênio (H), oxigênio (O), nitrogênio (N) e enxofre (S).
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Destes elementos, o carbono, hidrogênio e enxofre são os que oxidam na presença de
oxigênio e são responsáveis diretos pela qualidade do combustível. O enxofre, embora seja
um elemento combustível, a sua presença é indesejada, porque contribui para a formação
de substâncias tóxicas e corrosivas. Da mesma forma, a presença de nitrogênio auxilia à
formação de óxido de nitrogênio, que é um elemento altamente poluente. Tanto o oxigênio
como o nitrogênio que aparecem na composição do combustível diminuem a quantidade
de calor libertada durante a reação de combustão (135).

Elementos químicos mais significativos
A química, como é conhecida atualmente, começou a ser desenvolvida entre os séculos
XVI e XVII. Nessa época foi estudado o comportamento e propriedades dos gases e
estabelecidas as técnicas de medição. De uma forma lenta e “ponto a ponto”, foi-se expandido
e aperfeiçoando o conceito de elemento como uma substância que não podia ser decomposto
noutras. A teoria do flogisto23 veio explicar os processos de combustão (136).
O cientista irlandês, Robert Boyle desenvolveu a sua “Magnum Opus” (O Químico Cético)
e é considerado por muitos como o iniciador da química moderna. Em meados do século XVII,
realizou experiências planeadas, estabelecendo através dessas generalizações. Apesar dos
méritos de Boyle, muitos consideram o francês Antoine Laurent Lavoisier, que viveu no século
XVIII, o pai da química, especialmente devido ao seu trabalho sobre o conceito de
conservação da massa, sendo este o marco da implementação da química moderna,
ocasionando a chamada Revolução Química.

Acidez
De acordo com a definição de “Arrhenius”, ácido é toda substância que, dissolvida em
água, liberta iões24 (H+) com um único catião25. Paralelamente, base, será toda a
substância que, dissolvida em água, liberta iões (H-) com um único anião26 (137).

23

Todos os corpos combustíveis eram constituídos por um princípio inflamável ou combustível que não era mais que o fogo
fixado, ou combinado, ao qual foi dado o nome de flogisto, palavra derivada do grego “phlogistós” (inflamável).—
Este princípio combustível só era percetível quando retomava as suas propriedades próprias, isto é, quando abandonava o corpo
com o qual estava unido, constituindo então o fogo propriamente dito, acompanhado de luz e calor.—
Este princípio combustível ou flogisto tinha a propriedade de se poder transmitir de um corpo para outro, de acordo com um
certo número de leis, a que foi dada o nome de afinidade.
24 Iões, são partículas eletricamente carregadas que proveem de átomos ou de moléculas.
25 Catião é um ião de carga positiva. Numa eletrólise dirigem-se para o cátodo (polo negativo).
26 Anião é um ião com carga negativa. Numa eletrólise dirigem-se para o ânodo (polo positivo).
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A quantidade de iões de hidrogénio é medida pelo pH. O seu valor indica o grau de acidez
e alcalinidade (basicidade) da solução. Um ácido forte tenderá em apresentar um pH = 0 e
uma base forte, um pH = 14. O valor do pH neutro apresenta o valor 7 (137).
Os ácidos podem ser orgânicos e inorgânicos, sendo os segundos mais reativos. Os
ácidos dissolvem-se na água e, no caso dos inorgânicos, assiste-se à libertação de calor.
Essa reação exotérmica poderá ser violenta se o ácido for concentrado ou estiver
armazenado em quantidades significativas (138).

Basicidade
As bases, apresentam a capacidade de absorver um protão. As suas propriedades
corrosivas devem-se à presença de hidróxido (OH-)27 e a sua concentração mede-se pelo pH.
Uma base fortemente alcalina tenderá para um pH = 14 (137).
A maioria das bases inorgânicas são substâncias sólidas (cristalinas) que se dissolvem na
água e geram calor. Tal como os ácidos, as bases “atacam” os metais, ao mesmo tempo que
produzem calor. Possuem sabor amargo e são utilizadas como produtos de limpeza,
medicamentos (antiácidos) entre outros (138).
Muitas bases, como o hidróxido de magnésio (leite de magnésia) são fracas e não
demonstram perigosidade.
Outras como o hidróxido de sódio (Na OH - soda cáustica) são corrosivas e a sua
manipulação deve ser feita com todo o cuidado (138).

Ligação
Uma ligação química ocorre quando uma interação entre os átomos permite a formação de
substâncias que contêm dois ou mais átomos. A ligação é provocada por força de atração
eletrostática entre as cargas opostas, quer entre eletrões e os núcleos, ou como resultado de
uma atração dipolar. A força das ligações químicas varia consideravelmente em termos
energéticos; existem "ligações fortes", como as covalentes ou iônicas e "ligações fracas", tais
como interações dipolo-dipolo, a força dispersão de London e ligações de hidrogênio. A muitos
compostos, a teoria da ligação de valência, o modelo de repulsão dos pares eletrônicos

27

Hidróxidos (OH) são, por convenção, compostos inorgânicos e caracterizam-se pela presença do anião OH- e algum catião
(geralmente metálico – uma das raras exceções é o ião amónia, NH4+) mono, bi, ou trivalente.
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(VSEPR) e o conceito do número de oxidação são usados para explicar a estrutura molecular
e formação das ligações químicas. Outras teorias de ligação, como a do orbital molecular
também são muito utilizadas (139).

Reação química
Uma reação química é um processo que leva a transformação de uma substância noutra.
Classicamente, as reações químicas compreendem alterações que envolvem o movimento
dos eletrões na formação e quebra de ligações químicas entre os átomos. A substância
inicialmente envolvida numa reação química é chamada de reagente. As reações químicas
produzem um ou mais produtos, que em geral têm propriedades diferentes das dos reagentes
e muitas vezes consistem numa sequência de sub-etapas e a descrição exata sobre o curso
das mesmas ilustram um mecanismo de reação. As reações químicas são descritas com
equações químicas que representam graficamente os materiais de partida, os produtos finais
e os intermediários, por vezes, as condições de reação (139).

Energia
No contexto da química, a energia é um atributo de uma determinada substância como
consequência da agregação da sua estrutura atómica ou molecular. Uma vez que uma
transformação química gera mudanças na estrutura de uma substância, o processo é
invariavelmente acompanhado por um aumento ou diminuição de energia nas substâncias
envolvidas. Parte da energia é transferida entre o ambiente e os reagentes sob a forma de
calor ou de luz, assim, os produtos de uma reação podem ser mais ou menos energéticos do
que os reagentes.
A reação diz-se ser “exergónica”, quando a variação da energia livre de Gibbs mostra um
valor negativo, indicando a possibilidade de uma reação espontânea. No caso das reações
“endergónicas” a situação é inversa.
A reação é caraterizada de exotérmica quando a energia é transferida de um meio interior
para o exterior, aquecendo dessa forma o ambiente.
Denomina-se de endotérmica uma reação química cuja energia total (entalpia) dos seus
produtos é maior que a de seus reagentes, ou seja, absorve energia na forma de calor. Um
exemplo seria a decomposição da bauxita, para obtenção de alumínio, processo que exige
grande quantidade de energia (139).
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Ponto de inflamação
No trabalho realizado com os combustíveis, desde a refinação à entrega final, o ponto de
inflamação (140) é uma caraterística bastante importante para quem manuseia os produtos.
O conhecimento desse elemento, fará a diferença entre o despoletar de uma explosão, ou a
capacidade de poder evitar essa ocorrência, que poderá ser fatal.
As

substâncias

combustíveis

usadas

diariamente

pelas

sociedades,

possuem

caraterísticas bastante específicas. Para compreender o seu comportamento perante uma
fonte de aquecimento ou em contacto com o oxigénio do ar, devem ser definidos previamente
certos indicadores de temperatura relativos aos combustíveis líquidos e gasosos. Um desses
indicadores é o ponto de inflamação
Designa-se como ponto de inflamação ou "flash point" a temperatura mínima a que os
vapores libertados se inflamam na presença de uma chama, apagando-se de seguida, uma
vez que existem quantidades de vapores insuficientes para estimular a combustão (141).
Nos alcanos28 que possuem até 9 átomos de carbono, como ocorre por exemplo na
gasolina, o ponto de inflamação encontra-se entre -55 ºC e -25 ºC
A gasolina é, portanto, altamente explosiva à temperatura ambiente. Uma só faísca é
suficiente para que se dê a explosão da mistura de gás que se forma sobre a gasolina.
Pelo contrário, os alcanos com cadeias de 15 a 20 átomos de carbono possuem um ponto
de inflamação entre 55 ºC e 100 ºC. A essas temperaturas formam-se, neste caso, vapores
com uma concentração tão elevada que podem explodir com uma simples faísca (141).

4.11.Perigos e riscos no transporte rodoviário de combustíveis
O transporte de mercadorias perigosas é um caso particular do transporte de mercadorias,
numa cadeia de fornecimento. Durante esta atividade, vários fatores passam a ser críticos e
a imprudência pode significar não só a perda de mercadoria como um elevado risco para as
pessoas envolvidas no transporte e para o meio ambiente envolvente (142).
Durante o transporte desses produtos, poderão ficar sujeitos a uma forte combinação de
fatores adversos, que se denominam de riscos. Aquando do transporte nas vias de circulação
esses fatores poderão dever-se a: (115).

28

Os alcanos fazem parte de uma categoria mais ampla de compostos orgânicos chamados de hidrocarbonetos. São
caracterizados por possuírem apenas átomos de carbono e hidrogênio nas suas moléculas e de ter uma cadeia saturada, ou seja,
apenas ligações covalentes simples entre carbonos.
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Estado da via: traçado, estado, manutenção, volume de tráfego, acidentes e

sinalização;


Condições atmosféricas;



Estado do veículo (falhas nos mecanismos de transporte da mercadoria):

mecanismos de contenção (embalagem ou tanque) ou de vedação (válvulas ou conexões);


Fogo ou explosão;



Experiência do condutor

No que diz respeito às questões relativas à experiência do condutor, não nos poderemos
esquecer do seu bem-estar físico (cansaço, fadiga e tipo de horário de trabalho – turnos
ou flexível), mental (stress, exposição aos produtos e risco de acidente) e a formação
profissional (específica e de qualidade).
Salientamos, considerando um dos objetivos da presente investigação, que referir
somente as condições atmosféricas, estas se apresentam escassas, visto que os fatores
da geografia física são mais abrangentes e representativos como fatores de risco (ex.
morfologia).
Se o motorista estiver exposto a um ou mais dos fatores referidos, o transporte de
produtos perigosos, sujeita-se ao que se denomina de Incidente Rodoviário com Produtos
Perigosos (IRPP). Um IRPP será um qualquer acontecimento, durante o transporte, que
resulte em feridos, mortes, perdas materiais e derrames de alguma mercadoria perigosa
(5).
Além das questões ligadas aos riscos, há ainda os perigos existentes, que vão
dificultando o dia-a-dia dos motoristas, como por exemplo o transporte de mercadorias
perigosas, com um grau elevado de dificuldade, a manutenção deficiente da viatura, más
condições impostas pela localização de mau acesso de alguns clientes finais, e também
por algum método de trabalho incorreto.

4.11.1.Perigos e riscos das mercadorias perigosos

Conceitos
Quando refletimos sobre questões ligadas ao transporte rodoviário de mercadorias
perigosas, evidenciam-se dois conceitos: O Perigo e o Risco (143).
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É importante termos consciência do que são perigos e riscos e percebermos as diferenças
existentes entre estes.
O “Perigo”, do latim “periculu”, será uma situação ou conjuntura, que ameaça a existência
ou os interesses duma pessoa ou coisa (144). Numa visão mais empírica, o “Perigo” será a
fonte, situação ou ato.
Segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, o perigo “é qualquer
coisa potencialmente causadora de danos — materiais, equipamentos, métodos ou práticas
de trabalho”.
O perigo poderá ser uma ameaça física (real) ou de uma circunstância mais abstrata.
O perigo será uma situação prejudicial para o corpo, ambiente e/ou bens. As situações
perigosas são latentes e costumam ser o primeiro passo para o desenvolvimento de uma
situação de emergência.
Podemos classificar o perigo em três tipos: (145)
 Perigo latente – perigo que poderá ser prejudicial, mas que não afeta diretamente a vida
humana - Ex. Um deslizamento de terras numa região onde não vivem pessoas nem
existe habitações;
 Perigo potencial – poderá afetar as pessoas, a sua vida e/ou propriedades, ou o meio
ambiente. Este caso requer uma avaliação do risco e uma possível atuação das
entidades competentes – Ex. Uma evacuação que terá de ser realizada devido a um
incêndio de grandes proporções numa fábrica de produtos químicos, próxima de uma
localidade;
 Perigo mitigado – perigo potencial que foi identificado e sobre o qual foram necessárias
tomar medidas para evitar a ocorrência de um incidente ou minimizar as suas
consequências – Ex. Criação de barreiras para suster a subida de águas de um rio,
evitando-se cheias em zonas populacionais, ou a aplicação de mantas de absorção em
volta de uma cisterna que, devido a um acidente rodoviário, ficou a derramar gasóleo
para uma área de produção agrícola.
Os riscos dos produtos perigosos podem referir-se tanto à segurança como à saúde dos
trabalhadores e estão relacionados com o fabrico, utilização, manipulação e presença de
substâncias perigosas, quer no seu estado puro, quer em misturas (preparações químicas)
(146).
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Seguindo a perspetiva da AESST, o risco “é a possibilidade, elevada ou reduzida, de
alguém sofrer danos provocados pelo perigo”. Na gíria, diz-se que “não haveria riscos se
não existissem perigos”. Pormenorizemos:
A noção de probabilidade ou possibilidade de ocorrência indesejada ou perigosa
corresponde à definição de risco. O risco (ou fator de risco) mede a maior ou menor
probabilidade da ocorrência de um acontecimento indesejado ou perigoso.
Fator de risco: Causa da ocorrência - Lesão ou doença.
A resultante lesão ou doença envolve o aumento ou diminuição da probabilidade de
adoecer e/ou morrer, ao adotar um determinado comportamento.
Associada à existência dos fatores de risco encontra-se a noção de risco laboral, um
conceito estatístico, que quantifica uma probabilidade de ocorrência de um acontecimento
mortal ou lesivo durante o exercício da atividade profissional.
Risco, será a probabilidade de uma determinada ocorrência com um resultado
desfavorável, de um dano ou de um fenômeno indesejado (combinação da probabilidade
x gravidade x frequência). Da definição de “Risco” surge a definição de “Fator de Risco”
que para a OMS, CLAP- OPS/OMS (1988), serão “todas as características ou
circunstâncias que acompanham um aumento de probabilidade de ocorrência de um facto
indesejado sem que o dito fator tenha intervindo necessariamente na sua causalidade”
(147).

4.11.2.Acidentes rodoviários mais significativos em Portugal
Os acidentes com o transporte rodoviário de mercadorias perigosas poderão adquirir
uma importância especial, devido fundamentalmente ao conjunto diversificado de fatores
que eventualmente serão elementos causadores ou incentivadores desses acidentes.
Em Portugal, os acidentes com esse tipo de produtos, não se apresentam como
comuns, apesar disso, a história comprova a necessidade de ações no sentido de alcançar
o objetivo de zero acidentes. Para isso, é imprescindível que sejam criadas medidas de
precaução que diminuam os riscos e evitem situações análogas às ilustradas na figura 44.
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Figura 44
Acidente com Cisterna

Os acidentes no transporte desses produtos podem
ter consequências catastróficas a diversos níveis
(humano,

material

e

ambiental)

sobretudo

se

acontecerem em locais com grande concentração
populacional ou de grande sensibilidade natural.
Além das possíveis perdas de vidas humanas, de
valor social incalculável, os custos que poderão advir
das perdas de materiais e equipamentos e os valores
decorrentes de possíveis contaminações ambientais,
serão incomensuráveis.
A matriz sumária da tabela seguinte, refere alguns
dos acidentes graves ocorridos com viaturas de
combustíveis (líquidos e gasosos) nas estradas
portuguesas, onde poderemos verificar algumas das
referências realizadas no presente trabalho.
Fonte: Agência LUSA

O conjunto de situações nefastas que os acidentes
apresentam, é diverso, indo desde o derrame de combustível até à morte de intervenientes
nos acidentes, passando pelos impactos negativos para o meio ambiente natural, como
consequência de derrames e/ou incêndios, como referências da Tabela 6.

Tabela 6
Acidentes rodoviários mais significativos com combustíveis ocorridos em Portugal Continental
Viaturas envolvidas
Feridos
Combustíveis
Data
Localidade
Distrito Estrada Camião Cisterna Terceiro Ligeiros Graves Mortes Transportados
Derrames Incêndio
Fonte
2006-08-28 Aveiras de Cima Lisboa
A1
1
0
0
0
1
Jet A1
não
não
CM
2007-01-15 Portela do Lobo Beja
IC1
1
0
1
0
0
Gasolina e Gasóleo
sim
sim
CM
2008-11-17 Sta. Iria da Azóia Lisboa
A1
1
1 Pesado
0
1
2
Jet A1
sim
sim
Lusa
2011-08-17
Soeirinho
Coimbra EM343
1
0
1
0
0
Gasóleo
sim
não
CM
2011-10-22
Braga
Braga
1
0
0
1
0
Gasóleo
sim
não
DN
2011-11-01
Brunheiras
Beja
EN390
1
1 Ligeiro
3
2
0
Gasolina e Gasóleo
não
não
DN
2012-06-04
Sandim
Porto
A41
1
1 Ligeiro
0
1
1
Gasóleo
sim
sim
Lusa
2013-12-20
Barqueiros
Porto
N205
1
0
2
0
1
Gasóleo
sim
sim
AHBVEsposende
2015-02-05
Ourique
Beja
A2
1
0
0
0
1
Gasolina e Gasóleo
sim
sim
JN
2015-05-06
Esposende
Braga
A28
1
0
1
0
0
Vazio
não
sim
CM

Fonte: Elaboração própria a partir das fontes referidas na tabela
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Camião cisterna arde na A1
Um camião-cisterna incendiou-se na A1 após colidir com um reboque estacionado na
berma. Do acidente resultaram dois mortos e um ferido grave (ver figura 45).
A tragédia passou pela Autoestrada do Norte, no sentido Norte-Sul. Ao quilómetro 9, um
camião cisterna, carregado com 35 mil litros de jet A1 - combustível para aviões - embateu
num camião reboque que estaria parado fora da faixa de rodagem a socorrer uma viatura
ligeira. Os dois pesados incendiaram-se de imediato. A colisão, que obrigou ao corte da
circulação na autoestrada, por haver risco de explosão, ocorreu ontem, 2008-11-17, às
09.28 perto da saída para o IC2, junto a Santa Iria da Azoia.
Ao final do dia, ainda

Figura 45
Imagens da Cisterna Após o Derrame e Incêndio do Jet A1

não

havia

para

as

acidente.

explicações
causas

do

Responsáveis

da

empresa

transportadora

a

que

pertencia a cisterna de
combustível,

garantiram

ao DN que o condutor, de
45

anos,

tinha

muita

experiência de condução.
Fonte: TSF.pt

Relativamente ao veículo,
asseguraram

que

se

encontrava com todas as inspeções em dia.
Depois de abalroar o pronto-socorro, obrigando este a capotar, passando por cima dos
separadores, incendiando-se imediatamente, o camião cisterna despistou-se cinco metros
mais à frente, acabando também por galgar os separadores e despenhar-se na ravina,
após o que se incendiou (148).
Os cerca de 35 mil litros de combustível, que se destinavam ao aeroporto de Lisboa,
começaram a derramar. Os 62 bombeiros de 5 corporações diferentes, que para ali
deslocaram 21 veículos, tomaram logo precauções para evitar que o líquido entrasse nas
condutas de drenagem fluvial e fosse parar ao rio Tejo. O desastre ecológico foi evitado
graças a uma bacia de retenção que foi formada num lago em Santa Iria de Azóia, onde
habitualmente nadam patos. As aves foram retiradas para que os resíduos fossem
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recolhidos, explicou o comandante distrital da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Elísio
Oliveira. Por volta das 13:00 horas chegou ao local a Governadora Civil de Lisboa, Dalila
Araújo, garantindo que a qualidade da água para consumo não seria afetada (148).

4.11.3.Dados da sinistralidade com viaturas de combustíveis

Nota introdutória
No início da presente investigação e após se elaborar o “Plano de Ações” para o seu
desenvolvimento, foi determinado realizarem-se reuniões com várias entidades oficiais, com
a finalidade de darmos a conhecer o estudo e obter dessas instituições experiências e, a
possibilidade de se utilizarem estatísticas de interesse para o trabalho.
Após as referidas reuniões, concluiu-se que as estatísticas oficiais de acidentes, não
apresentam informações devidamente segmentadas para que se identifiquem em pormenor
os factos ocorridos com viaturas de transporte rodoviário de combustíveis e, a partir daí, se
efetuassem analises suficientemente aprofundadas para definir procedimentos e planos de
ação que possam minimizar os efeitos nefastos dos acidentes.
Não havendo capacidade de resposta das estatísticas nacionais relativamente à
problemática dos transportes rodoviários de mercadorias perigosas, o presente estudo
orientou-se pelos resultados das reuniões realizadas e pelas estatísticas da “Associação
Portuguesa de Empresas Petrolíferas” (APETRO) mais especificamente nas estatísticas
organizadas pelo “Grupo de Trabalho GT8“, que compila anualmente todas as informações e
descrições recebidas das empresas transportadoras que laboram no universo das petrolíferas
na distribuição de combustíveis líquidos e gasosos a nível nacional.
Para esta investigação, passaremos a apresentar e a descrever os acontecimentos
ocorridos, à luz desse conjunto de informações, que são as únicas que em Portugal
expressam a realidade dos cerca de 76,49% (número determinado a partir dos dados retirados
dos inquéritos) de motoristas e viaturas que efetuam distribuição dos mais variados produtos
combustíveis, líquidos ou gasosos.
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Momentos de história
Ao citarmos a APETRO e o seu grupo de trabalho GT8, é importante que se apresente
além da organização, a forma como é constituída, a missão e especialmente o trabalho
que desenvolve.
A “Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas – APETRO”, foi fundada em
setembro de 1992 e reúne as principais empresas petrolíferas que atuam no mercado
Português: BP, Cepsa, Galp Energia, Repsol e OZ Energia, às quais se juntaram mais
recentemente a Spinerg e a Rubis, como associadas setoriais, assim como a Prio como
associada global.
A “Missão” principal desta Associação é fomentar o estabelecimento e desenvolvimento
de condições envolventes que facilitem uma operação responsável no setor petrolífero em
Portugal, não tendo fins lucrativos.
Face à dinâmica da atividade petrolífera em Portugal, a APETRO é reconhecida como
um organismo de referência e parceiro imprescindível nos processos de discussão e
tomada de decisões relativos ao setor petrolífero (149).
No seio da APETRO, entre os diversos grupos a funcionar, sobressai como já referimos
o “GT8” que, pelas suas especificidades e trabalho desenvolvido, merece um relevo
particular.
Esse grupo apresenta a singularidade de reunir mensalmente com representantes de
todas as petrolíferas, onde os temas a debate são sempre referências a acontecimentos,
análise das auditorias e inspeções efetuadas, assim como a investigação e verificação das
ações a serem concretizadas para tornar a segurança mais eficaz. Este é um elemento
base para a melhoria das condições de trabalho de todos os operacionais das áreas de
distribuição de produtos combustíveis.
O “GT8” atua como uma excelente academia de desenvolvimento e aprendizagem dos
assuntos ligados à segurança rodoviária, sendo o seu grande lema:
“Zero Acidentes - é, ainda hoje e sempre será, a nossa meta”.
Este grupo, elaborou um “Acordo” que se dá a conhecer como “Padrão Técnico”,
obrigatoriamente seguido por todas as empresas transportadoras que pretendam proceder
à distribuição de combustíveis no universo das petrolíferas. Este acordo foi designado de
“Acordo Sobre Segurança Rodoviária Acrescentada” - ASRA, sendo um acordo nacional
em sede própria das petrolíferas.
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O ASRA foi assinado em fevereiro de 2001 pelas empresas associadas à APETRO, tendo
como objetivo a implementação de regras a serem seguidas no transporte rodoviário de
produtos petrolíferos, com o intuito de incentivar e dinamizar a cultura da segurança, a sua
organização e gestão. É um documento de caráter técnico que respeita as exigências
determinadas no ADR, sem o substituir e sobrepondo-se em casos específicos ou áreas muito
particulares do setor petrolífero. É ainda um excelente veículo para a melhoria das condições
do trabalho de distribuição de produtos refinados.
O ASRA é constituído por quatro Secções, com os seguintes assuntos: (150)


Secção I – VEÍCULOS



Secção II – MOTORISTAS



Secção III- AVALIAÇÕES DOS OPERADORES DE TRANSPORTES



Secção IV- SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA

4.11.4.Interpretação de dados
Após a implementação operacional do ASRA e com o passar dos anos, foram-se
verificando várias transformações no dia-a-dia do trabalho dos motoristas, onde se observam
alterações não só ao nível da condução, como também ao nível técnico e especialmente face
à sua atitude perante as dificuldades existentes.
A análise estatística é efetuada ao longo do espaço temporal desde 1997 a 2014 e foi
concretizada tendo por base, os elementos disponibilizados pela APETRO. Salientamos que
não nos foram facultados números relativos aos óbitos, feridos, total de viaturas contratadas
e km’s realizados anualmente, para os anos de 2013 e 2014, sendo elaborada a análise sem
esses dados.
Para termos uma leitura mais expedita, foram produzidos gráficos sublinhando os
acontecimentos e assuntos de maior interesse para o estudo em curso e, que evidenciaram
diversas situações que nos levou a seguir uma nova abordagem no capítulo das “Propostas
de Melhoria e Projetos Futuros”.

Observação dos dados disponíveis
Os riscos que envolvem as diferentes operações de transporte, manuseamento e
acondicionamento das mercadorias, assim como os custos resultantes das consequências
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dos acidentes, merecem cada vez mais uma atenção acrescida por parte das entidades
oficiais e das empresas transportadoras, associações dos transportadores e empresas
petrolíferas a operarem em Portugal.
Com a implementação das normas e procedimentos de segurança rodoviária expressos
no livro laranja da ONU, surge na Europa o ADR e, mais tarde em Portugal, a APETRO,
elaborou e concretizou o ASRA.
As melhorias observadas, ao longo do espaço temporal em análise, têm sido alcançadas
pelo aumento das exigências que se têm vindo a implementar com o desenvolvimento do
ADR e ASRA, mas também, com a disponibilidade que os Operadores de Transporte
Rodoviário e trabalhadores, especialmente ao serviço das petrolíferas, têm dedicado ao
cumprimento das vertentes formação e sensibilização em segurança.

Dimensão dos transportadores vs Número de transportadores
O aumento das exigências implementadas, refletiu-se desde logo, numa alteração
esperada do número de transportadores ao serviço das empresas petrolífera e, não menos
importante, na tipificação dessas mesmas empresas.
Da análise da figura 46, constatamos que as alterações mais significativas têm ocorrido,
regra geral, nos momentos em que uma ou mais petrolíferas realizam concursos para a
prestação de serviços de distribuição dos seus produtos.
O número de transportadores tem vindo a diminuir com o aumento das exigências técnicas
e contratuais, detetando-se uma diminuição abrupta, entre 1999 e 2011, de 92 para 15
empresas transportadoras respetivamente. Em 1999, os transportadores com mais de 20
veículos representavam 11% da frota contratada, passando para 60% em 2011. Ao contrário,
em 1999, as empresas com 1 a 10 veículos representavam 74%, do universo contratado,
passando para 27% em 2011.
Como se verifica na figura 46, o número de empresas transportadoras tem mantido a sua
dimensão desde 2011, não sendo expetável que a diminuição dos valores dos anos anteriores
se venha a confirmar nos próximos, pois iniciaram-se há relativamente pouco tempo os
trabalhos resultantes dos concursos de algumas petrolíferas. Se considerarmos que os
concursos apresentam um espaço temporal de 4 anos, com mais 1 ano de prorrogação,
podemos concluir que, pelo menos nos próximos 4 a 5 anos não se observarão alterações.
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Figura 46
Dimensão dos Transportadores vs N.º de Transportadores

Anos
Nº Transportadores
Com 1 a 10 veículos
Com 11 a 20 veículos
Com mais de 20

1999
92
73,9%
15,2%
10,9%

2000
68
67,6%
22,1%
10,3%

2001
48
54,2%
20,8%
25,0%

2002
51
54,9%
27,5%
17,6%

2003
51
54,9%
27,5%
17,6%

2004
40
45,0%
32,5%
22,5%

2005
33
33,3%
36,4%
30,3%

2006
23
26,1%
26,1%
47,8%

2007
23
26,1%
34,8%
39,1%

2008
22
27,3%
31,8%
40,9%

2009
22
27,3%
31,8%
40,9%

2010
16
31,3%
12,5%
56,3%

2011
15
26,7%
13,3%
60,0%

2012
15
46,7%
13,3%
60,0%

2013
15
46,7%
13,3%
60,0%

2014
15
46,7%
13,3%
60,0%

Fonte: Elaboração própria a partir das estatísticas APETRO

Como reflexo do aumento significativo da dimensão dos transportadores tem sobressaído
um grupo de empresas com melhor nível de qualidade e capacidade de resposta às
exigências (151).

Índice de veículos contratados vs Número de km’s realizados
O número de veículos contratados tem variado ao longo dos anos devido a várias causas,
sendo a mais importante o aumento gradual do número de veículos a trabalhar em segundo
turno.
Não serão desprezíveis as ações de otimização da logística de cada uma das empresas
petrolíferas e as alterações dos volumes transportados, que se têm vindo a sentir desde 2007
(151).
Com o passar dos anos e o desenvolvimento das exigências de segurança, as empresas
com maior número de veículos têm vindo a aumentar, ao mesmo tempo que o número de
viaturas contratadas tem vindo a diminuir significativamente, em especial a partir do ano de
2005.
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Poderemos também depreender pelo gráfico da figura 47, que a descida abrupta das
vendas de combustíveis, colocaram as petrolíferas numa situação que não tinha sido prevista,
verificando-se uma contratação superior às necessidades nos anos de 2011 e 2012

Figura 47
Índice de Veículos Contratados vs Número de km’s realizados

Anos
Índice do n.º de Veículos Contratados
km's realizados (x 10 000 000 000)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
8,67 7,93 7,99 8,30 8,35 7,47 7,43 6,97 6,34 5,95 5,95 6,20 6,44 6,02
7,13 7,77 8,79 8,15 8,20 8,55 8,39 7,22 7,01 6,51 6,10 6,16 5,67 5,56

Fonte: Elaboração própria a partir das estatísticas APETRO

Pelas análises realizadas, estamos perante uma situação em que são contratadas menos
viaturas e essas a realizar mais quilómetros. Como resultado, observa-se uma programação
constituída por fretes com um maior número de clientes a abastecer, com um volume
individual de entrega mais baixos e mais quilómetros andados por viatura.

N.º de motoristas vs N.º de cursos de formação
Ao fazermos uma primeira abordagem sobre o gráfico da figura 48, vemos que só foram
divulgadas informações sobre a formação específica dos motoristas ao serviço das
petrolíferas a partir do ano de 2009.
A primeira questão que se levanta é perceber as razões que levaram a um decréscimo
tão acentuado de formandos e número de cursos, nos anos de 2012 e 2013.
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Figura 48
N.º de Formandos e Cursos de Formação em Situações de Emergência

Fonte: Elaboração própria a partir das estatísticas APETRO

Esses dois anos foram caracterizados por um decréscimo significativo da venda de
combustíveis. Esse decréscimo foi marcante no consumo de produtos petrolíferos (onde se
incluem o fuel, o gasóleo, gasolinas e GPL) que apresentou no ano de 2012 quebras que
ainda se repercutiram em 2013. Segundo os dados apresentados em dezembro de 2012 pela
DGEG, as vendas dos principais combustíveis utilizados pelos portugueses, apresentaram
valores com quebras bastante expressivas: Gasolina -9,2%; Gasóleo -9,3% e GNL -14,7%.
Esta redução de consumos, fez-se sentir num número de viaturas ao serviço e, por
consequência, no elevado abaixamento do número de formandos.
É de referenciar o facto de os profissionais ao serviço das petrolíferas frequentarem os
cursos de “Condução Defensiva” e de “Condução em Situações de Emergência”, após a sua
admissão nas empresas transportadoras e, a partir daí, de 3 em 3 anos, conforme
determinação dos pontos 4.2.1.1.2 e 4.2.1.2 do ASRA (152).
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N.º de auditorias vs Média de resultados
Desde 1999 que as empresas petrolíferas realizam auditorias ao “Sistema de Gestão
de Segurança (SGS) dos transportadores, com o objetivo de verificarem o grau de
implementação do ASRA.
Ao longo dos anos, foram seguidas várias metodologias, no caso concreto 4, sendo que
cada novo processo implementado, passou a ser mais ampla e exigente (153).
Numa primeira leitura do gráfico da figura 49, poderá não ser de imediato percetível a
evolução esperada, mas, tal deve-se à razão referida no parágrafo anterior e porque em cada
ano são auditados diferentes grupos de transportadores com diferentes graus de
implementação dos seus “SGS” (153).
A redução anual do número de auditorias é reflexo de 3 fatores:
Figura 49
N.º de Auditorias vs Médias dos Resultados

Anos
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nº Auditorias
9
20
17
15
11
15
15
4
3
9
9
3
10
5
7
4
Média Resultados 66,37 60,33 62,39 66,47 73,54 69,51 68,45 77,75 81,00 77,89 67,00 67,67 70,00 72,20 78,00 77,00
Fonte: Elaboração própria a partir das estatísticas APETRO

- Diminuição gradual do número de transportadores;
- Saída dos transportadores que apresentavam maiores deficiências;
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- Aumento generalizado do intervalo entre auditorias consequência dos resultados, isto é,
das melhorias verificadas, considerando os seguintes parâmetros:
- Avaliação < 50% (não apto). Nestes casos, será realizada uma segunda auditoria nos 30
dias seguintes;
- Avaliação > 50% < 60% (Auditoria a ser realizada no prazo máximo de um ano);
- Avaliação > 60% < 75% (Auditoria a ser realizada no prazo máximo de um ano e meio);
- Avaliação > 75% (Auditoria a ser realizada no prazo máximo de dois anos) (152).
O número reduzido de auditorias entre 2006 e 2007 deve-se ao facto de ter havido um
intervalo de tempo em que se definiu não só a quarta metodologia, mas, acima de tudo,
desenvolveu-se um processo mais abrangente ao qual se designou de “Avaliação dos
Operadores de Transporte”. Nos casos dos anos de 2010, 2012 e 2014, o número baixo de
auditorias tem a ver com o intervalo entre auditorias que tem vindo a aumentar com a melhoria
das avaliações finais (153).
Em todo o processo do “SGS”, a auditoria é apenas 1 dos 4 fatores, mas o mais importante,
a ter em conta. São também considerados de importância o segundo fator, que é o resultado
das inspeções aos veículos, seguindo-se do follow-up da avaliação final anterior e do followup das inspeções surpresa (151).

N.º médio de anomalias por veículo vs N.º veículos inspecionados
O controlo das condições técnicas das viaturas, foi sempre uma preocupação das
petrolíferas, por isso, desde 1999 tem-se verificado o nível do estado dos mesmos, através
de inspeções conjuntas.
Nos 2 primeiros anos as vistorias foram anuais, passando a bianuais nos 2 anos seguintes
e a trienais até 2008, ano em que se realizaram 4 (151).
Até meados de 2002, as inspeções realizavam-se em simultâneo nas instalações e
parques de todo o país, passando desde então, a efetuarem-se alternadamente só às da
região norte ou só às do centro e sul (153).
No gráfico da figura 50, é notória a evolução positiva do número médio de anomalias por
veículo, havendo uma inflexão dos resultados em 2006 devido ao acréscimo de 18 itens a
serem avaliados em cada veículo (151).
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Evidencia-se a melhoria dos níveis de qualidade das viaturas, que é expressa no
abaixamento do índice de anomalias verificado ao longo do tempo.
Evidencia-se a melhoria dos níveis de qualidade das viaturas ao serviço, que é expressa
no abaixamento do índice de anomalias verificadas ao longo do tempo.
Ao analisarmos mais aprofundadamente, observamos que o número de inspeções tem
vindo a diminuir. Essa diminuição tem sido influenciada por 3 fatores:
1 – Melhoria significativa dos resultados verificados;
2 – Diminuição do número de auditores nas unidades operacionais de segurança
imposta pelas empresas petrolíferas no seguimento das restruturações implantadas;
3 – Redução de custos aplicado pelas petrolíferas.

Figura 50
Índice de Veículos Inspecionados vs Índice de Anomalias por Veículo

Fonte: Elaboração própria a partir das estatísticas APETRO

Como resultado, destaca-se um pequeno aumento do número de anomalias por viatura
a partir do ano de 2009, situação a que não é estranho o facto de as empresas
transportadoras aproveitarem o abaixamento da fiscalização para diminuírem os seus
próprios custos de transporte.
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É importante que se sublinhe que os índices de anomalias verificados a partir de 2008
apresentam-se com muito bons níveis.

4.12.Acidentes rodoviários
Ao iniciarmos a análise deste item, é importante referenciar a definição de acidente e
esclarecer o que são acidentes definidos como reportáveis, em termos de análise estatística.
No ASRA, poderemos ver como se encontra organizada a informação estatística dos
acidentes, suas recomendações e, obrigações das associadas aquando de um acontecimento
não esperado.
As definições, a seguir transcritas, são mencionadas e explanadas no capítulo 4 do ASRA,
que por sua vez remete para o ponto n.º 4 do Anexo IV-3 (151).
Este documento técnico é um manual de consulta para a operacionalização de boas
práticas numa perspetiva de segurança rodoviária e da utilização de viaturas e equipamentos,
por isso deverá ser considerado um documento dinâmico.

4.12.1.Definições

Acidente rodoviário
São considerados “Acidentes Rodoviários” todos os acidentes que ocorram durante as
operações de transporte, carga e descarga, desde que envolvam, pelo menos, um veículo em
movimento.

Acidente rodoviário reportável
Sempre que em qualquer acidente rodoviário, se verifique uma ou mais situações das 8
referidas a seguir, deverá ser reportado.
1. Acidentes pessoais que envolvam tratamento médico;
2. Danos materiais, no próprio e/ou em terceiros, iguais ou superiores a 2.500 € (dois mil e
quinhentos euros);
3. Derrame de produto ou perda de carga;
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4. Intervenção de Equipas de Emergência das Empresas Petrolíferas, dos
Transportadores ou suas Associadas;
5. Relatório das Autoridades Policiais;
6. Intervenção do SNPC e/ou Bombeiros;
7. Interrupção de vias rodoviárias ou ferroviárias;
8. Potencial de risco elevado, associado a pessoas, bens ou ambiente.

4.12.2.Os reflexos perniciosos dos acidentes
Os 16 anos de trabalho expressos neste estudo mostram uma redução significativa dos
acidentes e, por inferência, do número de feridos e mortes.
Como se comprova pela figura 51, a redução do número de acidentes rodoviários é
evidente, aproximando-se em 2010 da meta definida pelo ASRA (acidentes zero).
O ano de 2010 deu a conhecer a importância da interseção e execução das normas
mencionadas nos ADR e ASRA. Esta situação fortalece as opiniões generalizadas, de que
é importante continuar a desenvolver, aprofundar e incentivar, junto das empresas
Figura 51
Acidentes Rodoviários Reportáveis

Anos
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Índice de Acidentes/Milhão Kms 0,92 0,68 0,55 0,59 0,52 0,32 0,24 0,20 0,17 0,10 0,10 0,05 0,11 0,03 0,11 0,07 0,06 0,07
Nº Acidentes Rodoviários
57
50
39
46
46
26
20
17
14
7
7
3
7
2
6
4
3
4

Fonte: Elaboração própria a partir das estatísticas APETRO
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transportadoras de produtos petrolíferos, as filosofias de segurança concretizadas nesses
dois documentos.
O aumento do número de acidentes nos anos de 2000 e 2001, expresso no gráfico, é
resultante do aumento do número de empresas petrolíferas em análise (oito) e, acima de tudo,
por terem sido definidos novos preceitos de reportabilidade dos acidentes rodoviários e mais
abrangentes relativamente aos níveis das consequências verificadas (153).
Só a partir do ano 2000 surge a definição de acidente reportável no âmbito ASRA, pois até
aí, eram somente dados a conhecer os acidentes onde tinham sido realizadas as respetivas
participações amigáveis (153).
Das estatísticas executadas e analisadas entre os anos de 1997 a 2014, verificaram-se
358 acidentes, de onde resultaram, até ao ano de 2012, 131 feridos e 27 óbitos.
Somente nos 4 anos de análise, entre 1997 a 2000, o número de acidentes representa
55,63 % da totalidade, ou seja: o maior número dos acidentes registados aconteceu no
primeiro quarto do espaço temporal em análise. Não é estranho a este acontecimento, o facto
de só a partir do ano de 2000 se ter implementado a definição de acidente reportável.
Se fizermos uma análise a 50% do espaço temporal, certifica-se que aconteceram nessa
extensão de tempo 84,08 % do total dos acidentes.
No último quarto de tempo em estudo, tivemos uma diminuição abrupta, verificando-se
15,92 % dos acidentes. A este número, não poderá ser estranho as exigências implementadas
pelas petrolíferas aos seus operadores, assim como as diversas ações de prevenção e
formação a que os motoristas foram sujeitos.
Apesar das melhorias, continua a existir um número de acidentes que nos leva a questionar
sobre as medidas que deverão ser elaboradas e implementadas, isto apesar de termos a
consciência que os acontecimentos nefastos apresentam sempre, para além dos fatores
naturais, falhas técnicas e de engenharia das estradas, para além do fator humano que é
repartido por duas partes, o próprio e o terceiro.
Analisando o número de acidentes dos primeiros 4 anos em observação, os feridos
representam 45,04 % dos apurados e, os óbitos são explicados por 26,92 % do total, tendo
sido o segundo quartel, responsável pela maioria desses óbitos no espaço temporal em
análise com um valor de 38,46 %.
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Numa visão de cinquenta/cinquenta (metade do espaço temporal em estudo)
poderemos visualizar o decréscimo bastante significativo tanto do número de acidentes
como dos seus reflexos: feridos e óbitos.
- Primeira metade (anos 1997/2005) 87,99%;
- Segunda metade (anos 2006/2014) 12,01%;
- Feridos: primeira metade 87,79%; segunda metade 12,21%;
- Óbitos: primeira metade 65,38%; segunda metade 34,62%.
Para a explicação integral dos elementos dos gráficos, é de frisar que os feridos e óbitos
ocorreram em maior número em veículos terceiros, do que nas viaturas dos operadores ao
serviço das empresas petrolíferas.
- Feridos: 69% em terceiros; 31% serviço das petrolíferas (gráfico da figura 52);
- Óbitos: 63% em terceiros; 37% serviço das petrolíferas (gráfico da figura 53).

Figura 52
Índice de Óbitos por milhão de km’s

Anos

Índice de Óbidos/Milhão km's

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,049 0,000 0,000 0,051 0,034 0,061 0,012 0,023 0,012 0,028 0,000 0,031 0,000 0,016 0,018 0,036

Fonte: Elaboração própria a partir das estatísticas APETRO

Após leitura dos gráficos, reforçamos a importância da implementação das regras de
segurança não só do ADR, mas também em conjunto com as normas do ASRA.
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Figura 53
Índice de Feridos por milhão de km’s

Anos

Índice de Feridos/Milhão km's

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,275 0,178 0,225 0,167 0,137 0,429 0,037 0,070 0,012 0,069 0,043 0,000 0,066 0,000 0,035 0,018

Fonte: Elaboração própria a partir das estatísticas APETRO

Os números analisados e demonstrados nos gráficos apresentados, permite-nos
especular que, com o desenvolvimento e melhoria das normas de segurança e da formação
dada aos motoristas, os resultados nefastos dos acidentes, diminuíram significativamente.
Este facto, já expresso por nós em conferências e universidades, leva-nos a defender que
é imprescindível comprovar junto do IMT, ANSR e CNTMP, a importância de incrementar o
ASRA conjuntamente com o ADR. Seguindo as recomendações do documento, haveria uma
maior segurança no transporte de mercadorias perigosas, não só ao nível nacional, assim
como em todo o espaço geográfico em que as regras do ADR estão implementadas.
É importante que das palavras se passe à ação, pois só assim alcançaremos a meta: “Zero
Acidentes”.

4.13.Fatores explicativos dos acidentes
Atualmente ter carta de condução é uma banalidade. A cultura das sociedades modernas
estabeleceu em cada cidadão a necessidade de possuir um documento que lhe faculta a
condição legal de conduzir. Porém, essa mesma sociedade não vai averiguar detalhadamente
se os cidadãos são detentores de aptidões físicas, psicológicas, cívicas e técnicas que
comprovem as capacidades necessárias e exigidas para obter e utilizar esse documento. A
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dita “legalidade” formal, tornou-se vulgar, sem exigência de responsabilidade. Todo o
cidadão tem o direito de pretender ter carta de condução, no entanto, é fácil comprovar no
dia-a-dia, que nem todos demonstram capacidades, atitudes e conhecimentos teóricos e
práticos que os habilitem a conduzir uma viatura automóvel.
A seguir a estes factos surgem os problemas nefastos dos acidentes.
É urgente que se tomem medidas drásticas, para minimizar os efeitos negativos dos
acidentes que acontecem na esmagadora maioria, por incúria de alguns condutores.
Os prejuízos materiais diretos e indiretos suportados por toda a sociedade são enormes.
Os dramas individuais e familiares decorrentes, são incalculáveis.
É evidente, que nem todos os acidentes resultam do facto de muitos condutores não
apresentarem aptidões. No domínio do transporte rodoviário de mercadorias perigosas em
geral, essa realidade não é um bom exemplo, se reportarmos às exigências das regras
legais ou determinações particulares, como as normas dos regulamentos de segurança
ADR e ASRA.
Fixemos a atenção nos motivos que poderão explicar o incidente que ninguém deseja
que aconteça e, na investigação aprofundada de todos os erros para que não repitam. Uma
grande responsabilidade dos técnicos de segurança encontra-se no esforço contínuo em
desenvolver normas e procedimentos que possam evitar o acidente.

4.13.1.Todos os acidentes têm uma causa
Um dos princípios essenciais de um programa de controlo de segurança rodoviário será,
que os acidentes nunca têm origem numa única causa, mas sim, em várias. O acidente,
será o resultado de uma complexa sequência de circunstâncias, que observado, analisado
e investigado com uma perspetiva positiva, permitirá intervir, a fim de se evitarem situações
futuras análogas.
As causas dos acidentes são classificadas em “Imediatas” e de “Raiz”.
As perdas por acidentes são o resultado da ocorrência, diretamente ligadas a práticas
e condições inseguras a que se chamam de “Causas Imediatas” (154).
As “Causas Raiz” são as manifestações puras de falha do Sistema de Gestão de
Segurança, onde são incluídas as deficiências de controlo do Sistema Administrativo (ex.
falta de treino, manutenção inadequada dos equipamentos, etc.) (154).
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4.13.2.Causas imediatas
As causas imediatas são normalmente fáceis de identificar visto estarem diretamente
relacionadas com o acidente. Basta ter a informação concreta do que aconteceu no âmbito
das fontes dos acidentes. As causas imediatas enquadram-se em dois grandes grupos:
1) Práticas Inseguras ou Erro Humano – Estas Causas estão relacionadas com a atitude
do trabalhador no desempenho das suas funções (ex. o não cumprimento dos procedimentos,
utilização incorreta de ferramentas, conduzir com velocidade imprópria, desatenção ao
percurso); (155)
2) Condições inseguras – Estão relacionadas com as condições dos equipamentos,
instalação, local e organização do trabalho (ex. equipamento defeituoso, falta de espaço, falta
de visibilidade, etc.).
As Práticas Inseguras ou Erros Humanos podem ser de 4 tipos: (155)
 Equivoco (a pessoa não sabe o que faz);
 Transgressão (a pessoa decide não cumprir);
 Desenquadramento (a pessoa é incapaz de fazer);
 Lapso (a pessoa tem falta de atenção).
A caracterização do erro segundo este critério, ajuda muito a identificar a Causa Raiz que
está na sua origem do acidente. (ex. um erro cometido por falta de conhecimento remete-nos
para problemas de gestão na área da formação e treino, enquanto o mesmo erro cometido
por incapacidade remete-nos para problemas relacionados com a seleção dos profissionais)
(156).

4.13.3.Causas raiz
As causas raiz são mais difíceis de identificar e exigem uma análise mais profunda do
acidente. São elas que explicam o motivo que levam as pessoas a praticarem atos inseguros
e as condições de insegurança no local de trabalho. As causas raiz dividem-se em dois
grandes grupos: (156)
1) Fatores Pessoais – conjunto de características, conhecimentos e estados emocionais
que condicionam o comportamento do trabalhador, como por exemplo, incapacidade,
desconhecimento, inabilidade, stress e desmotivação.
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2) Fatores de Trabalho – Conjunto de programas e atividades que condicionam a
exploração e utilização dos equipamentos, instalações, produtos e recursos humanos,
como por exemplo, supervisão, engenharia, gestão de materiais, recursos humanos e
manutenção.
Desta maneira, existe a necessidade de as entidades empregadoras se esforçarem,
visando a melhoria das condições de trabalho e, a criação de modelos que estimulem o
trabalhador para minimizar a contribuição do fator humano na ocorrência dos acidentes.
A presente abordagem é importante para os setores de produção, tendo em vista uma
rentabilidade e produtividade resultante do aumento do grau de motivação do trabalhador.
Desta forma, diminuem-se os custos de ausência por doença, ou paragens dos processos
de produção por ocorrência de acidentes.
A imagem das empresas e organizações, retirará vantagens desses paradigmas.

4.13.4.Os fatores determinantes e concorrentes
O conjunto formado pelo utilizador,29 veículo e ambiente, originam um grupo onde
circulam informações, instruções várias e se executam certas tarefas.
Um acidente resulta, quer de uma interrupção deste fluxo devido à inoperacionalidade
de qualquer dos elementos da cadeia, da distorção das informações e instruções, ou ainda
da incorreta execução das tarefas. Assim, procura-se dar uma forma organizada às
diversas circunstâncias com a ocorrência dos acidentes (157).
A segurança de cada condutor depende, numa grande parte, do seu próprio
comportamento. A alteração positiva do comportamento de um ou vários condutores não
é suficiente para melhorar as condições da segurança rodoviária. Se cada pessoa refletir
sobre a sua condução, poderá evitar inúmeros acidentes e situações arriscadas e, ao
agiram dessa forma, a segurança aumentará para todos (157).
O acidente rodoviário ocorre aquando de uma rutura na interligação entre as várias
componentes do trânsito. Consideram-se como componentes do trânsito, o utilizador,
condutor, passageiro ou peão, o veículo e o ambiente.
Segundo estudos do Centro de Formação e Reparação Automóvel (CEPRA), existem
vários comportamentos incorretos entre os utilizadores, que os tornam fatores de risco.
29

O utilizador, neste âmbito, é toda a pessoa (peão, condutor ou passageiro), que está envolvida no trânsito.
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Convém referir que, se existem fatores determinantes que explicam o “acidente”, os
mesmos terão que ser equacionados em planos de ação específicos para anular esses fatores
a montante e minimizar os reflexos nefastos a jusante.

4.13.5.Falhas imputadas aos elementos do trânsito


Erros de perceção;



Erros de decisão;



Erros de execução;



Erros a outros níveis;



Aceitação voluntária de um risco elevado;



Falha mecânica;



Perigo inevitável (157).

A existência de falhas ou distorções nos primeiros 5 níveis acarreta a não coincidência
entre o risco objetivo e o subjetivo, que coincide com a ocorrência de muitos acidentes (157).

Utilizador
- Erro de perceção: Distração, má visibilidade, má interpretação dos sinais de perigo, má
previsão das ações de terceiros;
- Erro na decisão: Má avaliação do veículo e do ambiente, lentidão, pânico;
- Erro na execução: Reação lenta, descoordenação, ignorância sobre o veículo;
- Erro a outros níveis: Falta de vigilância

30

devido a doença, fadiga, álcool ou

estupefacientes;
- Aceitação voluntária de risco elevado: Irresponsabilidade, exibicionismo;
- Falha mecânica: Não controlar os indicadores do veículo, avaliar mal a carga e descurar
da manutenção devida;
- Perigo inevitável: Provocar um acidente para evitar um mais grave.

30

No caso específico da segurança rodoviária, Vigilância, significa o estado ou qualidade de quem é vigilante, que conduz
com cautela, precaução, com diligência ou zelo.
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Veículo
- Erros de perceção: Vidros sujos ou pouco transparentes, campo de visão restrito, má
iluminação de trajetória;
- Erros na decisão: Resposta do veículo pouco estável induzindo em erro;
- Erros na execução: Deficiente posição de controlos e necessidade de força excessiva
para os manobrar, direção sensível, travões deficientes;
- Erros a outros níveis: Poluição do habitáculo induzindo menor vigilância;
- Aceitação voluntária de um risco elevado: Veículos de grande potência;
- Falha mecânica: Conceção defeituosa, falhas de construção, componentes gastas ou
deficientes (157).

Engenharia e administrativas
- Erros de perceção: Má sinalização, visibilidade reduzida e via mal concebida;
- Erros na decisão: Situações de perigo mal sinalizadas;
- Erros na execução: Baixa aderência dos veículos devido a concentração de águas ou
a erros de conceção das estradas;
- Aceitação voluntária de um risco elevado: Fiscalização deficiente, sanção penal e
social insuficiente;
- Falha mecânica: Pavimento mal concebido que provoca avarias nos componentes;
- Perigo inevitável: Outros veículos conduzidos de forma deficiente, obstáculos na via
(157).

Ambiente
- Erros de perceção: Obstrução da via, condições climatéricas adversas;
- Erros de decisão: Situações devidas à morfologia dos terrenos, perigos súbitos
- Erros na execução: Aderência baixa, forte vento lateral;
- Erros a outros níveis: Poluição;
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- Falha mecânica: Pavimento irregular provocando a rutura dos pneus e de outros
componentes da viatura;
- Perigo inevitável: Catástrofes naturais (157).
Uma sucessão de pequenas falhas, aparentemente insignificantes, podem dar origem a
enormes catástrofes. Os pesquisadores que estudam a “teoria do caos”, defendem que essas
situações tendem a tornar-se cada vez mais comuns. Segundo a Lei de Murphy, encontra-se
num qualquer momento na vida de todas as pessoas a expressão de que “tudo o que possa
dar erro irá ter um erro”. Essa teoria, mostra ser uma realidade no universo do transporte
rodoviário de combustíveis, especialmente se não estivermos sensibilizados e preparados
para compreendermos que todo o acidente pode ser evitado.
A explicação para a prevalência cada vez maior da Lei de Murphy é que, pela teoria do
caos, os riscos resultantes de fatores insignificantes, podem-se transformar numa tragédia, à
medida que aumenta a potência da tecnologia utilizada.
- Quanto mais energia se concentrar num espaço, maior será a probabilidade para suceder
um acidente;
- Quanto mais energia se concentrar num espaço, maiores poderão ser as consequências
de qualquer ato;
- Quanto maior for a complexidade de um sistema, mais elementos interagem entre si e,
por consequência, maiores serão as hipóteses de ocorrer um acidente.

4.14.Atuação em situações de emergência
Muitas das mercadorias úteis ao homem, utilizadas na indústria, agricultura, medicina,
investigação e em produtos de consumo, possuem características que as podem tornar
perigosas.
Incidentes no transporte de mercadorias desse tipo, poderão ter lugar em locais bem
diferenciados, sendo a gravidade e a extensão dos seus efeitos um elemento que terá sempre
uma relação direta com o tipo de matérias, quantidades transportadas e com o local onde
possam ocorrer.
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4.14.1.Vulnerabilidades
Mesmo cumprindo os requisitos de segurança fixados na legislação, o transporte de
mercadorias perigosas em geral e de combustíveis em particular, não está isento do risco de
acidentes que podem afetar pessoas, bens e ambiente, e cuja verificação implica a
necessidade de uma intervenção rápida e adequada ao tipo de acidente e às características
do que está a ser transportado.
Tal objetivo só será possível com o conhecimento perfeito dessas características e das
técnicas de intervenção adequadas às ações de socorro.
Como é referido por Gómez, Javier Elorz, et al., o risco de acidentes no transporte de
mercadorias perigosas é função de determinadas variáveis que estão ligadas à localização
das empresas que as produzem, armazenam e comercializam, aos trajetos utilizados, à
intensidade do tráfego automóvel, à frequência de circulação dos veículos de transporte, às
quantidades transportadas e ao perigo intrínseco e inerente aos próprios produtos (158).
Além do risco de explosão, o acontecimento iniciador mais comum é a perda de contenção
da mercadoria, potenciando assim a sua perigosidade. (ex.: o contacto da mercadoria tóxica
com o Homem, da mercadoria inflamável com uma fonte de ignição ou da mudança de estado
físico da mercadoria com a mudança das suas propriedades (158).
A perda de contenção pode ser originada por degradação do contentor na sequência de
um acidente rodoviário, incorreta operação das válvulas, ou por ação física interior ou exterior,
como por exemplo, uma ação mecânica, química, térmica ou de sobrepressões.
Os fenómenos perigosos que se manifestam neste tipo de acidentes (a sobrepressão e a
radiação térmica de explosões, a libertação de fumos nocivos de incêndios, a toxicidade de
nuvens ou derrames tóxicos, entre outros) têm a capacidade de provocar efeitos de grau
diverso consoante o tipo de elementos expostos: o Homem, o Ambiente e/ou bens materiais
(158).

4.14.2.Como deve atuar um cidadão não especialista
Se...
•

Encontrarmos um veículo com painéis laranja imobilizado e que apresente danos
visíveis;

•
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Presenciarmos um acidente com um desses veículos;
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•

Detetarmos algum cheiro anormal;

•

Visualizarmos um derrame de líquidos, uma fuga de gases ou um incêndio (159).

Como atuar...
•

Não nos devemos aproximar, pois a saúde pode ficar ameaçada;

•

Não fumar nem se fazer lume, pois algumas mercadorias podem inflamar-se ou
explodir. Outras podem ser perigosas apesar de não terem cheiro;

•

Abandonar o local e as vias de acesso;

•

Ao circular de automóvel, as janelas deverão ser fechadas imediatamente e a
ventilação desligada;

•

Deveremos afastar-nos pelo menos 1km antes de parar para alertar as autoridades;

•

Ao transitar a pé deveremos afastar-nos perpendicularmente à direção do vento,
mantendo-nos na estrada e evitando caminhos sem saída;

•

Se sentirmos algum cheiro suspeito, deve-se molhar um lenço e aplicá-lo no rosto,
respirando através dele (159).

4.14.3.Como deve intervir um operacional de emergência

Princípios de atuação e precauções de segurança
Ainda que o estudo não tenha nos seus objetivos específicos a análise dos princípios de
atuação das entidades de emergência, é evidente, que essa abordagem torna-se inevitável,
devido aos assuntos investigados.
Em qualquer intervenção operacional, uma atuação rigorosa com prudência e em
segurança são princípios a serem respeitados.
O comando deve ter sempre o cuidado, de uma forma clara e resumida dar informações
aos operacionais sobre o estado em que se encontra o acontecimento em que irão atuar,
designadamente: (160)


Tipo de incidente;



Plano de atuação;



Objetivos a serem realizados;
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Recursos solicitados e existentes;



Canais de comunicação;



Perigos da intervenção.



Ao chegar ao local de emergência, a prioridade será a de salvar vidas humanas;



Não fragmentar os princípios de atuação;



A atuação necessita mais de força do que proteção;



Solicitar rapidamente os meios necessários;



Atuar com rapidez, será sempre o princípio do êxito.

Aproximação cuidadosa e com proteção pelo vento
Se a direção do vento o permitir, terá que ser considerada a aproximação ao local do
incidente partindo-se de um lugar mais alto. Resistir ao impulso de se executar uma
aproximação rápida: as pessoas não podem ser ajudadas até que a situação tenha sido
totalmente avaliada (161).

Isolamento do local
Sem se entrar na área de perigo imediata, o local terá que ser isolado de forma a garantir
a segurança das pessoas e do meio ambiente. As pessoas terão que ser mantidas longe do
local do incidente e fora do perímetro de segurança. Tem que haver o cuidado de criar um
espaço apropriado para o movimento e remoção dos equipamentos próprios e de intervenção
(161).

Identificação dos perigos
Painéis laranja, etiquetas de perigo e rótulos de embalagem, documentos de transporte,
fichas de segurança, números de identificação do vagão ferroviário e do veículo e reboque
rodoviário e/ou pessoas conhecedoras presentes no local são fontes de informação valiosas.
Todas as informações disponíveis deverão ser consideradas e a consulta de guias é
recomendado para reduzir os riscos imediatos. Informações adicionais proporcionadas pelo
expedidor ou obtidas de outra fonte fidedigna podem alterar algumas das informações
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mencionadas no guia. Terá que haver o cuidado de pensar que o guia oferece apenas as
informações mais importantes para a intervenção inicial em relação a uma família ou classe
de mercadorias perigosas. À medida que se vão obtendo mais informações específicas para
a matéria, deverá ser adaptada a atuação face ao incidente (161).

Avaliar a situação e ter em consideração o seguinte
 Existe um incêndio, um derrame ou uma fuga?
 Quais são as condições meteorológicas?
 Como é o terreno?
 Quem/ o que está em risco: pessoas, bens ou o ambiente?
 Que ações devem ser tomadas? É necessária uma evacuação? É necessário fazer
barreiras ou represa de contenção? Quais são os recursos necessários (humanos e
equipamentos) e quais estão rapidamente disponíveis?
 O que pode ser feito de imediato? (161).

Solicitação de ajuda
A situação deverá ser reportada rapidamente aos superiores hierárquicos, para que
possam informar as organizações responsáveis e peçam assistência de pessoal
especializado se for necessário.

Decisão sobre a entrada no local
Qualquer esforço para socorrer pessoas, proteger os bens ou o ambiente deverá ser
ponderado, pois quem vai ajudar, poderá tornar-se parte do problema. Todos os
intervenientes na emergência terão que realizar uma avaliação rápida, mas também bastante
exigente. Só se deve entrar na área sinistrada apenas quando os operacionais estiverem a
usar os equipamentos de proteção individual adequados à situação (161).
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Atuação
A atuação deverá ser efetuada de forma adequada e estabelecido um posto de comando
e linhas de comunicação, o mais rápido possível.
As primeiras ações irão para o socorro às vítimas, quando possível, e realizar evacuações
se necessário. Manter serenamente o controlo do local, reavaliar continuamente a situação e
modificar a atuação em conformidade, será sempre uma demonstração de perícia e
sensibilidade.
A primeira obrigação é considerar a segurança de pessoas na área imediata, incluindo a
dos técnicos operacionais (161).

Acima de tudo
Não tocar ou caminhar sobre a matéria derramada. Evitar a inalação de fumos e vapores,
mesmo que se presuma não haver mercadorias perigosas envolvidas. Nunca se deve pensar
que os gases ou vapores são inofensivos pela ausência de cheiro – gases ou vapores
inodoros podem ser prejudiciais.
CUIDADO ao serem manuseados os recipientes vazios, pois podem apresentar perigos
até que sejam limpos e removidos todos os resíduos (161).

4.15.Riscos e danos ambientais
Os acidentes com produtos químicos, como são as explosões, incêndios e emissões,
individuais ou combinadas, envolvendo uma ou mais substâncias perigosas com potencial
para causar simultaneamente múltiplos danos ao meio ambiente e à saúde dos seres
humanos expostos, constituem uma preocupação para a segurança e também para a saúde
pública.
Esse tipo de acidentes pode ocorrer em instalações fixas (refinarias, unidades de produção
industrial ou de armazenagem) ou durante o transporte das mercadorias perigosas através
dos vários modais (rodoviário, ferroviário, marítimo, hidroviário, aeroviário e dutoviário).
Almeida, Carolina, na sua tese de pós-graduação, refere que o potencial da intensidade e
amplitude, assim como a extensão dos seus efeitos pode transpor os limites espaciais (de
aldeias, vilas, cidades e países) podendo ainda causar efeitos temporais, com danos
imediatos à saúde e também às gerações futuras, com o desenvolvimento de doenças graves,
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como a teratogénese,31 (162) a carcinogénese32 (162) e a mutagénese,33 (162) para além de
poder provocar danos a órgãos humanos específicos e originar degradação ambiental, entre
outros (163).
Numa explosão, a libertação de energia pode causar efeitos locais. No entanto tudo
dependerá do(s) produto(s) e das quantidades em questão, pois uma explosão com
substâncias químicas tende a repercutir-se gravemente sobre a saúde, uma vez que
ocasionam incêndios e libertação de substâncias tóxicas perigosas. Em ambos os casos, há
ainda a probabilidade da projeção de fragmentos que provocam queimaduras, traumatismos
e asfixia nas pessoas, devido aos gases.
O calor emitido nos incêndios pelas chamas pode provocar danos a outros equipamentos.
Como consequência, ficam criadas as condições para deflagrarem outros incêndios e
explosões, agravando os efeitos destrutores. Dependendo das substâncias a arder, a
combustão incompleta produzirá inúmeros poluentes indiretos. As águas residuais dos
combates aos incêndios químicos é outra fonte de riscos, pois poderão contaminar rios, peixes
e abastecimentos de água para as populações (163).
As emissões líquidas acidentais, decorrentes de vazamentos ou de derrames, têm uma
extensão determinada. O potencial de risco e a extensão dessas emissões dependem das
propriedades das substâncias, das condições atmosféricas e das características geológicas e
geográficas (163).
A exposição aos vapores tóxicos causados pelos acidentes traz problemas à fauna e à
flora, que no futuro poderão ser muito graves.
Os reflexos nefastos para o ambiente de derrames de combustíveis terão consequências
diferentes consoante a capacidade de percolação

34

dos solos e a rapidez da resposta à

emergência dada pelas entidades competentes.

31

Caracteriza-se de agente teratogénico a tudo o que seja capaz de produzir dano ao embrião ou feto durante a gravidez. Estes
danos podem-se refletir como perda da gestação, malformações ou alterações funcionais (restrição de crescimento), ou ainda
distúrbios neuro-comportamentais (atraso mental.
32 A carcinogénese é um processo de formação de uma neoplasia, designada também cancro.
33 A mutagénese é o processo pelo qual a informação genética de um organismo é alterada, quer naturalmente quer através de
químicos ou radiação.
34 A percolação traduz o movimento subterrâneo da água através do solo, especialmente nos solos saturados ou próximos da
saturação.
Quando a quantidade de água da chuva infiltrada no solo se torna maior que a capacidade de absorção deste, podem ocorrer
perdas de água por percolação. As perdas por percolação são influenciadas pelo regime de chuva e sua distribuição, pelo
escoamento do solo, pela evaporação, pelas características do solo e pela camada vegetal.
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Como é comprovado no trabalho laboratorial de Gonçalves, J. L., et al., “o comportamento
do diesel parece menos afetado pela mudança do material nas colunas, de areia para material
de solo, que o da gasolina” (164).
Independentemente da compactação e textura encontradas, o gasóleo derramado tem
tendência em embeber-se nos terrenos, sendo a saturação destes mais lenta e afetando-os
profundamente. Assim sendo, será mais difícil para as equipas de emergência, proceder à
limpeza em solos que possam ter sido alvo de derrames deste combustível.
Comparado com a gasolina, o gasóleo apresenta um grau de inflamabilidade mais baixo e
um ponto de fulgor (>38 °C (101 °F)) superior, tornando-o menos atreito à explosão. A gasolina
evapora mais facilmente, apresentando um grau de fulgor de -42,8 °C (-45 °F) (165).
Alguns dos principais impactos ambientais causados por acidentes com mercadorias
perigosas, revelam prejuízos para a vida animal, vegetal, degradação da qualidade da água
dos rios, lençóis freáticos, lagos, lagoas, degradação do ar e dos solos, possível destruição
do património público e privado, assim como prejuízos para a economia.
Com tantos riscos associados ao possível derrame de uma mercadoria perigosa colocada
a transporte nos variados modais existentes, é importante que se definam as áreas de
influência onde predominam os acidentes, por tipo de modal, para serem criadas medidas de
minimização das consequências desses acidentes com derrames de produtos.

4.15.1.Área de intervenção em caso de fuga ou derrame
Conhecendo-se o ponto de fusão, de ebulição e a pressão de vapor de um dado produto
químico, pode-se calcular com um elevado grau de confiança, a quantidade do produto
derramado. Sabendo-se a temperatura da área do derrame e a velocidade e sentido do
vento circundante, poderá ter-se uma ideia aproximada da quantidade de vapor ou de gás
espalhado, a direção que segue com base no sentido do vento e, por consequência, a área
que poderá ser afetada (166).
Esta prática é utilizada em certos países para assinalar as áreas de intervenção das
equipas de emergência, que é constituída por dois raios de ação:
- Área de intervenção para produtos tóxicos: Um raio em metros igual à pressão de
vapor do produto derramado;
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- Área de intervenção para produtos combustíveis: Um raio de metros igual ao dobro da
pressão de vapor do produto derramado.
Quando se pretende operacionalizar este método, verifica-se que em certos casos, as
distâncias determinadas mostram valores errados, quer por défice, quer por excesso.
Utilizando cálculos mais precisos e a experiência prática vivenciada, sabe-se que o calor
irradiado de uma possível ignição num charco de combustível reflete-se perigoso a uma
distância inferior a 50 metros (167).

Áreas de intervenção das equipas de emergência
A área de intervenção mais realista no caso dos derrames com líquidos inflamáveis é de
um raio de 50 metros a partir do local da ocorrência.
Entre os diversos combustíveis, o elemento diferenciador que iniciará os cuidados dos
Tabela 7
Dados importantes para a saúde, segurança e ambiente

Combustível

Temperatura Temperatura Temperatura
de Inflamação de Combustão de Ignição
(ºC)
(ºC)
(ºC)

Benzeno

-11

-

498

Etanol (100%)
Fuel Oil
Gasóleo
Gasolina
GPL Propano
Jet A1
Madeira Pinho
Óleo Lubrificante

13
60
90
-43
-104
38
225
157

18
104
-20
220
265
177

363
330
227
450
280
230

Fonte: Elaboração própria a partir das informações recolhidas
nas fichas de dados de segurança dos produtos

operacionais, é a temperatura de inflamação da superfície do charco que será sempre uma
relação direta com o combustível derramado (ver tabela 7) (168).
A partir das características físico-químicas do produto derramado e dos diversos fatores
geográficos da zona do acidente, são determinadas duas áreas de segurança operacional
(169).
1 – Área de intervenção (área quente);
2 – Área de segurança (área temperada e fria).
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As duas áreas referenciadas elegem-se como elementos de organização e intervenção
sobre a zona acidentada.
As intervenções em acidentes com mercadorias perigosas, não registam sempre o
mesmo nível de risco, por isso os técnicos/bombeiros utilizam os fatos que forem
adequados à área de intervenção tendo em conta o tipo de perigosidade do produto
derramado ou libertado, havendo fichas técnicas que informam das ações e cuidados a
serem seguidos (Ver exemplo no Anexo V).
Para essas intervenções, distinguem-se três níveis de proteção: (167)
- Nível I – O técnico especialista ou bombeiro, utiliza um equipamento constituído por
jaqueta, calça, capacete, luvas, máscara e o equipamento de respiração autónoma (ERA);
- Nível II – A proteção é composta por um equipamento do nível I, com a colocação em
cima desse de um fato contra salpicos;
- Nível III – Os equipamentos são conhecidos como “Fatos Antigás”, trajes estanques e
de proteção total. A principal característica está na estanquicidade, pois permite trabalhar
em ambientes tóxicos, com vapores corrosivos, incluindo submergidos parcialmente em
líquidos inflamáveis.

4.16.Prevenção de acidentes
O Transporte Rodoviário de Mercadorias Perigosas é um caso particular no transporte
de produtos que faz parte da cadeia de fornecimento dos países. “Durante essa atividade,
vários fatores passam a ser críticos e a imprudência pode significar não só a perda de
mercadoria como um elevado risco para as pessoas envolvidas no transporte e para o meio
ambiente envolvente” (142).
A caracterização e enquadramento dos combustíveis líquidos e gasosos como
perigosos para o transporte, restringe-se aos padrões constantes nas 9 classes de
materiais estabelecidas no ADR, que se baseia nas principais classes de produtos
químicos definidos como perigosos, determinados pela ONU (57).
O transporte rodoviário de produtos perigosos apresenta-se como sendo uma atividade
passível e potencial quanto a uma série de riscos humanos e ambientais, uma vez que
nessa operação, os produtos estão sujeitos a uma série de situações combinadas pelos
fatores adversos, tais como o estado precário das vias, a falta de manutenção, volume de
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tráfego, falta de sinalização, condições físico-geográficas, estado de conservação do veículo,
experiência do condutor, etc...
É importante realçar a potencialidade dos registos efetivos de acidentes envolvendo o
transporte rodoviário de combustíveis, sendo necessário estudos capazes de espacializar a
concentração dessas ocorrências visando tomadas de ação.
Partindo dessa premissa, a cartografia e análise da distribuição espacial dos acidentes
devido ao transporte rodoviário de combustíveis líquidos e gasosos, aparecem como
necessárias e essenciais. Além disso, objetiva-se identificar os principais tipos de acidente e
de produtos envolvidos nos acidentes registados, dando ênfase às rodovias de elevado fluxo
de trânsito e aos locais de maior ocorrência.
Os acidentes que envolvem o transporte de produtos perigosos representam risco para a
saúde das pessoas, segurança pública e meio ambiente. A ONU, através do Programa
Ambiental das Nações Unidas (United Nations Environmental Programme - UNEP, 1995),
constatou que um dos grandes problemas dos países em vias de desenvolvimento é a falta
de infraestruturas para dar resposta à emergência, no caso de acidentes com produtos
perigosos e para garantir a segurança de pessoas, bens e ambiente.
Perante o exposto, justificam-se os estudos dirigidos para a temática da ocorrência dos
acidentes que envolvam transporte rodoviário de combustíveis. Estes terão o intuito de
contribuir a partir da análise dos principais tipos de acidentes e produtos envolvidos, para a
criação de soluções que tenham como base de trabalho os cuidados necessários a serem
aplicados na prevenção em detrimento das ações à reação.
Seguindo esta linha de pensamento, existe a consciência de que o trabalho planeado,
organizado e disciplinado no sentido da prevenção, não é uma simples miragem, mas sim
uma realidade que terá de ser colocada em primeira instancia e operacionalizada em cada
dia, para que se eliminem ao máximo tragédias como as referidas nos subcapítulos anteriores.
Deverão ser tidos em conta os seguintes princípios:
O motorista é visto como o elemento fundamental de todo o processo constituído pela carga
das mercadorias, transporte e descarga junto dos clientes finais. As dificuldades que se
deparam são diversas, por isso terão que existir planos de ação e metodologias de trabalho
que minimizem as dificuldades impostas por:
 Cumprimento de muitas regras e procedimentos;
 Gestão “just-in-time”, que provoca muita pressão no trabalho;
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 As pressões exercidas pelos clientes;
 A utilização cada vez mais intensa da monitorização remota e de tecnologias complexas;
 A conceção do local de trabalho (ergonomia da cabine e assento e o conforto das camas
para a vida na estrada;
 As dificuldades que advêm da existência de poucas instalações e de serviços de apoio
nos percursos (descanso e sono, higiene, alimentação, exercício físico e assistência
médica);
 A longa permanência na posição de sentado;
 Exposição a vibrações;
 A exposição prolongada a substâncias perigosas;
 Os riscos de acidente durante as operações de carga e descarga;
 Risco de queda para o exterior do veículo;
 Trabalho solitário sujeito a violência, assédio e agressão;
 O tipo de horário de trabalho (flexível, turnos);
 A necessidade de uma mão-de-obra que está a envelhecer.
As gerências ou administrações das empresas em conjunto com os Conselheiros de
Segurança têm a responsabilidade de implementar princípios que possam assegurar todos
esses aspetos, por intermédio de ações de formação.

4.16.1.Formação profissional
A formação profissional, revela-se um elemento essencial no conhecimento técnico dos
trabalhadores. É também um elemento preventivo no que diz respeito à sua segurança em
geral e dos acidentes em particular.
Para esse fim, os trabalhadores deverão receber formação adequada. As regras básicas
para essa formação deverão estar nos tipos de perigo e de risco associados,
incompatibilidade de substâncias e o nível de perigo ao serem transportados certos produtos
químicos.
Essa formação é importante não só para os trabalhadores que realizam a preparação
das mercadorias como para os motoristas que efetuam o seu transporte.
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Estes últimos deverão assegurar todas as etapas de trabalho, desde a carga, até à
descarga, passando obrigatoriamente por todo o processo de transporte.
Essa formação deverá incidir e basear-se especificamente nas tarefas práticas que cada
profissional tem no seu local de trabalho.
De acordo com o capítulo 1.3 do ADR, todas as pessoas que participam no transporte de
mercadorias perigosas, onde se incluem expedidor, transportador, destinatário, carregador,
embalador, enchedor, operador de um contentor-cisterna ou de uma cisterna móvel e
descarregador, devem ter recebido uma formação que lhes permita responder às
responsabilidades que cada função exige (57).
Além das necessárias reciclagens, os trabalhadores devem receber formação antes de
iniciar a sua atividade.
A segurança ocupacional e a rodoviária, poderão ser facilmente colocadas em risco se os
intervenientes no transporte não cumprirem com as suas obrigações. As entidades da área
das condições de trabalho e da segurança rodoviária, devem apresentar uma atitude de
interação e, os responsáveis das empresas, uma postura de abertura à implementação de
medidas eficazes de prevenção e controlo de riscos (170).
Não poderão ser esquecidas as questões ligadas à segurança e bem-estar do trabalhador
nas suas diversas dimensões: Qualidade de vida; Bem-estar físico e emocional; Harmonia;
Equilíbrio nas relações familiares; Equilíbrio nas suas relações laborais; Equilíbrio nas
relações dentro da comunidade onde se insere.

4.17.ADR - Um documento conceptual de segurança
As questões inerentes aos acidentes envolvendo mercadorias perigosas está diretamente
relacionada com a evolução histórica da produção e dos consumos dessas substâncias, tanto
ao nível nacional como internacional.
Quando nos detemos na problemática dos combustíveis líquidos ou gasosos, verificamos
que o crescimento das atividades de produção, armazenagem e transporte, tem provocado
um aumento do número de indivíduos expostos aos seus riscos, sejam os trabalhadores ou
as comunidades de proximidade.
Com a ausência de informações básicas que permitam avaliar e atuar sobre os impactos
dessas ocorrências em tempo real, os efeitos nefastos poderão refletir-se sobre a saúde
humana, fauna, flora, contaminação dos solos, águas superficiais e subterrâneas, ar e até a
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cadeia alimentar. Torna-se difícil estimar os custos humanos, ambientais e financeiros
desses acidentes e, por conseguinte, a capacidade de formulação de políticas públicas de
controlo e prevenção, amplas, adequadas e efetivas.
Ao longo dos tempos, cada modo de transporte desenvolveu regras separadas que
pudessem garantir a segurança, em função das suas caraterísticas operacionais. Essas
regras, criadas em momentos diferentes, ainda hoje geram um conjunto de complexidades
na circulação nacional e internacional de mercadorias perigosas, apesar do esforço de
harmonização que tem vindo a ser executadas pelas estruturas responsáveis das Nações
Unidas e Europa.
As sociedades mais avançadas exigem crescentes níveis de segurança em todos os
âmbitos de atividade e poucos são os setores onde essas questões são tão prementes e
importantes como no transporte de mercadorias perigosas. As deslocações dessas
mercadorias seja por modal marítimo, fluvial, aéreo, dutoviário ou rodoviário, são
imprescindíveis para a manutenção das atividades económicas e o bem-estar dos
cidadãos. Esse transporte só se torna viável, graças ao profissionalismo do setor e ao
cumprimento restrito das rigorosas normas de segurança.
Qualquer referência que possa contribuir para melhorar o nível de segurança será
sempre importante. Deveremos pensar que uma atuação menos cuidada e o não
cumprimento dos procedimentos determinados, poderá transformar-se num acidente de
elevadas proporções ou, mesmo numa catástrofe humana e ambiental.
Nesse sentido tem sido criada diversa regulamentação internacional sobre o transporte
de mercadorias perigosas, baseada no “Livro Laranja” das Nações Unidas (ONU). Nesse
livro encontra-se o trabalho do Comité de Especialistas dos Transportes de Produtos
Perigosos, objetivando a segurança do comércio mundial, incluindo todos os modais de
transporte, como referências apresentadas na tabela 8.
Nesse grupo de trabalho internacional, encontram-se representadas diversas entidades
que desenvolvem trabalho técnico e regulamentação específica, tendo em conta o tipo de
modal utilizado.
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Tabela 8
Constituição do Comité de Especialistas dos Transportes de Produtos Perigosos

ORGANIZAÇÂO

TRABALHO DESENVOLVIDO

Organização Internacional da Aviação

Instruções técnicas para o transporte sem

Civil (OACI)

riscos de mercadorias perigosas por via aérea

Organização Marítima Internacional (OMI)

Código marítimo internacional de mercadorias
perigosas (Código IMDG)

União Europeia (EU)

Acordo europeu sobre o transporte
internacional de mercadorias perigosas por
estrada (ADR)

União Europeia (EU)

Prescrições europeias relativas ao transporte
internacional de mercadorias perigosas por
vias de navegação interior (ADN)

Organização Intergovernamental para o

Regulamento internacional de mercadorias

Transporte Internacional por Caminho-de-

perigosas por caminho-de-ferro (RID)

ferro (OTIF)
Fonte: Elaboração Própria com base nas informações do Conselho Económico e Social da ONU

Referência documental
O presente estudo, irá concentrar-se e deter-se mais aprofundadamente nas matérias
ligadas ao transporte rodoviário, pois é o que se apresenta com ligação direta aos objetivos
da investigação. Assim, toda a informação técnica descrita, segue integralmente a
normalização de segurança referenciada pelo ADR 2015, que passou a ser obrigatória em
todos os países aderentes a partir do dia 1 de junho de 2015 (57).

4.17.2.Generalidades
As recomendações do Livro Laranja estabeleceram um sistema básico para o transporte
seguro de mercadorias perigosas. Definem conceitos que foram alargados ao ADR a nível
Internacional e nacional, para se assegurar que, antes da expedição, as mercadorias
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perigosas colocadas a transporte se encontram devidamente em condições quanto às
formalidades administrativas e essencialmente em termos de segurança. Os trabalhadores
que manuseiam as substâncias e/ou misturas, antes da expedição preparam as mercadorias
para que sejam adequadamente:
 Classificadas
 Embaladas
 Etiquetadas
 Documentadas

4.17.3.Definição de mercadorias perigosas
Portugal é um dos países da Europa que mais se baseia no modelo unimodal na
distribuição de combustíveis, sobressaindo a utilização excessiva do transporte rodoviário.
Surgem diversas definições sobre o que são matérias perigosas. No entanto, elegemos a
mencionada no manual do “Curso Avançado de Intervenção em Acidentes com Matérias
Perigosas”, da Direcçión de Antencion de Emergencias do Departamento de Interior do
Gobierno Vasco”, por ser aquela que na nossa perspetiva, será a mais pormenorizada (171).
“Matéria Perigosa é todo o material nocivo ou prejudicial que, durante a sua fabricação,
armazenamento, transporte ou utilização, possa gerar a libertação de fumos, gases, vapores,
poeiras ou fibras de natureza explosiva, inflamável, tóxica, infeciosa, radioativa, corrosiva e
irritante que, em quantidade, tenham a probabilidade de causar lesões e danos a pessoas,
instalações ou meio ambiente”.
Se compararmos esta definição com outras, ficamos com a certeza de que os conteúdos
intrínsecos de todas se intercetam na essência, apesar da forma de descrição ser diferente.
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4.17.4.Classificação das mercadorias perigosas
Todos os produtos químicos colocados no mercado, independentemente da sua
quantidade, devem ser classificados e rotulados.
A primeira ação deverá ser direcionada para a necessidade de conhecer as propriedades
físicas e químicas do(s) produto(s) que irá(ão) ser colocado(s) a transporte, assim como os
perigos associados.
A classificação de uma substância ou mistura baseia-se na identificação e avaliação dos
seus efeitos para a saúde humana e para o ambiente, bem como nas suas propriedades
físicas.
A informação desses perigos é efetuada através da rotulagem e deverá ser facultada a
toda a equipa responsável pelo transporte, por forma a adotarem as medidas de prevenção
adequadas.
Classificar e identificar as substâncias e misturas como produtos perigosos, revela-se como
uma parte fundamental na organização do ADR.
O Comité de Especialistas de Segurança da ONU nas suas

Figura 54

Classificação ADR

recomendações

no

“Livro

Laranja”

estabeleceram

uma

categorização relativa ao seu risco imediato, com base no processo,
utilização, transporte, manuseamento, armazenagem, etc... A
classificação, baseia-se nas principais classes de produtos químicos
definidos como perigosos (ONU 1997) e são classificados de acordo
com os critérios aprovados para Classificação de Substâncias
Perigosas [NOHSC: 1008 (2004) 3 ª edição] agrupando os produtos
Fonte: aman.pt

por classes numeradas. A ordem da numeração não apresenta

relação com a magnitude do perigo e, para a sua aplicação prática, terão que ser entendidos
um conjunto de conceitos (172).

Classes de perigo
As classes de risco destacam os grupos de mercadorias perigosas com riscos semelhantes
e/ou com o mesmo estado físico.
Assim, o ADR define as seguintes classes para as mercadorias perigosas: (57)


Classe 1 Matérias e Objetos Explosivos
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Classe 2 Gases



Classe 3 Matérias Líquidas Inflamáveis



Classe 4.1 Matérias Sólidas inflamáveis, matérias auto reativas e matérias sólidas
explosivas dessensibilizadas



Classe 4.2 Matérias sujeitas a inflamação espontânea



Classe 4.3 Matérias que em contacto com a água libertam gases inflamáveis



Classe 5.1 Matérias comburentes



Classe 5.2 Peróxidos orgânicos



Classe 6.1 Matérias tóxicas



Classe 6.2 Matérias infeciosas



Classe 7 Matérias radioativas



Classe 8 Matérias corrosivas



Classe 9 Matérias e Objetos perigosos diversos

 Classe 1 - Explosivos

Matérias e objetos explosivos, carregados com matérias

Figura 55
Riscos 1.1 – 1.2 – 1.3

explosivas, inflamadores, peças de fogo-de-artifício e mercadorias
similares.
A classe 1 encontra-se subdividida em 6 subclasses.
É

proibido

o

transporte

de

substâncias

explosivas

excessivamente sensíveis ou tão reativas que estejam sujeitas a
Fonte: aman.pt

reação espontânea, exceto, a critério das autoridades competentes,
sob licença e condições especiais por elas estabelecidas.

Divisão de risco 1.1
- Risco de Explosão em Massa
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Risco de explosão que se estabelece bruscamente em toda a massa, com efeitos
destruidores da onda de choque que se gera e se propaga, acompanhado ou não de projeções
de estilhaços metálicos.

Divisão de risco 1.2
- Risco de Projeções.
Risco de explosões sucessivas de pequenas frações da massa, com projeções de grande
número de estilhaços metálicos dos objetos que contêm o produto ou dos próprios objetos por
explodir, sem que se verifique a explosão simultânea da sua totalidade.

Divisão de risco 1.3
- Risco de Fogo em Massa.
Risco de fogo violento que se propaga rapidamente a toda a massa com uma radiação
térmica intensa, acompanhada ou não de projeções de material incandescente.

Divisão de risco 1.4
Figura 56
Risco 1.4

- Risco de Fogo Moderado.
Risco de fogo que se inicia com relativa lentidão e se propaga de modo
progressivo, abrangendo parte ou a totalidade da massa.
Esta subclasse abrange substâncias e artigos que apresentam pequeno

Fonte: aman.pt

risco na eventualidade de acontecer uma ignição durante o transporte. Os
efeitos estão confinados, predominantemente à embalagem e, não se

espera projeção de fragmentos de dimensões apreciáveis ou a grande distância.
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Divisão de risco 1.5
Figura 57
Risco 1.5

- Risco de Explosão em Massa.
Devido à sua pequena sensibilidade, considera-se pouco provável
qualquer risco. São tão insensíveis que a probabilidade de iniciação ou de
transição da queima para a detonação, em condições normais de
transporte, é muito pequena.

Fonte: aman.pt

Só é utilizada para efeitos de transporte. Para armazenagem, são
classificados como divisão de risco 1.1.

Divisão de risco 1.6
Figura 58
Risco 1.6

- Sem Risco de Explosão em Massa.
Artigos extremamente insensíveis, sem risco de explosão em massa.
Esta subclasse abrange os artigos que contêm somente substâncias
detonantes extremamente insensíveis e que apresentam risco desprezível

Fonte: aman.pt

de iniciação ou propagação acidental.

 Classe 2 - Gases

Esta classe engloba os gases comprimidos, liquefeitos, liquefeitos refrigerados ou em
solução, as misturas de gases ou de um ou mais gases com um ou mais vapores de
substâncias de outras classes, artigos carregados com um gás, hexafluoreto de telúrio e
aerossóis.
No seguimento da entrada em vigor do ADR 2015, foi introduzido mais um tipo de gás e
criada uma nova secção relativa aos materiais gasosos, no n.º 9 do capítulo 2.2.2.1.2 - gases
adsorvidos. Esses gases quando embalados para transporte, são adsorvidos sobre um
material sólido poroso resultando numa pressão interna do recipiente abaixo de 101,3 kPa a
20 ° C e inferior a 300 kPa a 50 ° C e ficarão sob os números ONU 3510-3526.
O gás, nesta classe, é uma substância com as seguintes características:
a) A 50ºC tem uma pressão de vapor superior a 300 kPa 35; ou

35

O pascal (símbolo: Pa) é a unidade padrão de pressão e tensão no SI. Equivale à força de 1 N aplicada uniformemente sobre
uma superfície de 1 m².
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b) É completamente gasoso à temperatura de 20ºC, à pressão de 101,3 kPa.
Os gases são apresentados para transporte sob diferentes aspetos físicos:
a) Gás comprimido: quando acondicionado para transporte, à temperatura de 20ºC é
completamente gasoso, exceto em solução;
b) Gás liquefeito: parcialmente líquido, quando embalado para transporte, à temperatura
de 20ºC;
c) Gás liquefeito refrigerado: quando embalado para transporte, é parcialmente líquido
devido a sua baixa temperatura;
d) Gás em solução: gás comprimido, apresentado para transporte dissolvido num
solvente.

A Classe 2 está dividida em três subclasses, com base no risco principal que os gases
apresentam durante o transporte.

Divisão de risco 2.1
Figura 59
Risco 2.1

- Gases Inflamáveis.
Estes gases, a uma temperatura de 20 °C e a uma pressão de 101,3
kpa são inflamáveis quando estiverem numa percentagem igual ou
inferior a 13%, em volume, no ar. Também deve ser considerado que
estes gases apresentam uma faixa de inflamabilidade com ar de, no
mínimo, 12 pontos percentuais, independentemente do limite inferior
de inflamabilidade. A inflamabilidade deve ser determinada por

Fonte: aman.pt

Normas ISO

ensaios ou através de cálculos, conforme métodos adotados pelas

36

. Quando os dados disponíveis forem insuficientes para a utilização desses

métodos, podem ser adotados outros comparáveis, reconhecidos pela autoridade
competente.

- kPa (quilopascal) equivale a 103 Pa.
36 Ver Norma ISO 10156-1990
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NOTA: Os aerossóis (número ONU 1950) e os pequenos recipientes contendo gás (número
ONU 2037) devem ser incluídos nesta subclasse quando se enquadrarem no disposto na
Provisão Especial nº 63.

Divisão de risco 2.2
- Gases Não Inflamáveis e Não Tóxicos.
Figura 60
Risco 2.2

Gases transportados a pressões superiores a 280 kpa, a 20 °C, ou como
líquidos refrigerados e que sejam asfixiantes ou oxidantes.
a) São asfixiantes: gases que se diluem ou substituem o oxigênio
normalmente existente na atmosfera; ou

Fonte: aman.pt

b) São oxidantes: gases que, em geral, por fornecerem oxigénio, podem
causar ou contribuir para a combustão de outros materiais mais do que o

ar contribui; ou
c) Que não se enquadram noutra subclasse.

Divisão de risco 2.3
- Gases Tóxicos
Figura 61
Risco 2.3

Gases tóxicos ou corrosivos e que apresentam riscos para a saúde
humana.
São subitamente tão tóxicos ou corrosivos para as pessoas, que impõem
risco à saúde, ou supõe-se serem tóxicos ou corrosivos para pessoas, por

Fonte: aman.pt

apresentarem um valor da CL50 37 para toxicidade aguda por inalação igual
ou inferior a 5.000m/m³.

37

CL50 = concentração letal média (concentração para a qual morrem 50% dos indivíduos expostos).
Depende do tempo ex. CL50- 48h, CL50 -96h.
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Classe 3 – Líquidos inflamáveis
Esta classe apresenta os líquidos, misturas de líquidos, ou líquidos

Figura 62

contendo sólidos em solução ou em suspensão (como tintas, vernizes, lacas

Risco 3

etc., excluídas as substâncias que tenham sido classificadas de forma
diferente, em função das suas características perigosas) que produzem
vapores inflamáveis a temperaturas até 60,5ºC, em teste de recipiente
fechado, ou até 65,6ºC, em teste de recipiente aberto, conforme as normas

Fonte: aman.pt

aceites.
O valor limite do ponto de ignição dos líquidos inflamáveis, indicado no

parágrafo anterior, pode ser alterado pela presença de impurezas.
O quadro da tabela 9, fornece o Grupo de Embalagem para líquidos cujo único risco é a
sua própria inflamabilidade.
Tabela 9
Grupo de embalagem em função da inflamabilidade
GRUPO DE
PONTO DE IGNIÇÃO
EMBALAGEM

PONTO DE
EBULIÇÃO

I

-

≤ 35ºC

II

< 23ºC

>35ºC

III

≥ 23ºC,≤ 60,5ºC

>35ºC

Fonte: ADR 2015

Para os líquidos que possuam risco adicional, o Grupo de Embalagem deve ser
determinado e conjugado com a severidade do risco adicional.
Nota:
Para determinar a correta classificação do líquido, deverão ser consideradas as normas
ISO 2431-1972, em geral e a ISO 1523 -1973 para tintas e vernizes.



Classe 4 – Sólidos inflamáveis e substâncias reativas

Esta classe compreende substâncias sujeitas a combustão espontânea, e substâncias que,
em contacto com a água, emitem gases inflamáveis. Está dividida em três subclasses de risco.

179

4-Enquadramento Teórico

Divisão de risco 4.1
Figura 63
Risco 4.1

- Sólidos Inflamáveis.
Sólidos que nas condições encontradas no transporte são facilmente
combustíveis, ou que, por atrito, podem causar fogo ou contribuir para ele.
Esta subclasse inclui, ainda, explosivos dessensibilizados que podem
explodir se não forem suficientemente diluídos e, substâncias auto-

Fonte: aman.pt

reagentes ou relacionadas, que podem sofrer reação exotérmica.

Divisão de risco 4.2
Figura 64
Risco 4.2

- Substâncias suscetíveis de combustão espontânea.
Substâncias que, quando sujeitas a aquecimento espontâneo nas
condições normais de transporte, ou que se aquecem em contacto com o
ar, poderão entrar em combustão. São as substâncias pirofóricas e as
passíveis de autoaquecimento.

Fonte: aman.pt

Divisão de risco 4.3
Figura 65

- Substâncias que reagem com a água.

Risco 4.3

Nesta subclasse, as substâncias ou misturas, em contacto com a água
(que reagem com a água) podem tornar-se espontaneamente inflamáveis
ou libertar gases inflamáveis em quantidades perigosas.
Devido à diversidade das propriedades apresentadas pelos produtos

Fonte: aman.pt

incluídos nestas subclasses, o estabelecimento de um critério único de

classificação para tais produtos é impraticável.
A reclassificação de qualquer substância constante na relação de produtos perigosos, só
deve ser feita se necessário e por motivos de segurança.



Classe 5 – Sólidos oxidantes e peróxidos orgânicos

Esta classe apresenta duas subclasses de substâncias. Devido à variedade de
propriedades dos produtos das subclasses 5.1 e 5.2, é impraticável o estabelecimento de
critério único de classificação para esse conjunto de produtos.
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Divisão de risco 5.1
Figura 66
Risco 5.1

Substâncias Oxidantes e que contêm muito oxigénio.
Substâncias que, embora não sendo necessariamente combustíveis,
podem, em geral por libertação de oxigênio, causar a combustão de outros
materiais ou contribuir para isso. Tais substâncias podem estar contidas
num único artigo.

Fonte: aman.pt

As substâncias desta subclasse, incluídas na Relação de Produtos
Perigosos (Capítulo 3.2) só devem ser reclassificadas de acordo com esses

critérios quando necessário para garantir segurança.

Divisão de risco 5.2
Figura 67
Risco 5.2

- Peróxidos Orgânicos.
Estas substâncias entram em combustão rapidamente, com uma
velocidade semelhante à dos explosivos.
As substâncias referidas nesta subclasse são de tipo de orgânico com
uma estrutura bivalente “OO” e podem considerar-se derivadas do peróxido

Fonte: aman.pt

de hidrogênio, onde um ou ambos os átomos de hidrogênio foram
substituídos por radicais orgânicos.

Os peróxidos orgânicos são termicamente instáveis e podem sofrer uma decomposição
exotérmica autoacelerável. Apresentam uma ou mais propriedades:
Ser sujeitos a decomposição explosiva; queimar rapidamente; sensíveis ao choque ou a
atrito; reagir perigosamente com outras substâncias; causar danos aos olhos.

 Classe 6 – Substâncias tóxicas e infeciosas

As substâncias desta classe subdividem-se em:
Nota 1: Organismos e microrganismos geneticamente modificados que não se enquadrem
na definição de substância infetante devem ser considerados para classificação na Classe 9
e alocação no Nº ONU 3245.
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Nota 2: Toxinas de origem vegetal, animal ou bacteriana que não contenham substâncias
infetantes, ou toxinas contidas em substâncias não-infetantes devem ser consideradas para
classificação na Subclasse 6.1 e alocação no Nº ONU 3172.

Divisão de risco 6.1
Figura 68
Risco 6.1

- Substâncias Tóxicas.
Substâncias que podem provocar a morte, lesões graves ou danos à
saúde humana quando ingeridas, inaladas ou em contacto com a pele.
Os produtos da subclasse 6.1, inclusive os pesticidas, poderão ser
distribuídos em três grupos de embalagem:

Fonte: aman.pt

Grupo I - Substâncias e preparações com um risco muito elevado de
envenenamento;
Grupo II – Substâncias e preparações com severo risco de envenenamento;
Grupo III – Substâncias e preparações com risco de envenenamento relativamente baixo.

Na classificação desses produtos, devem ser considerados casos conhecidos de
envenenamento acidental de pessoas, bem como quaisquer propriedades especiais do
produto, tais como estado líquido, alta volatilidade, probabilidade de penetração e efeitos
biológicos especiais. Na ausência de informações quanto ao efeito nos seres humanos,
devem ser efetuadas experiências com animais, segundo três vias de administração: ingestão
oral, contacto com a pele, inalação de pó, neblina ou vapor.

Divisão de risco 6.2
Figura 69
Risco 6.2

- Substâncias Infeciosas.
Subclasse referente às substâncias que contêm microrganismos viáveis,
incluindo uma bactéria, vírus, rickettsia, parasita, fungo, ou um
recombinante, híbrido ou mutante, que provocam, ou suspeita-se que
possam provocar doenças nos seres humanos ou animais.

Fonte: aman.pt
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Nota 1: Esses microrganismos, entretanto, não estão sujeitos às exigências desta
subclasse se for improvável que venham a causar doenças em pessoas ou animais.
Nota 2: Substâncias infetantes estarão sujeitas às exigências desta subclasse se, mediante
exposição a elas, forem capazes de disseminar doença.
Esta subclasse apresenta uma complexidade bastante elevada. Existem casos em que de
acordo com determinações governamentais, poderão existir produtos para os quais serão
exigidos licenciamentos especiais, como é o caso dos utilizados na prevenção, tratamento ou
diagnóstico de doenças humanas ou animais, ou, ainda, para fins de desenvolvimento,
experimentação ou investigação. Eles incluem, mas não se limitam a produtos acabados ou
não-acabados, tais como as vacinas e produtos diagnósticos

 Classe 7 – Material radioativo

Qualquer transporte de produtos radioativos, sejam das áreas médicas, industriais, de
pesquisa ou mesmo das instalações nucleares, terão que ser sempre realizados em
conformidade com a legislação vigente. Em Portugal, a Agência Portuguesa do Ambiente é a
Autoridade Técnica de Intervenção (ATI) em todas as situações de emergência radiológica de
que resulte ou possa resultar risco para a população e o ambiente. É responsável pela
coordenação das ações, desde a notificação inicial até a altura em que todos os intervenientes
terminaram a ação.
Para fins de transporte, material radioativo é todo aquele cuja atividade específica seja
superior a 70 kBq/kg

38

(aproximadamente 2 nCi/g). Neste contexto, atividade específica

significa a atividade por unidade de massa de um radionuclídeo

39

ou, para um material em

que o radionuclídeo é basicamente distribuído de maneira uniforme, a atividade por unidade
de massa do material.
Quando em situação de transporte, as viaturas terão que ter colocadas as respetivas
etiquetas de perigo, conforme se apresenta na figura 70.

38

Bq é definida como a atividade de uma quantidade de material radioativo em que um núcleo decai por segundo. A unidade
Bq é, portanto, equivalente a um inverso segundo, s -1.
39 Radionuclídeo é a quantidade que exprime o grau de radioatividade ou o potencial de produção de radiação de uma
determinada quantidade de material radioativo.
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Figura 70
As quatro categorias a transporte – Risco 7

Fonte: aman.pt

- Categoria I (Branco)


Índice de transporte (IT) = 0



Radiação Máxima à superfície da embalagem (NMR) ≤ 0,005 mSv/h.

- Categoria II (Amarelo)


Índice de transporte 0 < IT ≤ 1



Radiação Máxima à superfície da embalagem 0,005 < NMR ≤ 0,5 mSv/h.

- Categoria III (Amarelo)


Índice de transporte 1 < IT ≤ 10



Radiação Máxima à superfície da embalagem 0,5 < NMR ≤ 2 mSv/h.

- Categoria III (Amarelo uso exclusivo)


Índice de transporte IT > 10



Radiação Máxima à superfície da embalagem 2 < NMR ≤ 10 mSv/h.

As normas relativas ao transporte desses materiais estabelecem requisitos de
radioprotecção e segurança, para garantir o nível adequado de controlo da eventual exposição
de pessoas, bens e meio ambiente à radiação ionizante.
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 Classe 8 – Substâncias corrosivas
Figura 71
Risco 8

São substâncias que, por ação química, podem causar sérios malefícios
quando em contacto com tecidos vivos ou, em caso de esvaziamento,
danificam cargas ou o veículo. Poderão também, apresentar outros riscos.
A colocação das diversas substâncias nos grupos de embalagem da
Classe 8 foi realizada experimentalmente, tendo considerado certos
fatores, como o risco de inalação de vapores e reatividade com água (até

Fonte: aman.pt

a formação de produtos perigosos decorrentes de decomposição). A
classificação de substâncias novas, inclusive misturas, pode ser avaliada

pelo intervalo de tempo necessário para provocar visível necrose na pele intacta de animais.
Segundo esse critério, os produtos desta classe são distribuídos em três grupos de
embalagem:
Grupo I - Substâncias muito perigosas: provocam visível necrose na pele após um período
de contacto até 3 minutos;
Grupo II - Substâncias que apresentam risco médio: provocam visível necrose na pele após
período de contacto superior a 3 minutos e inferior a 60;
Grupo III - Substâncias de menor risco, incluindo:
a) As que provocam visível necrose na pele num período de contacto superior a 60
minutos, mas não maior que 4 horas;
b) Aquelas que, mesmo não provocando visível necrose na pele humana, apresentam
uma taxa de corrosão sobre superfície de aço ou de alumínio superior a 6,25mm por
ano, a uma temperatura de ensaio de 55ºC.

 Classe 9 – Substâncias perigosas variadas

Incluem-se nesta classe as substâncias e artigos que durante o transporte apresentam um
risco não abrangido por qualquer das outras classes.
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A classe 9 apresenta um conjunto díspar de matérias, compreendendo,
Figura 72
Risco 9

substâncias e misturas que necessitam de uma análise caso a caso para a
sua caracterização.
A maior parte destas substâncias não demonstram problemas em caso
de emergência e, incluem-se nesta classe, substâncias e artigos que
exibem um risco não coberto nas outras classes.

Fonte: aman.pt

Esta classe engloba os seguintes tipos de mercadorias:
 Materiais magnetizados;
 Materiais anestésicos ou nocivos;
 Substâncias transportadas no estado líquido a temperaturas iguais ou superiores a
100 °C ou no estado sólido a temperaturas iguais ou superiores a 240 °C.

Exemplos de materiais e objetos:


Módulos de almofadas de ar (airbags) – UN 3268;



Amianto – UN 2212 e UN 2590;



Substâncias líquidas, N.S.A, potencialmente perigosas para o meio ambiente como
é o caso do UN 3082;



Substâncias sólidas, N.S.A., potencialmente perigosas para o meio ambiente como
é o caso do UN 3077;



Equipamentos de salvamento não autoinsuflados – UN 2990 e UN 3072, contendo
um ou vários objetos ou matérias perigosas.

 Outras etiquetas

Além das etiquetas relativas a cada classe de risco definidas no ADR, existem outras com
informações complementares que são colocadas em conjunto para a indicação específica de
determinados produtos.
Exemplos particulares:
As figuras apresentadas ao lado, mostram duas etiquetas complementares com
informações distintas:
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Figura 73
Substância
Transportada a Quente

A primeira etiqueta, figura 73, é utilizada, por exemplo, no
transporte efetuado a quente n.s.a (N.º ONU 3257 - metal fundido ou
sal fundido), a uma temperatura igual ou superior a 100 ºC e inferior
ao seu ponto de inflamação, carregado/transportado a uma
temperatura de 190 ºC.
A segunda etiqueta, figura 74, é um exemplo que poderá ser

Fonte: aman.pt

utilizada no transporte de gasóleo e que é aposta ao lado da marca
prescrita para o combustível, neste caso concreto, a classe dos

líquidos, misturas de líquidos, ou líquidos contendo sólidos em solução ou em suspensão
(como tintas, vernizes, lacas etc., excluídas as substâncias que tenham sido classificadas de
forma diferente, em função das suas características perigosas).
Figura 74
Substância Perigosa
para o Ambiente ou
Poluente Marinho

A cada uma das nove classes do ADR, aplicam-se disposições
sistematizadas. Merecem especial atenção a etiquetagem das
embalagens, a sinalização dos veículos, as fichas de segurança, o
modo de transporte e, os documentos que deverão acompanhar as
mercadorias.
O transporte de mercadorias perigosas por via rodoviária está
sujeito a vários requisitos relativos às empresas e ao material de

Fonte: aman.pt

transporte, bem como ao cumprimento de determinadas condições
de segurança por parte dos expedidores e dos transportadores, sem

esquecer os fabricantes de embalagens, grandes recipientes, cisternas e veículos.
Para o transporte de cada mercadoria existe uma classificação especial que estabelece
disposições a diversos níveis, que vai desde a indicação dos documentos que terão que
acompanhar a carga, até ao requisito do tipo de viatura a ser utilizado no transporte de uma
determinada mercadoria (57).

4.17.5.Identificação das mercadorias perigosas
A experiência operacional demonstra a importância de verificar a informação recebida num
primeiro momento após um acidente. Quem comunica a situação de emergência em causa e,
a complexidade dos procedimentos preparados, nem sempre se ajusta à realidade. Em alguns
casos, a falta de informação correta sobre as mercadorias perigosas, poderá originar algumas
dificuldades.
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Perante um acidente em que possam estar envolvidas mercadorias perigosas e, frente ao
impulso inicial de se atuar com a máxima celeridade, deve-se impor um primeiro
reconhecimento para identificar a substância.
Esse reconhecimento deverá ser feito por um técnico pois, como foi referenciado no
subcapítulo da “Atuação em Situações de Emergência” o cidadão não especialista deverá
abandonar o local e solicitar a intervenção das equipas de emergência.
Tecnicamente, são utilizados sete métodos básicos de identificação das mercadorias
perigosas: (173).
1. Lugar e atividade
2. Tipo e forma dos recipientes
3. Sinais e cores
4. Placas e etiquetas
5. Fichas e documentos
6. Aparelhos de deteção e medida
7. Sentidos humanos
Identificar e verificar a informação recebida poderá ser efetuada, na maioria dos casos, à
distância, utilizando binóculos, evitando-se assim submeter os bombeiros a intervenções e
riscos desnecessários.
Avaliar e selecionar estratégias e táticas de intervenção num acidente com produtos
combustíveis, baseia-se principalmente na deteção e identificação dos produtos implicados
(173).
Os especialistas deverão atuar com a certeza de que um problema meio definido, será
sempre um problema meio resolvido.

4.17.6.Embalagem
Deverá ser assegurado que as embalagens escolhidas sejam as mais adequadas para o
acondicionamento do produto perigoso e para o tipo de transporte.
Os materiais escolhidos deverão ser resistentes ao choque e ao fogo e com capacidade
para serem adaptadas ao volume da carga (167).
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Uma parte significativa das mercadorias perigosas é transportada em veículos de carga
geral, acondicionadas em embalagens, cumprindo as empresas e os veículos em questão as
condições de segurança relativas ao acondicionamento e circulação, fixadas no ADR.
Todas as embalagens contendo mercadorias perigosas devem ser objeto de aprovação e
possuir etiquetas que identifiquem prontamente o perigo que decorre do seu conteúdo.
As mercadorias perigosas devem ser acondicionadas em embalagens de boa qualidade,
incluindo os GRG´s (Grande Recipiente a Granel) ou as grandes embalagens. Devem ser
suficientemente sólidas para resistir aos choques e às solicitações normais durante o
transporte, incluindo o transbordo entre dispositivos de transporte ou entre estes e entrepostos
bem como na retirada da palete ou da sobrembalagem com vista a uma posterior
movimentação manual ou mecânica (4.1 ADR) (57).

Rotulagens e marcações das mercadorias a transporte
O rótulo é a principal fonte de informação sobre os perigos inerentes ao produto químico.
Para uma substância ou mistura colocada no mercado nacional, o rótulo deve ser redigido em
língua portuguesa; no entanto, os fornecedores poderão usar mais idiomas, desde que as
informações sejam exatamente as mesmas.
As substâncias ou misturas classificadas como perigosas contidas em embalagens devem
ter no rótulo os seguintes elementos:
 Nome, endereço e número de telefone do(s) fornecedor(es) da substância ou mistura;
 Quantidade nominal da substância ou mistura;
 Identificadores do produto (ex: se a substância estiver incluída na parte 3 do Anexo VI,
o nome e o número de identificação com que aí figura – art.º 18.º do CLP).

Se for caso disso:
Pictogramas de perigo (Anexo V do CLP);
Palavras-sinal (Atenção ou Perigo);
Advertências de perigo (ex: Gás inflamável - Anexo III do CLP);
Recomendações de prudência (ex: Manter ao abrigo da humidade - Anexo IV do CLP);
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Secção de informação suplementar (ex: Propriedades físicas ou que afetam a saúde Anexo II do CLP).
Os pictogramas de perigo, palavras-sinal, advertências de perigo e recomendações de
prudência devem estar em conjunto no rótulo. O fornecedor pode escolher a ordem de
colocação das advertências de perigo. O mesmo se aplica às recomendações de
prudência.
Não devem figurar no rótulo ou na embalagem das substâncias ou misturas expressões
tais como «não tóxico», «não nocivo», «não poluente», «ecológico», nem quaisquer outras
indicando que a substância ou mistura não é perigosa ou que sejam incoerentes com a sua
classificação (174).

Grupos de embalagem
O grupo de substâncias e misturas transportadas é muito vasto, havendo matérias que
possuem mais do que um tipo de risco associado. De acordo com o ADR, poderão existir
riscos preponderantes e subsidiários. Neste caso, para o transporte, a matéria é incluída na
classe a que corresponde o risco preponderante.
Para se compreender a classificação das mercadorias perigosas em cada Classe de
Perigo, é importante conhecer a noção de "Grupo de Embalagem" existente nas classes 3,
4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 8 e 9 (171).
"Grupo de Embalagem" é aquele ao qual são afetas certas matérias em função do grau de
perigo que apresentam.
Os Grupos de Embalagem têm o seguinte significado:
Grupo de Embalagem I - Matérias muito perigosas;
Grupo de Embalagem II - Matérias medianamente perigosas;
Grupo de Embalagem III - Matérias levemente perigosas.
O grupo de embalagem deve constar no documento de transporte que acompanha a
mercadoria e pode ser precedido das letras “GE” por exemplo: GE III (2.1.1.3 ADR) (57).
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Número ONU
O número ONU é a denominação oficial de transporte de um dado produto. Este número
indica de uma forma simples o produto a ser transportado, mas não indica a perigosidade
dessa substância. Este conceito desenvolveu-se para ajudar a superar as barreiras
idiomáticas. Presentemente a sequência numérica já ultrapassa as 3500 substâncias que
poderão ser consultadas no “Quadro A”, Capítulo 3.2. do ADR (57).
Imediatamente a seguir ao número ONU surge a designação oficial do produto que se
encontra a ser transportado. Esse conjunto foi determinado pelo Comité das Nações Unidas,
sendo a referência a utilizar nos documentos de transporte. O facto de um produto químico
poder ter várias denominações reconhecidas nos dicionários de química, não é relevante para
este caso específico, pois a ONU selecionou a referência considerada mais comum.
Exemplos típicos de números ONU e respetivas designações oficiais de transporte:
UN 0461, COMPONENTES DE CADEIA PIROTÉCNICA, NSA;
UN 1203, GASOLINA;
UN 1965, HIDROCARBONETOS GASOSOS EM MISTURA LIQUEFEITA, NSA;
UN 3422, FLUORETO DE POTÁSSIO EM SOLUÇÃO (171).

4.17.7.Marcações e etiquetagem
A marcação é a aplicação da designação oficial de transporte e do número ONU a ser
colocada no recipiente, embalagem, contentor, cisterna ou GRG.
Salvo, se estiver estabelecido de outra forma no ADR, o n.º ONU correspondente às
mercadorias, antecedido das letras “UN”, deve figurar de modo claro e durável em cada
volume que as contenha.
Os símbolos relativos às embalagens de socorro deverão ter a designação de
Figura 75
Exemplo das Setas de
Orientação

“EMBALAGEM DE SOCORRO”.
Poderão ter que se utilizar outros símbolos. Se estiver a ser
transportado um produto que deve ser transportado na
vertical, como é o caso do exemplo da figura 75, deverá ser
aposta ao lado da etiqueta relativa à substância a transporte,
a marcação com fundo branco e setas a preto com a indicação

Fonte: aman.pt

da orientação (no caso da figura 75, vertical).

191

4-Enquadramento Teórico

As embalagens combinadas com outras interiores, contendo líquidos simples, munidas de
respiradouro, assim como os recipientes criogénicos concebidos para o transporte de gás
liquefeito refrigerado, devem também ser marcadas claramente com setas de orientação
conforme o exemplo da figura 75 (duas setas negras ou vermelhas sobre fundo branco ou de
qualquer outra cor contrastante).

Nota: Todas as marcas prescritas, terão de estar facilmente visíveis e legíveis, devendo
ser resistentes à exposição e às intempéries sem deterioração sensível.
Para cada matéria ou objeto mencionado no quadro “A” do Capítulo 3.2 do ADR, deverão
ser colocadas as etiquetas indicadas na coluna 5, salvo se for previsto de outra forma por
alguma disposição especial que se encontre na coluna 6.
As etiquetas obrigatórias são as representadas no subcapítulo – «Classes das mercadorias
perigosas».
Devem ter a forma de um quadrado apoiado numa ponta em losango e uma dimensão de
100 mm x 100 mm e uma linha traçada de 5 mm de distância no interior do bordo. Também
poderão ser consideradas medidas inferiores às descritas quando a dimensão dos volumes
assim o exigirem, com a condição de continuarem bem visíveis.
No ADR verificam-se diversas exceções. Por exemplo, as garrafas contendo gases da
classe 2 que, função da sua forma, posição e sistema de fixação para transporte, poderão
utilizar etiquetas de dimensão reduzida, sendo até utilizadas “bolachas”40 em material
resistente, colocadas nas válvulas das garrafas. (5.2 ADR) (57).

4.17.8.Documentos e certificados
A expedição de mercadorias perigosas obriga a um grupo de ações bem definidas,
referenciadas no ADR.
Depois de classificadas, embaladas ou acondicionadas, as substâncias perigosas são
marcadas e etiquetadas. Antes da saída das viaturas para distribuição das mercadorias,
compete aos motoristas confirmar a documentação específica obrigatória por lei.

40

Círculos em material sintético, com as informações de perigo e ações em caso de emergência, sobre o produto que se encontra
no interior da garrafa.
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Documentos de transporte
Deverá ser elaborado um documento de transporte que registará o número ONU do
produto ou produtos, as quantidades, o peso de cada conjunto de mercadorias e, o peso total
da carga.
Os veículos guardarão na cabine um certificado, passado pelo expedidor, onde conste a
natureza e estabilidade do produto a transportar e, uma declaração em como as embalagens
obedecem às prescrições regulamentares.
Além dos documentos exigidos por lei, relativamente à viatura em circulação, a carga
também será acompanhada com uma guia de transporte.

Instruções escritas
Em qualquer transporte de mercadorias perigosas, o transportador terá que entregar aos
motoristas as “Instruções Escritas”, definida pelo ADR.
Esta ficha de segurança deverá ser fornecida atempadamente para que o seu teor seja lido
pelo pessoal que efetuará o transporte (Ver Anexo V).

Certificados de aprovação
Os veículos cisternas que transportem líquidos ou gases inflamáveis e os que transportem
produtos explosivos só podem circular quando tiverem o certificado de aprovação válido e
emitido pela entidade competente.

Autorização para o transporte
Os veículos que transportem mercadorias perigosas só podem circular após a obtenção da
respetiva autorização para o transporte.

Certificado de formação
Os condutores dos veículos que transportem mercadoras perigosas devem estar munidos
do certificado de formação, comprovativo que reúnem as condições necessárias para a
condução deste tipo de veículos.
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Documentos obrigatórios a bordo da viatura
1 - Documentos pessoais do motorista
a. Carta de Condução
b. Bilhete de Identidade
c. Certificado de formação (ADR)
2 - Documentos do veículo
a. Registo de Propriedade
b. Livrete
c. Carta verde do Seguro
d. Certificado de Inspeção Periódica Obrigatória
e. Recibo de Pagamento do Imposto de Circulação Camionagem
3- Diversos
a. Ficha de Segurança de Transporte por Estrada (Instruções Escritas)
b. Documento de Transporte
c. Livrete Individual de Controlo (se for uma viatura ligeira e um por cada membro da
tripulação).

Fichas de dados de segurança dos produtos
As fichas de dados de segurança constituem o principal instrumento para assegurar que
os fabricantes e os importadores comuniquem informações suficientes em toda a cadeia
de abastecimento para permitir uma utilização segura das suas substâncias e misturas (Ver
exemplo no Anexos VI).
Estas fichas, incluem informações sobre as propriedades da substância e os seus
perigos, instruções de manuseamento, eliminação e transporte, medidas relativas aos
primeiros socorros, ao combate a incêndios e ao controlo da exposição.
Segundo as exigências do Anexo II do REACH, que vem alterar o Regulamento vigente
(453/2010 de 20 de maio) as empresas fornecedoras deverão fazer chegar a todos os
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utilizadores a jusante, as fichas dos produtos, para saberem exatamente as suas
características e para que as possam facultar sempre que algum cliente as solicite.
No seguimento da implementação do Regulamento (CE) n.º 1907/2006, relativo ao
Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas (REACH), passarão a
ser aplicadas e obrigatórias a partir do dia 1 de junho de 2015, um conjunto de alterações aos
símbolos de perigo dos produtos perigosos e respetivas rotulagens das embalagens (Ver
exemplo no Anexo III).

4.17.9.Material de transporte
No transporte de cargas perigosas muitas são as condições de risco existentes. Como
temos vindo a realçar ao longo de todo este estudo, a multidisciplinariedade é um sinónimo
habitual na atividade de distribuição de combustíveis sendo necessário cuidados e
procedimentos específicos para que sejam evitados acidentes.
Todo o tipo de materiais e equipamentos utilizados no transporte de mercadorias
perigosas, tem que apresentar determinadas exigências técnicas, para se evitarem situações
de impacto negativo tanto para o Homem como para o meio ambiente.
Os cuidados que deverão ser seguidos na prescrição dos materiais de transporte, que se
encontram bem definidos na parte nove do ADR, são:

Tipos de veículos
Dependendo do produto e da quantidade a transportar poderão ser utilizados vários tipos
de veículos.
Para sólidos a granel, utilizam-se veículos de caixa aberta ou fechada e porta-contentores.
Sempre que houver uma carga mista, tem de se ter em atenção a compatibilidades dos
vários produtos.
Para o transporte de combustíveis gasosos ou líquidos, utilizam-se cisternas, que têm de
ser verificadas e aprovadas por entidades de comprovada competência técnica e
expressamente reconhecidas para esse efeito pela Direção Geral de Viação e pela Direção
Geral da Qualidade.
São consideradas cisternas:
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- As cisternas fixas,
- As cisternas desmontáveis,
- Os contentores-cisternas,
- Os veículos bateria.

Condições especiais dos veículos
Por razões de segurança, é aconselhável que o tubo de escape dos veículos que
transportam mercadorias perigosas não passe por baixo da carga.
O sistema de travagem deve ter um sistema antibloqueamento.
Os veículos cisterna para transporte de líquidos e gases inflamáveis devem estar
equipados de chuveiros para arrefecimento da carga, e de válvulas de segurança, para evitar
sobrepressões.

Equipamento elétrico
Para evitar acidentes, é necessário ter a máxima atenção ao estado em que se encontra o
isolamento das instalações elétricas dos veículos e, os equipamentos de contagem ou
medição elétricos, deverão ser antideflagrantes.

Condições de segurança do veículo
A segurança dos veículos deve ser elemento primordial no objetivo “zero acidentes”
(175). Para além das manutenções indicadas pelas marcas das viaturas, a montagem de
meios tecnológicos que possam reforçar a prevenção, como os sistemas de estabilização
ou anticapotamento (Anti Roll-Over) são um reforço de segurança a ser continuamente
observada em cada km realizado.

Meios de extinção de incêndios
Todos os veículos de transporte de mercadorias perigosas devem estar equipados com um
número de extintores portáteis suficiente para combater, na fase inicial, incêndios na cabina
e na caixa de carga.
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Para qualquer unidade de transporte e com base no seu peso bruto deverão ser aplicados
os seguintes meios de extinção portátil:
1. Para todas as viaturas, um extintor de incêndio com 2 Kg na cabine, adaptado à classe
de inflamabilidade A, B e C;
2. Para as viaturas com peso bruto igual ou inferior a 3.500 Kg:
Um ou vários extintores de incêndio portáteis, adaptados à classe de inflamabilidade A,
B, e C, com capacidade mínima de 4 Kg de pó;
3. Para as viaturas com peso bruto superior a 3.500 Kg e igual ou inferior a 7.500 Kg:
Um ou vários extintores de incêndio portáteis, adaptados à classe de inflamabilidade A,
B, e C, com capacidade mínima de 8 Kg de pó e dos quais pelo menos um tenha uma
capacidade mínima de 6 Kg;
4. Para as viaturas com peso bruto superior a 7.500 Kg:
Pelo menos dois extintores de incêndio portáteis, adaptados à classe de inflamabilidade
A, B, e C, com capacidade mínima de 12 Kg de pó e dos quais pelo menos um tenha
uma capacidade mínima de 6 Kg.

Exigências a considerar:
Os extintores portáteis terão de estar munidos de um selo que permita atestar a
inviolabilidade;
Devem ostentar uma marca de conformidade com uma norma reconhecida pela autoridade
competente, assim como a inscrição do mês e ano da próxima inspeção periódica ou a data
limite de utilização.
Os extintores terão que ser sujeitos a inspeções anuais de manutenção para garantir o seu
funcionamento com normalidade e segurança.
Deverão ser instalados a bordo das unidades de transporte de forma a ficarem facilmente
acessíveis à tripulação. A sua instalação deverá protegê-los de fenómenos climatéricos, para
as suas capacidades operacionais não serem afetadas.
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Equipamentos diversos
Além dos equipamentos mencionados, os veículos devem estar equipados com o seguinte
material:
 Pelo menos um calço com dimensões adequadas ao peso do veículo e ao diâmetro das
rodas;
 Dois sinais de aviso portáteis (cones ou triângulos refletores ou luzes cor de laranja
intermitentes, independentes da instalação elétrica do veículo);
 Um colete ou fato fluorescente apropriado para cada membro da tripulação do veículo;
 Uma lanterna de bolso para cada membro da tripulação do veículo, construída em
material que não produza faísca.
 Equipamento que permita tomar as medidas indicadas. Ficha de Segurança.
 Dispositivo limitador de velocidade.

4.17.10.Operações de transporte
O transporte rodoviário de mercadorias perigosas obriga ao cumprimento integral da
regulamentação definida no ADR.
Desta forma, minimizam-se as condições suscetíveis de perigosidade.
Existem regras e procedimentos em matérias de segurança que terão de ser cumpridos,
pois apresentam-se como elementos fulcrais para a diminuição de situações indesejáveis.

Limitações de carga
No transporte de certas mercadorias perigosas, os regulamentos preveem quantidades
máximas por unidade de transporte.
A título de exemplo apresentamos algumas limitações de carga em vigor:
 Produtos da classe 1 - 15.000 Kg
 Produtos da classe 5 -10.000 Kg
 Produtos da classe 5.2 refrigerados - 5.000 Kg
 Produtos da classe 5.2 fleumatizados - 750 Kg
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 Adubos - 20.000 Kg
 Comburentes a granel ou em solução – 25.000 Kg
No caso de transporte de líquidos inflamáveis em veículos cisternas, os reservatórios
nunca deverão estar completamente cheios, devendo existir um espaço vazio com, pelo
menos, 2% da capacidade total do reservatório.

Operações de carregamento, descarga e manuseamento
Durante as operações de carregamento, descarga e manuseamento de mercadorias
perigosas deve-se eliminar qualquer hipótese de aparecimento de derrames, sobrepressões
e variações bruscas de temperatura.
Apesar de se apresentarem com elementos diferenciadores que têm a ver com o tipo de
equipamentos utilizados, os parques de carga das viaturas de mercadorias perigosas, reúnem
várias condições de segurança, desde a identificação dos motoristas nas entradas das
instalações, até à ligação da linha de terra da viatura à linha de terra existente nas ilhas de
enchimento.

Sinalização dos veículos
Veículos que transportam mercadorias perigosas embaladas.
Figura 76
Sinalização de Veículo de
Mercadorias Embaladas

Para prevenir os utentes da estrada de que circula um veículo
transportador de mercadorias perigosas embaladas na caixa de
carga ou em contentores, colocam-se à frente e à retaguarda do
veículo,

dois

painéis

retangulares

com

fundo

laranja

retrorrefletora (Painéis Laranja), como o exemplo apresentado na
figura 76.
Os painéis laranja, são lisos e sem qualquer informação
específica respeitante aos produtos transportados.
Fonte: aman.pt

Os painéis só devem ser colocados, enquanto dura o

transporte de mercadorias perigosas, tendo o motorista a responsabilidade de as retirar.
Quando assim não acontecer, a viatura ficará sujeita a uma infração punível com coima.
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No caso dos transportes em cisternas, os painéis terão os números de identificação
previstos no ADR, sendo o número de perigo colocado na parte superior e o número de
identificação do produto colocado na parte inferior, conforme se faz referência na figura 77.
Figura 77
Sinalização de Veículos
Cisterna

O número de identificação de perigo e o N.º ONU devem ser
indeléveis e permanecer visíveis após um incêndio com a
duração de 15 minutos.
A duplicação de um algarismo indica uma intensificação do
respetivo perigo.
Sempre que o perigo de uma matéria puder ser indicado
apenas por um algarismo, esse algarismo é completado por um
zero.

Fonte: aman.pt

Se estamos na presença de uma matéria líquida inflamável o
“número de Perigo” é “30”. Se a matéria for muito inflamável, duplica-se o algarismo e nesse
caso o “número de perigo” será “33”.
Para alguns produtos das classes 4 e 5 será necessário colocar, também, os painéis
referidos no Regulamento do Transporte de Produtos Explosivos por Estrada.
Para determinados produtos da classe 6 será necessário colocar uma inscrição advertindo
que, se houver derrame de fluido, deverá existir uma maior prudência e ninguém se poderá
aproximar do veículo sem máscaras de gás, luvas e botas de borracha ou de plástico
apropriado.
Os números de perigo são constituídos por dois ou três algarismos de acordo com a tabela
seguinte:
2

Emanação de gás

3

Inflamabilidade de líquidos e de gases

4

Inflamabilidade de sólidos

5

Comburentes

6

Toxicidade

8

Corrosividade

9

Risco de reação espontânea
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Quando o produto apresentar um perigo muito grande, o painel apresentará o algarismo
do número do perigo repetido (por exemplo, 88 - produto muito corrosivo).
A letra X a anteceder os algarismos indica a proibição absoluta de contacto de água com
o produto transportado.

Planeamento dos itinerários
Os gestores de transportes, deverão criar a partir de informações recolhidas junto dos
motoristas, uma gestão integral do planeamento da distribuição e itinerários a serem seguidos.
Essa gestão deverá ser harmonizada e ter em consideração os horários de trabalho dos
motoristas, o tipo de rodovia, os fluxos de trânsito, as condições climatéricas, os produtos
transportados, assim como as necessidades dos clientes. As rotas definidas, deverão ainda
considerar os diversos destinos previstos para a distribuição e o tipo de viatura a ser utilizada
(ex. cisterna de granel ou semirreboque de substâncias embaladas).

Meios de comunicação
A comunicação sempre foi em elemento preponderante na vida do Homem. Hoje, com a
existência dos vários meios tecnológicos, não é aceitável que as viaturas a realizar a
distribuição de mercadorias perigosas em geral e de combustíveis em particular, não se
encontrem equipados com sistemas de comunicação eficazes que possam permitir aos
condutores partilhar uma informação comum de caráter comercial, ou uma ocorrência
imprevista operacional ou de segurança, que possam exigir uma resolução urgente.
A convergência e a combinação específica dos riscos e fatores envolventes,
nomeadamente os riscos ergonómicos, os fatores de tensão ao nível da organização do
trabalho, o ruído, as substâncias perigosas, as vibrações, o ambiente térmico, os horários de
trabalho irregulares, a falta de descanso adequado, o afastamento de casa e a inexistência
de um local de trabalho fixo, a falta de instalações de apoio, a complexidade da situação
laboral, a necessidade constante de adaptação e as inúmeras alterações estruturais do setor,
constituem um enorme desafio em termos de controlo e prevenção que não poderão ser
descurados.
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Estacionamento de veículos
Os veículos que transportem mercadorias perigosas devem evitar estacionar em estradas
de muito tráfego ou a menos de 40 metros de aglomerados populacionais. Sempre que
estejam estacionados, devem vigiar permanente a carga transportada, devendo ser
guardados à vista ou, poderão estacionar sem guarda à vista, num depósito ou nas
dependências de uma fábrica que ofereçam todas as garantias de segurança. Se não
existirem tais possibilidades de estacionamento, o veículo, depois de terem sido tomadas as
medidas apropriadas de segurança, pode estacionar num local isolado que corresponda às
condições enunciadas em a), b) ou c):
Um parque de estacionamento vigiado por um guarda que tenha sido informado acerca da
natureza do carregamento e do local em que se encontra o condutor;
Um parque de estacionamento público ou privado em que o veículo não corra,
provavelmente, qualquer risco de sofrer danos causados por outros veículos; ou,
Um espaço livre apropriado, afastado das grandes estradas públicas e dos locais de
habitação, e que normalmente não sirva de local de passagem ou de reunião para o público.

Comboios de veículos
Em andamento, os comboios de veículos que transportam mercadorias perigosas devem
manter uma distância de 80 metros entre si. Quando estacionados, devem ficar a pelo menos
50 metros uns dos outros.

Restrições à circulação
Aos veículos que transportam mercadorias perigosas, identificados pela utilização de
painéis laranja, é interdita a circulação em determinados períodos de tempo e em estradas
definidas pela Portaria n.º 331-B/98, de 1 de junho e subsequentes alterações (Portaria n.º
578-A/99, de 28 de julho, e Portaria n.º 131/2006, de 16 de fevereiro).
As Câmaras Municipais, nas vias sob a sua jurisdição, podem estabelecer restrições
especiais à circulação de veículos de transporte de mercadorias perigosas, de carácter
temporário ou permanente, devendo para tal proceder a uma sinalização adequada.
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4.17.11.Conselheiro de segurança
As empresas cuja atividade inclua operações de manuseamento e transporte de matérias
perigosas por estrada devem nomear um Conselheiro de Segurança.
Os Conselheiros de Segurança de acordo com o 1.8.3 do ADR e sob a direção do
responsável da empresa, têm como função essencial recorrer a todos os meios e promover
ações, dentro do âmbito das atividades relevantes da empresa, para facilitar a execução das
mesmas no respeito das disposições aplicáveis e em condições de segurança, garantindo o
cumprimento da regulamentação referente ao transporte, carga, descarga, enchimento,
acondicionamento e estiva de mercadorias perigosas (57).
A figura do Conselheiro de Segurança apresenta-se como obrigatório com base nas
determinações do Decreto-Lei n.º 322/2000, de 19 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 189/2006, de 22 de setembro. Esta legislação estabelece o regime jurídico desse
especialista no que diz respeito às empresas cuja atividade são o transporte de mercadorias
perigosas por estrada, operações de embalagem, carga, enchimento ou descarga ligadas a
esses transportes.

Tarefas do conselheiro de segurança:
 Verificar o cumprimento das prescrições relativas ao transporte de mercadorias
perigosas e aconselhaa a empresa nas operações relacionadas com o transporte de
mercadorias perigosas;
 Implementar os procedimentos de verificação relativos a operações de carga, descarga
e transporte de mercadorias perigosas;
 Implementar os procedimentos de emergência apropriados aos eventuais acidentes ou
incidentes que possam afetar a segurança durante o transporte, carga e descarga de
mercadorias perigosas.
 Elaborar um relatório anual sobre as condições de segurança verificadas nas atividades
da empresa no âmbito do transporte de mercadorias perigosas.

Responsabilidades e obrigações:
 Acompanhar procedimentos visando o respeito das prescrições relativas à identificação
das mercadorias perigosas transportadas;
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 Acompanhar a prática da empresa em matéria de avaliação de requisitos especiais das
mercadorias perigosas transportadas quando da aquisição de meios de transporte;
 Acompanhar procedimentos que permitam verificar o material utilizado no transporte de
mercadorias perigosas ou nas operações de carga ou de descarga;
 Dar formação dos empregados da empresa envolvidos e registo dessa formação nos
respetivos processos individuais;
 Implementar procedimentos de emergência apropriados aos eventuais acidentes ou
incidentes que possam afetar a segurança durante o transporte de mercadorias
perigosas ou durante as operações de carga ou de descarga;
 Analisar e elaborar relatórios sobre acidentes, incidentes, ou infrações graves
verificadas durante o transporte, operações de carga ou de descarga
 Implementação de medidas apropriadas para evitar a repetição de acidentes, de
incidentes ou de infrações graves;
 Tomar em conta as prescrições legislativas e dos requisitos especiais relativos ao
transporte de mercadorias perigosas na seleção e utilização de subcontratados ou
outros intervenientes;
 Verificar se o pessoal afeto ao transporte de mercadorias perigosas ou à carga ou
descarga dessas mercadorias dispõe de procedimentos de execução e de instruções
pormenorizadas;
 Implementar ações de sensibilização para os riscos ligados ao transporte carga ou
descarga de mercadorias perigosas;
 Criar procedimentos de verificação da presença a bordo, dos documentos e
equipamentos obrigatórios, e da conformidade desses documentos e equipamentos
com a regulamentação;
 Implementar procedimentos de verificação do respeito das prescrições relativas às
operações de carga e de descarga;
 Introduzir ou colocar em marcha um plano de segurança;
 Elaborar um relatório de acidente, destinado à direção da empresa, que por sua vez o
remeterá à ANPC, sempre que, durante um transporte, carga ou descarga, ocorra um
acidente que afete pessoas, bens ou ambiente;
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 Esse relatório não substitui os relatórios elaborados pela direção da empresa que sejam
exigidos por outra legislação internacional ou nacional.

A necessidade de prevenir riscos específicos associados à organização e atividade das
empresas de manuseamento e transporte de mercadorias perigosas levou à obrigatoriedade
da formação adequada para os Conselheiros de Segurança.
Esse especialista apresenta-se como um elemento essencial na criação das diversas
regras e procedimentos de segurança nas empresas. As suas tarefas serão sempre
imprescindíveis e um recurso fundamental.
A segurança constrói-se em cada momento com ações concretas e com profissionais
altamente especializados. Este processo é dinâmico e é da responsabilidade de todos os
intervenientes no processo:
Empresas de Transportes – Especialistas – Trabalhadores - Petrolíferas – Clientes.

4.17.12.O ADR e as principais normas legislativas
O Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada em grandes quantidades
é um fenómeno que se passou a verificar a partir da segunda metade do século XX. As
primeiras regulamentações de âmbito nacional surgem nos EUA e na Europa, embora os
aspetos de caráter internacional só tenham começado a ser tratados a partir de 1957, altura
em que se firmou o Acordo Europeu para o Transporte Internacional de Mercadorias
Perigosas por Estrada, mais conhecido por ADR (ver exemplo na figura 78).
Figura 78
ADR 2015

- Em português (Acordo Europeu Relativo ao Transporte
Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada);
- Em inglês (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road);
- Em francês (Accord Européen Relatif au Transport International
des Marchandises Dangereuses par Route);
O resultado, foi a adoção do regulamento internacional sobre

Fonte: UNADRCD15

transporte de mercadorias perigosas por caminho-de-ferro (RID) ao
qual se juntou um suplemento acerca da segurança do transporte em

viaturas rodoviárias.
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Após diversas alterações e aperfeiçoamentos, os aspetos rodoviários tomaram
relevância e atualmente o ADR apresenta dois anexos:
- Anexo “A”, que é similar ao RID e trata de disposições sobre matérias e objetos
perigosos;
- Anexo “B”, referente às disposições relativas aos veículos de transporte.
O ADR é um acordo europeu e, a nível internacional, não existe outro para o transporte
de produtos perigosos por estrada. Os países que não fazem parte deste acordo, seguemno de muito perto e baseiam-se nas suas regras para a elaboração das normas nacionais.
O Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por
Estrada (ADR), assinado em Genebra em 30 de setembro de 1957, foi aprovado, para
adesão, pelo Decreto-Lei n.º 43.935 de 19 de setembro 1964 e entrou em vigor em 29 de
janeiro de 1968, de acordo com o seu artigo 7.º (57).
A nível nacional, o Transporte Rodoviário de Mercadorias Perigosas encontra-se
regulamentado pelo Decreto-Lei nº 41-A/2010, de 29 abril, com as alterações do DecretoLei nº 206-A/2012, de 31 de agosto e do Decreto-Lei nº 19-A/2014, de 7 de fevereiro, que
transpuseram a Diretiva 2010/61/UE, da Comissão, de 2 de setembro, e a Diretiva
2012/45/UE, da Comissão, de 3 de dezembro (176).
Fazem parte do acordo ADR 49 países, incluindo os da União Europeia e alguns do
Norte de África e da Ásia.
A nível mundial são transportados inúmeros produtos, que apresentam riscos bastante
particulares no seu manuseamento. O acordo ADR estabelece regras uniformes para o
transporte internacional de mercadorias perigosas sendo um elemento de muita relevância.
Tem uma visão de prevenção do acidente, essencialmente ao nível do manuseamento,
embalagem, construção de equipamentos e transporte.
A aplicação das regras ADR no transporte internacional é automática, mesmo sem
transposição para a legislação nacional. No caso do transporte nacional, impõe-se a
respetiva transposição legislativa.
Para uma mais fácil consulta de técnicos e especialistas, é exposto no Anexo VII a
legislação existente e aplicável em Portugal, que rege de facto e pleno direito as condições
presentes neste setor de atividade (176).
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5.1.O problema em estudo
Da exposição aos fatores de risco, o transporte de mercadorias perigosas, está sujeito ao
que na prática se denomina de “Incidente Rodoviário com Mercadorias Perigosas” (IRMP). Os
acidentes rodoviários com combustíveis líquidos e gasosos, são motivo de preocupação pelos
efeitos nocivos que podem causar às populações e ao meio ambiente.
Os riscos existentes são enormes e, estão diretamente relacionados com as propriedades
das substâncias envolvidas, a qualidade da malha viária, a presença de áreas densamente
povoadas, assim como dos fatores geofísicos e geomorfológicos.
Um dos grandes obstáculos encontrados nas realidades locais, é a ausência de
informações básicas que permitam avaliar os impactos danosos, resultantes dos
incidentes/acidentes. Estes, refletem-se na saúde humana (exposições, lesões e óbitos) e no
meio ambiente (contaminação de solos, águas superficiais e subterrâneas, ar e cadeia
alimentar). As consequências que poderão advir serão dramáticas.
“As consequências da ausência de dados refletem-se diretamente na possibilidade de
estimar os custos humanos, ambientais e financeiros desses acidentes e, por conseguinte, na
capacidade de formulação de políticas públicas de controlo e prevenção amplas, adequadas
e efetivas no que diz respeito à saúde e meio ambiente” (4).
Para evitar danos resultantes dos incidentes, devemo-nos concentrar nas medidas de
precaução para diminuir os riscos. Estes dependem tanto das fontes de perigo como dos
mecanismos de controlo (também conhecidos por medidas de proteção, salvaguarda ou
simplesmente proteção) sendo diretamente proporcionais aos primeiros e inversamente
proporcionais aos segundos. Quanto maiores e melhores forem os mecanismos de controlo
aplicados sobre uma fonte de perigo, menor será a condição e intensidade do risco. Contudo,
“embora se consiga atingir altos níveis de minimização dos riscos adjacentes ao transporte
de mercadorias perigosas, estes são impossíveis de eliminar por completo” (5).
A identificação de áreas críticas no sistema viário, pode auxiliar tanto nas decisões de
mitigação do dano humano e ambiental, como na escolha de rotas alternativas e utilização de
estradas com menor risco.
É necessário conhecer em detalhe as circunstâncias em que ocorrem esses acidentes,
para se tomarem medidas que levem à sua redução, assim como ao apuramento das
responsabilidades cíveis e criminais.
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Deve-se ter uma visão perfeita dos acontecimentos do antes, durante e depois do episódio
(circunstâncias operacionais do motorista, manobras efetuadas, o tempo e forma de atuação
do sistema de travagem, as condições das cargas transportadas, particularidades das zonas
envolventes, as caraterísticas morfológicas das áreas geográficas e dos traçados das
estradas utilizadas).
É neste âmbito que se irá substantificar o enfoque desta investigação.
Pretende-se estudar e analisar a relação que a Geografia Física poderá ter com as causas
e consequências dos incidentes em geral e, no transporte de combustíveis líquidos e gasosos
em particular, dentro do espaço geográfico de Portugal Continental.
Para minimizar os efeitos, é importante considerar a viabilização e sustentação de um
sistema adequado de vigilância e proteção, assim como a existência de uma matriz de
informações específicas para o apoio à decisão.

5.1.1.Objetivo geral
O Objetivo Geral desta pesquisa, assenta na validação das causas e consequências dos
acidentes rodoviários de combustíveis líquidos e gasosos, face à variabilidade observada nas
regiões físico-geográficas de Portugal Continental.
Ao longo do estudo suportado pelas informações resultantes dos inquéritos efetuados junto
da comunidade de motoristas, bibliografia consultada e verificação empírica realizada, será
exposta e justificada a forma como os fatores da geografia física em Portugal Continental,
fazem parte de um conjunto de agentes que se mostram ser elementos geradores de
condições nefastas para o universo da segurança do transporte rodoviário de combustíveis
líquidos e gasosos.

5.1.2.Objetivos específicos
Os Objetivos específicos assentam em:
a) determinar e avaliar regiões geofísicas em Portugal Continental;
b) referenciar e tipificar os acidentes e a sua distribuição geográfica;
c) evidenciar as causas dos acidentes reportados no período em estudo;
d) analisar as consequências dos acidentes reportados, no período indicado;

210

5-Definição do Problema e Objetivos

e) investigar as eventuais semelhanças, ou não, entre as causas e a sua localização
geográfica;
f) averiguar eventuais causa/efeito, nas consequências dos acidentes face à geografia
física de Portugal Continental;
g) determinar e desenvolver ações de melhoria e planear ações de formação específicas;
h) criar conhecimentos que permitam à comunidade técnica, a planificação de rotas
específicas adequadas, face às condicionantes ambientais, nomeadamente as circunscritas
às regiões geomorfológicas.

5.1.3.Palavras-chave
Produtos Combustíveis; Meio-ambiente; Geografia Física; Traçados das Estradas;
Acidentes Rodoviários; Causas; Consequências.
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6.1.Tipo de estudo
Depois de apresentados os objetivos gerais e específicos, neste capítulo será desenvolvida
detalhadamente a metodologia41 utilizada ao longo de todo o processo de concretização desta
investigação.
Para realizar este trabalho, foram feitas pesquisas em livros e revistas da especialidade,
teses disponíveis em bancos de dados universitários, consultas Web, informações verbais e
documentais, obtidas em reuniões com entidades oficiais, privadas e empresas
transportadoras.
Foram também utilizados os relatórios e fotografias das viagens de campo.
O início para a elaboração da presente tese, foi uma decisão pensada e maturada ao longo
de algum tempo.
Após um interregno de cinco anos, em fevereiro de 2013 foi apresentado o “Projeto de
Tese”, que em maio do mesmo ano veio a ser aceite pela “Comisión de Doctorado” do
“Departamento de Ciencias Biomédicas da Universidad de León”. Durante este período,
definiu-se e refletiu-se sobre o assunto a ser estudado.
As formas de trabalho e os métodos utilizados foram diversos. O que se expõe de imediato,
tem como finalidade descrever a lógica de pensamento seguida na elaboração do estudo nas
suas diferentes fases.

6.1.1.Procedimentos
Com base nos objetivos definidos, deu-se início à investigação.
Após concretização de alguma revisão bibliográfica e elaboração do “Plano de Trabalho”,
o estudo assentou em onze fases operacionais:
1. Planeamento e organização
2. Conceção do questionário;
3. Testes, alterações, confirmações e validações;
4. Reuniões com os especialistas das áreas científicas da estatística e cartografia;

Metodologia é uma palavra derivada de “método”, do Latim “methodus” cujo significado é “caminho ou a via para a
realização de algo”
41
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5. Apresentação da investigação às empresas transportadoras, associações
empresariais e profissionais e entidades oficiais;
6. Realização de inquéritos;
7. Elaboração de duas bases de dados – análise estatística e análise cartográfica;
8. Observação, análise e estudo dos dados;
9. Conclusões;
10. Propostas de melhoria e projetos futuros;
11. Elaboração da Tese escrita.

 O trabalho realizado até ao final do ano 2013 foi diversificado:
 Entre maio e dezembro preparou-se um conjunto de elementos bibliográficos e de
documentação técnica;
 Em maio e junho foi elaborado o Plano de Trabalho da Tese e definiram-se os objetivos
gerais e específicos;
 Entre junho e dezembro, foram realizadas reuniões com especialistas de estatística para
determinar a metodologia a ser seguida e a elaboração do inquérito a ser levado a efeito;
 Em setembro e outubro, tiveram lugar reuniões com as administrações das empresas
transportadoras mais significativas no transporte de combustíveis em Portugal, com a
finalidade de dar a conhecer a investigação, e solicitar apoio no contacto com os
motoristas e preenchimento de um quadro de validação do método estatístico definido,
como o exemplo referido no Anexo VIII;
 Durante novembro e dezembro efetuou-se o teste dos questionários, melhorou-se o seu
conteúdo com as observações e notas recebidas, executou-se o reteste e finalizou-se o
instrumento inquérito (Ver Anexos IX e X).

 Trabalho desenvolvido em 2014
 Em janeiro de 2014, deu-se início à realização dos inquéritos, que se prolongou até
setembro. Deslocamo-nos às duas refinarias existentes em Portugal, Matosinhos e
Sines, a diversos parques de combustíveis das petrolíferas a laborarem em Portugal,
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parques de armanzenagem de revendedores GPL e a postos de abastecimento de
combustíveis líquidos. Percorremos dezasseis dos dezoito distritos do país (ver matriz
no Anexo XI), com o objetivo de se abordarem os motoristas para o preenchimento dos
inquéritos;
 Ao longo desse espaço temporal, foram-se também fazendo reuniões com diversas
entidades oficiais e privadas, como:
o Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Instituto da Mobilidade
dos Transportes, I.P. (IMT) e a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC);
o Empresas petrolíferas a laborarem em Portugal (BP, Cepsa, Galp Energia, OZ
Energia, Prio Energia, Repsol Portuguesa, Rubis Energia);
o Associações empresariais, como são exemplo a Associação Portuguesa de
Empresas Petrolíferas (APETRO) e a Associação Nacional de Transportadores
Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM);
o Empresas transportadoras de combustíveis;
 Ainda durante setembro e outubro, tendo concluído o trabalho de campo, passou-se à
fase de verificação e revisão das informações recolhidas nos inquéritos e, em seguida,
codificadas e digitalizadas para a construção de uma importante “Base de Dados” criada
em Excel, constituída por duas partes, posteriormente trabalhadas e desenvolvida nos
seguintes programas informáticos:
o SPSS (software estatístico utilizado no meio académico e empresarial para o
tratamento e análise estatística de dados provenientes de questionários);
o ARCGIS (software SIG que é utilizado para o tratamento de informação geográfica
realizando um conjunto de tarefas que passam pela aquisição, armazenamento,
verificação, manipulação, atualização, análise e apresentação de dados que são
espacialmente referenciados).

 Trabalho desenvolvido em 2015
 Até ao final de janeiro de 2015, após a introdução dos dados dos inquéritos, foram
levadas a efeito várias reuniões com os especialistas das duas empresas a colaborar
na investigação, com a finalidade de se elaborar o planeamento, organização e
eliminação de erros dos trabalhos efetuados. As duas empresas são:
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o Found Data, que nos está a apoiar na análise estatística;
o RTGeo, que se encontra a acompanhar-nos na elaboração da cartografia temática
do estudo.
 A partir de fevereiro de 2015 até junho, efetuaram-se estudos de análise, investigação
e descrição do tratamento dos dados recolhidos nos inquéritos.
 Paralelamente foram desenvolvidos trabalhos realizados em duas grandes vertentes:
o A primeira totalmente dedicada à realização dos textos que compilam a
informação necessária para a referenciação e consecução dos objetivos
determinados na organização da Tese;
o A segunda, constituída por reuniões semanais com o Professor Hélder Silva,
Orientador da Tese, e as reuniões quinzenais com as especialistas da “Análise
Estatística” e com os peritos do “Sistema de Informação Geográfica”;
 Depois da realização e compilação de todo o texto, figuras e tabelas da Tese e, após
verificação por parte dos Diretores da mesma, deu-se por concluída a investigação no
dia 27 de novembro, após 2 anos e meio de extensos, motivadores e profícuos
trabalhos.

6.1.2.Diagrama de intervenção
Nesta área do trabalho, foi pensado que se deveria elaborar uma representação visual
estruturada e simplificada, não só do conceito geral, mas essencialmente a indicação das
tarefas desenvolvidas, de forma a apresentar-se uma imagem global e orientada de todo o
processo (ver figura 79 na página seguinte).
Como já referenciámos, foi concebido um “Plano de Trabalho” com a descrição da lógica
a ser seguida, com a indicação das diferentes fases e tarefas a serem concretizadas, mas
também com o respetivo cronograma temporal do desenvolvimento dessas mesmas tarefas.
O que acontece é que, frequentemente, a lógica da intervenção evolui com o tempo. Este
trabalho não fugiu a essa realidade, tendo-se justificado ao longo da investigação algumas
retificações, reconstruindo-se o plano diversas vezes.
Foi percecionado no decorrer da investigação, que a lógica da intervenção é uma
simplificação útil da realidade, mas que em dados momentos não acompanha a complexidade
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do mundo real. Além da reconstrução da lógica da intervenção, foi útil identificarem-se os
principais fatores externos que condicionaram ou limitaram a implementação e os efeitos.
No final também compreendemos que se deve recordar que as explicações causais reais
são frequentemente mais complexas do que os pressupostos iniciais.
Este diagrama, tem como finalidade:
- Ajudar a esclarecer os objetivos e a traduzi-los numa hierarquia de efeitos esperados para
que pudessem ser avaliados;
Figura 79
Diagrama de Intervenção Operacional
Uma investigação sobre o impacto geográfico nas causas e
consequências de acidentes rodoviários com combustíveis líquidos
e gasosos em Portugal Continental
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Fonte: Elaboração própria
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- Sugerir perguntas de avaliação sobre esses efeitos;
- Ajudar a avaliar a coerência interna do plano e da intervenção;
- Oferecer uma visão rápida e simples de todo o trabalho realizado.

6.1.3.Método de recolha de informação
Iniciamos este subcapítulo citando Cervo, Amado, L & Bervian, Pedro, A., quando refere
que “método científico é a lógica geral, tácita ou explicitamente empregue para apreciar os
méritos de uma pesquisa” (6).
O presente estudo baseou-se no método científico, efetuando assim cada fase –
preparação, aplicação e recolha – com vista à eliminação de falhas que, eventualmente,
potenciassem o erro e consequentemente os resultados finais.

6.1.4.Método estatístico
Os processos estatísticos permitem obter, a partir de conjuntos complexos, representações
simples e constatar se essas verificações simplificadas têm relações entre si. Assim, o método
estatístico significa a redução de fenômenos sociológicos, políticos, de segurança, etc., em
elementos quantitativos e, uma manipulação estatística, que comprova as relações dos
fenômenos entre si, obtendo generalizações sobre a sua natureza, ocorrência ou significado
(7).
As pesquisas estabelecem generalizações a partir de estudos de grupos de indivíduos
denominados população ou universo.
Conforme faz referência Marconi MA & Lakatos EM, essa população representa a
totalidade de indivíduos que possuam as mesmas características. As pesquisas, são feitas
com uma porção do contexto, denominada de amostra, que se apresenta como uma parte
convenientemente selecionada do universo. Esta abordagem nem sempre se mostra
desejável, principalmente em populações reduzidas (8).
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6.1.5.Notas de leitura dos resultados
Na descrição estatística, utilizaram-se técnicas analíticas, para resumir o conjunto dos
dados recolhidos no instrumento inquérito, posteriormente organizados, através de
informação numérica, alfanumérica, tabelas e gráficos.
A interpretação dos dados apresentou-se como “o resultado final dos processos de
observação e experimentação” (177). Produziram-sa tabelas e gráficos para descrever as
principais caraterísticas verificadas. Distinguimos dois tipos fundamentais de dados:
qualitativos e quantitativos.
Os qualitativos, representam a informação que identifica alguma qualidade, categoria ou
característica, não suscetível de medida, mas de classificação, assumindo várias
modalidades. Exemplo: o estado civil de um indivíduo, é um dado qualitativo que assume as
categorias: solteiro, casado, união de facto, viúvo e divorciado.
Os quantitativos, representam informação resultante de características suscetíveis de
serem medidas, apresentando-se com diferentes intensidades, de natureza discreta
(descontínua) ou contínua.
Os dados quantitativos, ou numéricos, podem ser:
 Discretos ou descontínuos: Ex.: contagens do número de alunos de uma escola;
 Contínuos: Ex.: volume, área, peso, massa ou as alturas de um grupo de alunos.
Foram também utilizados testes e técnicas estatísticas, normalmente aplicadas em
investigação académica e em situações de apoio à gestão de empresas:

Alfa de Cronbach - Coeficiente de consistência interna
O Alfa de Cronbach é uma medida de consistência interna que permite apurar o quão bem
um conjunto de itens (variáveis) está a medir um único constructo latente unidimensional.
Por exemplo, na questão que avalia as exigências associadas à profissão considerou-se
que as variáveis 9, 10 e 11, medem um mesmo constructo social que se relaciona com as
exigências de informação sobre condições externas. Neste sentido, foi possível criar uma
nova variável compósita, uma vez que o valor do Alfa de Cronbach garante que esta tem
consistência para ser estabelecida (10).
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Coeficiente de Pearson
Medida de correlação linear para medir a relação entre duas variáveis quantitativas, em
sentido positivo ou negativo.

Coeficiente Eta
Medida de correlação entre variáveis quantitativas e qualitativas nominais. O Eta2 varia
entre os valores 0 e 1, sendo o valor mais próximo de 1 aquele que maior proporção explica.

V de Cramer
Medida de associação entre variáveis, utilizada para medir a intensidade das relações das
mesmas (pelo menos uma é nominal). Varia entre os valores 0 e 1 e quando mais perto for
de 1, mais forte será a associação.

Nível de significância
É a probabilidade de cometer um Erro de Tipo I (rejeitar a hipótese nula sendo esta
verdadeira), designando-se habitualmente por “α”. Os testes efetuados neste relatório,
consideraram um nível de significância de 0,05.

P_Value
O “p-value” é a probabilidade de obter uma estatística de teste igual ou mais extrema do
que a observada na amostra, sob a hipótese nula. Um valor de “p-value” inferior ao nível de
significância leva à rejeição da hipótese nula.

Teste de independência do Qui-Quadrado (X2)
O teste de independência do “Qui-Quadrado”, permite verificar se duas variáveis nominais
se relacionam. A hipótese nula deste teste, afirma que a variável X1 e a variável X2 não estão
relacionadas.
Para proceder aos testes de independência do “Qui-Quadrado”, as variáveis contínuas
foram previamente recodificadas utilizando, como referência, uma análise dos quartis.
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Notações
Para os resultados do qui-quadrado utilizou-se a notação:
Exemplo: X2(6) = 14,750; p = 0,022
• X2=Símbolo do qui-quadrado
• (6) = Graus de liberdade,
• 14,750 = valor da estatística,
• 0,022= p-value
Para os resultados do Coeficiente de Pearson utilizou-se a notação:
Exemplo: 2013 [r (387) = 0,386, p = 0,000)]
• r = Símbolo do coeficiente de Pearson
• (387) = Dimensão amostral,
• 0,386 = valor da estatística,
• 0,000 = p-value

Universo
De acordo com os objetivos desta investigação, o universo em estudo são os motoristas
de veículos rodoviários de distribuição de combustíveis líquidos e gasosos.
Mais especificamente pretende-se estudar os motoristas acidentados no período
compreendido entre os anos de 1998 e 2013, em Portugal Continental.
Uma das primeiras dificuldades com que nos deparamos, foi a ausência de estudos e
dados estatísticos prévios que indicassem de forma objetiva, o número de motoristas com
acidentes. Foi necessário proceder a um levantamento de informação junto de algumas
empresas transportadoras, que nos permitiu inferir uma primeira estimativa.
Essa abordagem inicial, permitiu aferir que entre o espaço temporal aludido, houveram 962
acidentes e 450 motoristas acidentados.
Face ao número apurado de acidentes e de motoristas com acidentes, concluiu-se em
primeiro lugar que o universo em estudo era finito, dado não ultrapassar os 10 000
acidentados. Perante este número reduzido, o processo de amostragem utilizado não poderia
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ser representativo, uma vez que esse era desconhecido e que seria imperioso para a
investigação ter o contributo de motoristas com acidentes.

Processo de amostragem
Dado que não existe um universo conhecido, tanto ao nível de número total, como das
suas características específicas, foi necessário optar por um processo de amostragem por
conveniência.
Neste caso em particular, foram inquiridos os motoristas, colaboradores de diferentes
empresas que aceitaram participar neste estudo e, que reuniam os critérios de investigação,
nomeadamente, serem motoristas de veículos rodoviários de distribuição de combustíveis
líquidos e gasosos e que se encontravam igualmente disponíveis para responder ao
questionário.
De forma a garantir que o estudo abrangesse

Figura 80
Portugal Continental por Distritos

diferentes percursos e zonas geográficas de
Portugal Continental, contactaram-se empresas
e motoristas com sedes e percursos inerentes a
distritos

distintos,

tendo-se

realizado

os

inquéritos em diversas zonas do país.
Dessa forma, foram realizados inquéritos aos
motoristas distribuídos pela unidade geográfica
de

Portugal

organização

Continental,
administrativa

dividido
de

pela

distritos,

conforme se faz referência na figura 80.
Para se tornar mais fácil a visualização dos
valores

estatísticos,

agruparam-se

os

18

distritos em 3 grandes grupos:
Norte – 8 Distritos (Viana do Castelo, Braga,
Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Viseu e
Guarda);
Centro – 6 Distritos (Coimbra, Castelo
Fonte: Adaptado de www.mapas-portugal.com
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Sul – 4 Distritos (Setúbal, Évora, Beja e Faro.
O trabalho foi efetuado em 16 dos 18 distritos, ou seja em 88,88 % do total, não se tendo
levado a efeito inquéritos nos distritos de Viana do Castelo e Guarda.
Com este método, abrangeu-se o maior número de áreas geográficas, já que as suas
características distintas são de relevante interesse para os objetivos da investigação,
garantindo-se dessa forma que uma diversidade de troços de estradas, seriam referenciadas
por serem utilizados (Ver Anexo XI).

Amostra
No início, considerou-se entrevistar um máximo de 250 motoristas com acidentes. Contudo,
foi equacionado que sendo esta uma amostra por conveniência e, dadas as limitações de não
se conhecer o universo nem tão pouco se ter uma lista de indivíduos com acidentes e,
estarmos dependentes da própria colaboração dos motoristas e dos contactos que estes
disponibilizassem (com ou sem acidentes), o limite da dimensão amostral poderia ser
alterado, uma vez que dependeria da própria amostra por conveniência e do que com ela
surgisse.
Assim, no decurso do trabalho de campo percebeu-se que não seria exequível, quer em
termos de timings, quer em termos da própria dimensão e consequente colaboração dos
motoristas com acidentes, atingir o número amostral proposto. Obteve-se uma amostra final
de 105 acidentados num total de 387 motoristas inquiridos (o que, considerando um universo
finito, corresponde a um erro amostral de 4,38%, para um intervalo de confiança de 95%).
Para além dos motoristas acidentados, foram igualmente inquiridos aqueles que
transportavam o mesmo tipo de mercadorias, mas que não tiveram nenhum acidente no
período em análise.
Contudo, estes constituem uma fatia da amostra importante a considerar para aferir a
perceção que têm das condições da estrada e das exigências do seu próprio trabalho. As
suas perceções juntamente com as dos profissionais que tiveram acidentes, permitiram traçar
os itinerários considerados como áreas de maior risco. Estas perceções foram ainda validadas
com base nas estradas indicadas, onde se deu efetivamente a situação real de ocorrência de
acidente.
Considera-se assim que, mesmo face às limitações apresentadas pelo desconhecimento
do universo em estudo e, tendo por base o número de motoristas inquiridos, consegue-se
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responder aos objetivos desta tese e garantir a construção de uma amostra relativamente
sólida para permitir retirar conclusões com significância estatística ao nível dos principais
indicadores.

6.1.6.Instrumento - Inquérito
Depois do levantamento bibliográfico, definiram-se os objetivos da investigação a serem
alcançados. Dessa forma, e com vista a responder a esses objetivos, optou-se pela utilização
de uma metodologia quantitativa com a utilização da técnica de inquérito por questionário.
Este tipo de técnica, é utilizada para recolher informação quantitativa em diversas áreas de
pesquisa nas ciências sociais e foi aplicada por inquérito autoadministrado, com a presença
do pesquisador que sempre apoiou os inquiridos nas dúvidas que iam surgindo.

Objetivos
O principal objetivo foi a recolha de informações para sustentarem a análise dos diversos
fatores com peso significativo na explicação das razões dos acidentes ocorridos. Um elemento
também importante foi a pretensão de perceber em que áreas técnicas e científicas se poderia
vir a atuar no futuro, para serem apresentadas soluções com vista a eliminar ou minimizar os
fatores de risco verificados.
Outra área que se considerou importante, tem a ver com a informação para elaborar uma
cartografia específica dos “pontos negros” e, “áreas de risco” determinadas pela experiência
empírica dos motoristas.

Inquéritos - Quadro de validação
Para elaborar o “Quadro de Validação”, foram contactadas 12 das maiores empresas do
setor de distribuição de combustíveis, com a finalidade de obtermos informações sobre o
número de motoristas ao serviço e número de ocidentes ocorridos (Ver Anexo VIII).

Teste dos inquéritos
Os diversos testes feitos aos inquéritos, foram realizados com motoristas selecionados de
forma aleatória, após contacto prévio com os gestores de tráfego de 4 das maiores empresas
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transportadoras de combustíveis ao serviço em Portugal. Nessa fase, foram abordados 12
motoristas.
Selecionaram-se

motoristas

que

realizavam

somente

distribuição

de

produtos

combustíveis diferentes, na área metropolitana de Lisboa e distritos de Santarém, Leiria e
Évora.
A fase dos testes apresentou-se como uma parte importante, pois puderam-se constatar
alguns pontos de melhoria e certas dificuldades na abordagem aos profissionais (Ver Anexos
IX e X).
Para o preenchimento dos restantes inquéritos foram considerados todos os motoristas
que transportam e distribuem combustíveis líquidos e gasosos na totalidade do território de
Portugal Continental.

Constituição do inquérito
Após análise substantiva das necessidades em termos informativos, que fosse ao encontro
dos objetivos gerais e específicos do estudo, elaborou-se um inquérito cuja estrutura é a
seguinte: (Ver Anexo XII).

Cinco partes
1 - Caracterização situação laboral
09 Perguntas (da 1 à 9)
2 - Avaliação das exigências associadas à profissão
06 Perguntas (da 10 à 15)
3 - Avaliação subjetiva das condições geográficas existentes
02 Perguntas (x 3) (da 16 à 17)
4 - Caraterização dos acidentes rodoviários
54 Perguntas para descrição de dois acidentes (27 + 27)
Para os motoristas com um acidente – (da 18 à 44)
Para motoristas com dois acidentes – (+ da 45 à 69)
5 - Caracterização sociodemográfica
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06 Perguntas (da 70 à 75).
17 páginas;
77 perguntas (para os motoristas com dois acidentes);
50 perguntas (para os motoristas com um acidente);
23 perguntas (para os motoristas sem acidentes).
Cada um destes grupos refere um motivo ou conjunto de motivos diferentes para a sua
inclusão no instrumento inquérito. Algumas questões tiveram como objetivo a entrada de
dados para informações de caráter geral, outras para a cartografia relativa à opinião dos
motoristas, outras para a verificação das condições de trabalho e, ainda outras, para avaliação
dos índices. Por fim, surgem questões transversais, pelo que, nos parece importante, indicar
alguns pormenores que consideramos pertinentes e que foram devidamente ponderados na
elaboração do inquérito.
No seguimento desse raciocínio, descrevemos cada grupo de questões colocadas no
instrumento inquérito, que estão relacionadas com os objetivos definidos (Ver Anexo XIII).

I - Caracterização da situação laboral (P01 a P09)
Este grupo de perguntas, prevê verificar a existência ou não, de uma relação duradoura
com a empresa onde trabalham (satisfação, motivação e relação de proximidade), os horários
que efetuam e as horas de trabalho efetivo diário. Para além de se verificar a tendência de
um aumento ou diminuição no número de horas de trabalho diário (ao longo de 3 anos), irá
perceber-se entre que horas do dia os trabalhadores efetuam esse trabalho, para que se
percebessem questões ligadas à fadiga, sono, descanso noturno ou diurno, stress e horários
de alimentação.
Por fim, o tipo de combustíveis que transportam, pois temos que considerar que certos
produtos combustíveis apresentam alguma sazonalidade, como é exemplo o GPL butano e
propano. Assim sendo, e focando-nos numa perspetiva de gestão dos recursos humanos e
maximização do trabalho, os motoristas em certas épocas do ano têm que efetuar uma
distribuição de produtos combustíveis, diferente do que habitualmente realizam.
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II - Avaliação das exigências associadas à profissão (P10 a P15)
Nestas questões, pretendeu-se concluir não só a sensação e prazer individual dos
motoristas sobre as tarefas diárias, mas também verificar questões ligadas ao foro da saúde.
Houve o cuidado de perceber até que ponto as responsabilidades das empresas,
relativamente a um determinado tipo de formação são cumpridas, pois o universo do
transporte rodoviário de combustíveis requer algumas obrigatoriedades. É de grande
importância operacional compreender se os trabalhadores se encontram devidamente
formados para as tarefas que lhes estão atribuídas e se possuem a necessária formação para
agirem com segurança profissional, individual, mas também numa perspetiva de proteção das
populações e meio ambiente.

III - Avaliação subjetiva das condições geográficas existentes (P16 a P17)
Este conjunto de questões foi exclusivamente direcionada para a perceção e sensibilidade
individual dos motoristas.
Pretendeu-se aferir as dificuldades que sentem nas estradas e mais importante, saber de
viva voz, quais os pontos ou trechos de estradas, que para cada inquirido, constituem
dificuldades e, especialmente, evidenciam fatores de risco.
As respostas a essas questões, revelaram-se de grande importância, pois foram o ponto
de partida para a elaboração da cartografia temática da localização dos “pontos negros” e
“trechos de estrada” com perigo.
No futuro, esta mesma informação, poderá ser utilizada para construir um mapa temático
de estradas com fatores de risco, que poderá ser utilizado, não só por motoristas de
mercadorias perigosas como por qualquer outro condutor.

IV - Caracterização dos acidentes rodoviários (P18 a P69)
O conjunto das perguntas apresentadas neste capítulo teve como elemento base, expor,
evidenciar e registar os acidentes numa perspetiva do motorista. Foi a partir dessas respostas
que se perceberam os acontecimentos e as explicações dos mesmos. A ideia de seguir este
estudo com base nos conhecimentos, entendimentos e experiências vividas por esses
profissionais, esteve patente desde o início.

229

6-Metodologia

Para além da caraterização do acidente, foi aproveitada a oportunidade para se obterem
informações diversas. Por mero interesse estatístico, de análise e caraterização, foram
solicitadas respostas sobre questões tão diversas como o dia da semana ou o mês em que
ocorreu o acidente.
Sem dúvida, que todas as questões colocadas neste capítulo, o mais longo do questionário,
apresentaram-se como elementos importantes, no entanto, realça-se que foi nesta parte do
inquérito que obtivemos as informações necessárias à cartografia dos locais dos acidentes e
dos fatores que os motoristas consideraram ser os responsáveis pelos mesmos.
A partir dessa cartografia temática, analisaram-se semelhanças e diferenças entre os
acidentes cartografados, concluíram-se causas e averiguaram-se as consequências face à
geografia física de Portugal Continental.
Foram as respostas apresentadas neste capítulo que nos ajudaram e estimularam à
determinação e elaboração de ações e propostas para ações de melhoria, prevenção e
formação.

V - Caracterização sociodemográfica (P70 a P74)
Este conjunto de questões encerrou o inquérito e, o objetivo final, foi simplesmente obter
dados com informações de carácter social e demográfico.
É evidente que num trabalho deste tipo, ainda que não fosse de extrema importância, a
caraterização do universo inquirido apresenta-se como de muito interesse, pois além de nos
ajudar a perceber a população profissional nesta atividade, oferece-nos condição para
prevermos necessidades para as empresas transportadoras, para a atividade económica no
seu todo e também para as associações representativas das empresas e dos trabalhadores.

6.1.7.Particularidades na aplicação do instrumento - inquérito
A aplicação do inquérito foi operacionalmente fácil, requereu bastante paciência nas
esperas e no ato das inquirições e foi bastante moroso, tendo-se calculado cerca de 600 horas
para a sua concretização.
Fomos confrontados com situações bem distintas e com maior ou menor recetividade,
ainda que só tivéssemos tido uma recusa no preenchimento.
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Fomos sujeitos a casos bem díspares, em termos de tempo utilizado no seu
preenchimento. Tivemos motoristas demoraram 15 minutos a preencher o inquérito e outros
50 minutos. Esta situação ocorreu várias vezes e é explicada por dois fatores distintos:
- os que demoravam menos tempo, centravam-se na leitura e respostas ao questionário,
sem fazerem perguntas;
- os segundos, queriam saber pormenores sobre alguns quesitos e aproveitavam a nossa
disponibilidade para realizarem críticas sobre situações que consideravam não ter segurança.
Também faziam questão de expor ideias e propostas de melhoria, que fomos registando e
que aproveitámos para as sublinhar neste trabalho.

6.1.8.Programas informáticos utilizados
Como já se fez referência, o nosso estudo teve o acompanhamento de especialistas em
análise estatística e em sistemas de informação geográfica.
Para o estudo, análise, investigação e verificação dos dados conseguidos a partir do
instrumento inquérito, utilizaram-se dois programas informáticos de apoio.
Assim, seguidamente serão indicadas algumas características base e uma informação
genérica sobre o software empregue.

Software estatístico
Na análise estatística, foi utilizado o pacote SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
- (IBM SPSS), que é uma ferramenta para análise de dados, que utiliza técnicas estatísticas
básicas e avançadas. É um programa de organização de dados e análise estatística, sendo
internacionalmente utilizado há muitas décadas.
Uma das suas principais funcionalidades é a correlação de dados de inquéritos, pois este
tipo de tarefas conduz a problemas de elevada complexidade. Não é por isso de estranhar
que os utilizadores do SPSS sejam utentes dos mais diversos setores: empresas, instituições
académicas, agências governamentais, etc.
Este software de análise estatística de dados, utiliza menus e janelas de diálogo que
permitem realizar cálculos complexos e visualizar os resultados de forma simples e
autoexplicativa.
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Conta com ferramentas de análise estatísticas essenciais para cada etapa do processo
analítico, uma ampla faixa de procedimentos estatísticos para conduzir a análises precisas,
técnicas integradas para preparar dados para observações rápidas e fáceis, relatórios de
funcionalidades sofisticadas para criação de gráficos altamente eficazes, recursos de
visualização eficientes, que mostram claramente a importância dos seus cálculos e, suporte
para todos os tipos de dados, incluindo conjuntos de dados de grande densidade.
No que diz respeito ao trabalho efetuado neste estudo, a análise dos dados seguiu a ordem
de colocação das questões no questionário e das cinco partes distintivas acima referenciadas.
Optou-se por após a caracterização da amostra, iniciar com uma análise descritiva de todas
as variáveis que compõem cada bloco, com vista a descrever e caracterizar a situação para
todos os elementos ao nível de médias, máximos, mínimos e frequências relativas. Ainda na
parte da análise descritiva recorreu-se a estatística univariada (tratamento de uma única
variável) e multivariada (duas ou mais variáveis).
Após a análise descritiva das variáveis, e no final de cada bloco procurou-se responder a
algumas hipóteses de trabalho e para tal recorreu-se à estatística Indutiva (Inferencial)
utilizando um conjunto de métodos que permitem aferir relações entre variáveis com vista a
generalizar os valores para a população em estudo.

Software geográfico
O programa de apoio utilizado para a realização da cartografia temática foi o ArcGIS, da
empresa ESRI, que é o software para Sistemas de Informações Geográficas (SIG) mais
vendido e usado no mundo. É um programa completo, bastante poderoso e de utilização
diversificada. Como se diz na gíria dos SIG, “é uma questão de imaginação!”. Este software
apresenta um grande volume de material didático, na forma de apostilas, e-books e tutoriais.
Este programa informático, conjuntamente com um hardware, é usado para a criação e
utilização de mapas, compilação de dados geográficos, análise de informações mapeadas e
gestão de informações geográficas em bancos de dados.
Os SIG são tecnologias sofisticadas e indissociáveis dos contextos organizacionais,
técnicos, científicos e empresariais, pelo que não devem ser encarados como um mero
“Sistema de Informação”. Estes sistemas, contêm vários saberes associados ao
conhecimento do comportamento geoespacial de fenómenos, permitindo uma integração de
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dados de naturezas diversas, cujas competências são diferenciadas e se exercem sobre um
espaço geográfico bem definido e modelável.
A informação existente num SIG, é separada em diferentes camadas temáticas,
designadas de “leyers”
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, e armazenada de forma independente, o que permite trabalhá-las

de maneira rápida e simples. Isto faz com que o utilizador possa relacionar a informação
através da posição e da topologia dos objetos, com a finalidade de gerar nova informação.

6.1.9.Metodologia de pesquisa de campo
A metodologia de campo, não encerrou em si grande complexidade, pois quando partimos
para a realização dos inquéritos já estávamos previamente autorizados por parte das
administrações das empresas transportadoras para realizarmos a abordagem direta aos
motoristas.
Paralelamente, também já tínhamos as respetivas autorizações dos responsáveis dos
parques de enchimento das empresas petrolíferas, para que pudéssemos concretizar os
inquéritos nas diversas instalações de armazenagem e carga distribuídas pelo país.
Excetuaram-se os parques de combustíveis na região do Porto que, devido a atrasos, só
solicitámos as respetivas autorizações próximo das datas de operacionalização do trabalho
que, entretanto, tinham sido alterados devido aos atrasos referidos.
Os contactos para a concretização do instrumento inquérito, foram sempre efetuados junto
dos motoristas e de duas formas diferentes:
- Nos parques das petrolíferas e dos transportadores, os responsáveis das empresas,
facultaram-nos uma sala para receber os motoristas conforme iam chegando para realizarem
as cargas;
- Quando a abordagem foi feita nos parques de descarga GPL, áreas de serviço de
combustíveis líquidos, ou mesmo nas instalações de clientes finais, o contacto e
preenchimento do inquérito era efetuado na cabine da viatura.
Sem exceção, fomos bem-recebidos e, os responsáveis facilitaram sempre a interação com
os trabalhadores, mostrando interesse em posteriormente ter acesso às conclusões da
investigação.
Os “leyers”, são camadas usadas na edição de imagens digitais para separar diferentes elementos de uma imagem. Uma
camada pode ser comparada a uma transparência sobre os quais os efeitos de imagem ou imagens são aplicadas e colocados
sobre ou debaixo de uma imagem. Hoje, este sistema é uma parte integrante nos editores de imagem assim como na localização
geográfica.
42

233

6-Metodologia

6.1.10.Período de recolha de dados
A partir do momento em que considerámos finalizados os trabalhos de elaboração do
instrumento inquérito, iniciámos de seguida o trabalho de campo com a sua aplicação.
Principiámos as abordagens aos motoristas no dia 10 de janeiro de 2014 e terminámos
essa tarefa no dia 15 de setembro de 2014.
O espaço temporal inicialmente definido, tinha sido programado para 4 meses, no entanto,
surgiram alguns acontecimentos inesperados, que foram impeditivos para o cumprimento do
inicialmente estipulado.

6.1.11.Período de introdução de dados
Inicialmente utilizou-se a técnica da introdução dos dados após a realização dos inquéritos.
Com o avançar do estudo, verificou-se não existirem condições operacionais para se
conseguir o que de início se tinha programado. Devido a esse facto e aos atrasos diversos
que foram surgindo, chegou-se ao final de setembro com um número elevado de informação
para ser inserida. Foi dado continuidade a esse trabalho ao longo de outubro, tendo-se
concluído no dia 30 desse mês.
Como resultado desse trabalho, produziram-se duas bases de dados onde se inseriram
mais de 36000 “inputs”. A primeira teve por finalidade toda a análise estatística e, a segunda,
toda a cartografia (desde a localização dos acidentes registados, até à avaliação individual
subjetiva de perigo das estradas), elaborada a partir de “hiperligações” de diversas folhas de
cálculo do programa Excel.

6.1.12.Localização dos lugares de realização dos inquéritos
Após a finalização dos testes e retestes da ferramenta de inquirição e, da apresentação e
pedido de abordagem junto dos motoristas às administrações das empresas transportadoras,
passou-se à fase da inquirição propriamente dita.
Para garantir uma distribuição geográfica o mais global possível, houve o cuidado de serem
inquiridos motoristas a carregarem em todos os parques de armazenagem das diversas
petrolíferas a operarem em Portugal no Norte, Centro e Sul e em 16 dos 18 distritos do país
(Ver Anexo XI).
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No Plano de Trabalho elaborado inicialmente, encontravam-se definidos os locais
principais onde se iriam realizar os inquéritos, como são exemplo as refinarias de Matosinhos
e Sines, assim como os parques de armazenagem e carga das diversas petrolíferas. Além
desses centros de carga com maior dimensão, foi também considerado de interesse abordar
os motoristas nos locais de recolha das empresas onde trabalham, em parques de descarga
específicos, como é exemplo o aeroporto de Lisboa, parques de armazenagem e revenda,
como revendedores de GPL e Postos de Abastecimento de combustíveis, e até, em alguns
clientes finais, aproveitando os momentos anteriores ou posteriores às descargas dos
combustíveis.
A inquirição faseada e distribuída pelo país foi concretizada de uma forma bastante
interessante, em termos do contacto humano e das informações recolhidas, tendo havido
somente um único caso de rejeição e sem qualquer outro registo negativo.
As duas regras definidas inicialmente exigiam que os inquéritos fossem levados a efeito
em localidades e em regiões do país diferentes, por forma a serem conseguidas opiniões
sobre percursos e áreas geográficas distintas. Essa regra foi cumprida, tendo-se conseguido
obter informações diversas e consonantes com a imagem existente no Portugal real, pois não
nos podemos esquecer que a geografia física do país oferece realidades diferentes de Norte
a Sul.
Dos 400 inquéritos efetuados, 13 foram excluídos por apresentarem erros. Assim, os 387
questionários válidos, foram realizados e distribuídos pelo país, da forma como se encontram
referenciados na tabela 10:
Tabela 10
Distribuição Geográfica dos Inquéritos Válidos

Zona do País
Norte
Centro
Sul
TOTAL

Inquéritos Realizados % do total
116
159
112
387

29,97
41,09
28,94
100,00

Fonte: Elaboração própria com base nos inquéritos realizados
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7.1.Nota introdutória
Neste capítulo pretendemos enfatizar a importância dos resultados obtidos para a
compreensão e análise dos assuntos em estudo.
No capítulo referente ao processo de amostragem do método estatístico, os resultados dos
inquiridos foram trabalhados em três grandes grupos (norte, centro e sul), adaptando-se a
descrição da investigação ao Decreto-Lei n.º 46/89 que definiu os três níveis da Nomenclatura
das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS), neste caso específico a referenciação
da NUTS I - constituído por três unidades, no caso concreto o território correspondente a
Portugal Continental.
A análise dos dados e a sua interpretação apresentam-se de forma segmentada,
considerando a configuração dos elementos constituintes do inquérito, exibindo tabelas,
gráficos e diversos “outputs”, tratados nos programas SPSS e Excel.

7.2.Análise global da amostra
Dos 400 inquéritos levados a efeito, foram validados 387 questionários, preenchidos por
motoristas de veículos rodoviários de distribuição de combustíveis líquidos e gasosos.
Os motoristas operam em diversas empresas (50) com sede em diferentes distritos do país,
sendo 99,5% do sexo masculino, 98,7% de nacionalidade portuguesa, 73,3% casados e
71,3% têm apenas o ensino básico.
A média de idade ronda os 45 anos, sendo a idade mínima de 23 e a máxima de 64.
A abordagem aos motoristas decorreu em várias regiões do país, sendo 41,1% dos
questionários efetuados na zona Centro do país, 30,0% na zona Norte e 28,9% no Sul (Ver
Tabela 10.

7.2.1.Caracterização da situação laboral dos motoristas
A antiguidade dos motoristas na empresa onde trabalham atualmente ronda os 9,85 anos.
O motorista que desempenha funções há mais tempo, na mesma empresa tem 36 anos de
serviço e, o motorista com menor tempo exerce o cargo apenas há um ano.
Ao analisar a antiguidade na profissão, a média de anos aumenta para 15,75 anos,
existindo um motorista que conta já 40 anos neste serviço (ver tabela 11).
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Tabela 11
Antiguidade dos Motoristas
Descrição

Média Antiguidade máxima
(anos)
(anos)

Antiguidade mínima
(anos)

Antiguidade na empresa

9,85

36

1

Antiguidade na profissão

15,75

40

1

n - número de motoristas inquiridos (n total = 387 motoristas)
Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

No gráfico da figura 81, observamos as seguintes situações nas duas áreas em análise:
 Os motoristas têm tendência em se manterem na mesma profissão, como é patenteado
por 36,2% dos inquiridos, apresentando 20 ou mais anos de serviço.
Se adicionarmos a esse grupo o de 15 a 19 anos, esse valor situa-se nos 56,4%, ou seja:
a maioria que distribui combustíveis, têm 15 ou mais anos de experiência.

Figura 81
Antiguidade dos motoristas

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos
inquéritos
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 A maioria dos motoristas, mais precisamente 57,6%, trabalham na mesma empresa à
menos 9 anos.
Intercetando as duas informações, verifica-se em termos gerais que:
 Os grupos de 1 a 4 e 5 a 9 «anos na profissão», com 26,9 % dos inquiridos, são aqueles
onde se verifica o maior número de «anos de serviço na empresa», com 57,6%.
 Os grupos de 15 a 19 e 20 ou mais «anos na profissão», com 56,4 % dos inquiridos,
são aqueles que revelam o menor número de «anos de serviço na empresa», com
24,3%.
No que concerne ao número médio de quilómetros percorridos mensalmente, verifica-se
que rondam os 8000, ainda que se observe uma diminuição dos mesmos ao longo dos anos
em estudo, quer em termos de média quer em termos de valor máximo, conforme referências
na tabela 12.
Tabela 12
Média de Quilómetros Realizados Mensalmente
2013 (n=387)

2012 (n=374)

2011 (n=374)

Média mensal

8046,77

8522,46

8774,33

Valor máximo mensal

20 000

75 000

90 000

Valor mínimo mensal

1 500

1 500

1 500

n - número de motoristas inquiridos que efetuaram quilómetros nos anos em análise
Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

Quando analisamos a duração do período de trabalho, exerceram em média cerca de 11
horas diárias, sendo 16 o número máximo efetuado num dia.
Ao observamos a tabela 13, nota-se uma ligeira subida dos tempos de trabalho. A
tendência geral é no sentido destes profissionais terem feito mais horas em 2013
relativamente ao ano de 2011.

Tabela 13
Média de Horas Trabalhadas Diariamente

Média de horas diárias

2013 (n=387)

2012 (n=375)

2011 (n=375)

10,70

10,65

10,63

n - número de motoristas inquiridos com horas de trabalho nos anos em análise
Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos
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Da leitura da tabela seguinte, percebe-se que os inquiridos na Região Sul indicaram ter
realizado mais quilómetros nos anos em análise.
Também se verifica que o ano de 2011 é o que apresenta o maior número de km s
percorridos, sendo o ano 2013 o que exibe um menor número. Esta realidade é comum às
três zonas do país estudadas.
Tabela 14
Média de Horas e Quilómetros Realizados por Região

Regiões
País
Ano

Norte
Kms

Centro

Horas

Kms

Horas

Sul
Kms

Horas

2013

7650,86 11,13 7918,87 10,42 8638,39 10,65

2012

7764,29 11,14 8447,10 10,27 9425,23 10,68

2011

8540,18 11,15 8616,77 10,19 9247,66 10,69

n - número de motoristas inquiridos com horas e quilómetros realizados nos anos em análise
Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

No que diz respeito às horas de trabalho, os inquiridos na Região Norte indicam uma média
de horas mais elevada.
Ao contrário, são os motoristas da Região Centro que apresentam o menor número de
horas trabalhadas.
Figura 82
Tipo de horário praticado (%)

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos
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No que diz respeito ao horário praticado, 55,8%, efetuaram as distribuições em horário
flexível, 26,9% indicaram trabalhar por turnos e, 17,3% referiu ter horário fixo, conforme se
constata no gráfico da figura 82.
Esta situação, vai ao encontro do que se verifica empiricamente, não só em termos das
necessidades de distribuição, mas também das preferências dos profissionais, pois desta
forma têm a possibilidade de gerir o seu próprio tempo.
A maioria dos inquiridos, mais concretamente 64,1%, indicou trabalhar maioritariamente
durante o dia, 17,8% por turnos e uma idêntica percentagem indiferenciadamente (noite e
dia). Apenas um indivíduo mencionou trabalhar mais vezes de noite (0,3%).
Quando questionados sobre o tipo de distribuição, 80,1% dos motoristas indicou a granel,
12,7% por embalado e, 7,2%, indicaram distribuir ambos.
A percentagem de motoristas que referiram transportar os diferentes combustíveis, no total
de todos os combustíveis distribuídos, estão mencionados na tabela 15.
Em 2013, o gasóleo foi o combustível transportado pelo maior número de motoristas,
seguido da gasolina. Estes dois tipos de combustíveis foram distribuídos por cerca de 30%
dos profissionais (ver tabela 15).
Tabela 15
Combustíveis Transportados em 2013
Combustível Transportado

(%)

n

Gasóleo

31,7

228

Gasolina
GPL Embalado
GPL Granel
Jet A1
Betumes
Fuel
Solventes
Lubrificantes

30,3
10,6
10,4
4,6
4,0
3,5
2,4
1,7

218
76
75
33
29
25
17
12

Gás Natural

0,8

6

n - número de motoristas inquiridos que transportaram os
combustíveis assinalados
Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos
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O GPL embalado e a granel foi transportado por pouco mais de 10% dos motoristas
inquiridos e, os restantes combustíveis por menos de 5%.
Na análise desta tabela, salienta-se que a grande maioria dos motoristas procedem à
distribuição de combustíveis líquidos (gasóleo e gasolina).
A tabela 16, refere a média anual de cada tipo de combustível transportado e a
percentagem que indica terem apenas transportado cada combustível a 100% (os motoristas
que só distribuíram um combustível).

Tabela 16
Média de Tipo de Combustível Transportado em 2013
Combustível
transportado

Média

% motoristas com
100%
de transporte
Anual

n

GPL Granel

85,7

62,5%

75

GPL Embalado

72,9

55,3%

76

Solventes

70,0

41,7%

17*

Gasóleo

64,9

2,2%

228

Betumes

60,3

27,6%

29*

Gás Natural
Jet A1
Fuel
Gasolina

57,0
52,1
43,9
25,4

33,3%
36,4%
20,0%
0,0%

6*
33
25*
218

Lubrificantes

23,3

8,3%

12*

n - número de motoristas inquiridos que transportaram os combustíveis assinalados
(n total= 387 motoristas)
Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

O GPL Granel, é o que apresenta a média anual mais elevada. O GPL embalado, os
solventes e o gasóleo são os combustíveis que se seguem com maior peso médio de
transporte. A gasolina foi transportada por cerca de 25% dos motoristas, representando em
termos médios anuais apenas um 1/4 do total, sendo que nenhum motorista a distribuiu
exclusivamente.
No total dos diferentes combustíveis transportados no ano de 2013, o de maior peso médio
foi o GPL Granel. Dos 75 motoristas que transportaram este combustível, 62,5% fê-lo em
exclusividade.
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De acordo com a caracterização laboral atrás exposta, admite-se que o número de
quilómetros efetuados e a média de horas trabalhadas são variáveis e que têm grande impacto
na vida profissional dos trabalhadores. Neste sentido colocaram-se várias hipóteses de
trabalho para averiguar a existência ou não de relação entre as diferentes variáveis analisadas
e a sua influência ao nível da ocorrência de acidentes.
Através da análise do coeficiente de Correlação de Pearson percebe-se a existência de
uma correlação positiva, entre a média de quilómetros realizados mensalmente e as horas
trabalhadas. Verifica-se que a relação é moderada em 2013 [r (387) = 0,386, p = 0,000],
tornando-se mais fraca em 2012 [r (374) = 0,153, p = 0,000] e em 2011 [r (374) = 0,113, p =
0,000], não deixando, contudo, de ser significativa.
Tomando por referência o ano de 2013 constata-se que 20,0% dos motoristas que
realizaram mais de 10 000 quilómetros trabalharam 12 horas, seguidos de 12,1% que
trabalharam entre 10 a 12 horas e realizaram 10 000 quilómetros.
Tentou-se perceber também a relação existente entre a média de quilómetros realizados
por mês e o tipo de horário praticado, tendo-se utilizado o “teste de independência do quiquadrado” admitindo-se, como hipótese nula, a inexistência de relação entre as variáveis. Os
resultados são os apresentados na tabela17.
Tabela 17
Relação entre o número de quilómetros realizados
e o tipo de horário praticado pelos motoristas
Resultados do teste
Kms 2013 * Horário praticado

X2 (6) = 14,750; p = 0,022*

Kms 2012 * Horário praticado

X2 (6) = 13,569; p = 0,035*

Kms 2011 * Horário praticado

X2 (6) = 07,118; p = 0,310

* p<0,05
Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

Para os anos de 2013 e 2012 o valor de p<0,05, rejeitando-se a hipótese nula de que as
variáveis são independentes e assume-se que existe relação entre o número de quilómetros
e o horário praticado pelos motoristas nos dois anos descritos na tabela. Tomando por base
o ano de 2013, percebe-se que quem percorreu mais de 10 000 quilómetros afirma ter
maioritariamente horário flexível (11,6%), apenas 1,5% indica ter horário fixo. Esta relação é,
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no entanto pouco consistente, podendo-se ler através do valor do “Eta quadrado” que apenas
3% da variação dos quilómetros realizados em 2013 são explicados pelo horário praticado
(Eta2=0,030).
Contudo a mesma relação não se nota em 2011, podendo admitir-se que neste ano não
se verificou relação entre as variáveis em análise, ou seja, em 2011 o número de quilómetros
e o horário praticado foram variáveis independentes uma da outra. Constata-se que a
percentagem de motoristas que indicaram ter feito mais de 10.000 quilómetros e terem horário
flexível (15,7%) e os que indicaram terem feito o mesmo número de quilómetros com horário
fixo (10,4%) não é significativamente diferente.
No que diz respeito à distribuição, foi maioritariamente granel. Assim, procurou-se aferir a
existência de relação entre os quilómetros realizados por mês e o tipo de distribuição.
Como resultado, percebe-se na tabela 18 que apenas existe relação entre o número de
quilómetros e o tipo de distribuição, para o ano de 2013, sendo o valor de p<0,05. Verificase que a percentagem de motoristas com distribuição de embalados fez menos quilómetros
(49,0% fizeram até 6000 quilómetros), do que aqueles com distribuição a granel, cujo 10%
indica ter realizado mais de 10 000 quilómetros.
Tabela 18
Relação entre o número de quilómetros realizados
e o tipo de distribuição realizada pelos motoristas
Resultados do teste
Kms 2013 * Tipo distribuição realizada

X2 (6) = 24,111; p = 0,000*

Kms 2012 * Tipo distribuição realizada

X2 (6) = 12,361; p = 0,054

Kms 2011 * Tipo distribuição realizada

X2 (6) = 11,150; p = 0,084

* p<0,05
Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

Nos restantes anos não de verifica uma relação estatisticamente significativa entre as duas
variáveis em análise, «tipo de distribuição», e «quilómetros efetuados».
Nesta fase inicial levantou-se a hipótese, somente para o ano de 2013, de que a média de
quilómetros poderia estar relacionada com o tipo de combustíveis transportados.
Através do “Teste de independência do Qui-quadrado”, observou-se que a hipótese nula
foi rejeitada ao nível do transporte de 4 combustíveis. Ou seja, a variável relativa aos
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quilómetros, não é independente do facto dos motoristas terem transportado GPL embalado,
Jet A1, gasolina e gasóleo (ver tabela 19).

Tabela 19
Relação entre o número de quilómetros realizados
e o tipo combustível transportado
Resultados do teste

Kms 2013* transporte Granel

X2 (3) = 5,091; p = 0,165

Kms 2013* transporte GPL Embalado

X2 (3) = 9,569; p = 0,023*

Kms 2013* transporte Gás Natural

X2 (3) = 2,040; p = 0,564

Kms 2013* transporte Jet A1

X2 (3) = 22,271; p = 0,000*

Kms 2013* transporte Gasolina

X2 (3) = 12,582; p = 0,006*

Kms 2013* transporte Gasóleo

X2 (3) = 14,660; p = 0,002*

Kms 2013* transporte Fuel

X2 (3) = 5,793; p = 0,122

Kms 2013* transporte Solventes

X2 (3) = 1,991; p = 0,574

Kms 2013* transporte Lubrificantes

X2 (3) = 4,273; p = 0,233

Kms 2013* transporte Betumes

X2 (3) = 2,675; p = 0,444

* p<0,05
Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

Questionou-se ainda a hipótese de relação entre média de horas de trabalho diário e o tipo
de horário praticado. Verificou-se que X2 (6)=31,057 e p<0,001 logo, rejeita-se a hipótese nula
de que as variáveis são independentes e assume-se que existe relação entre a média de
horas trabalhadas e o horário praticado pelos motoristas, sendo que quem trabalha entre 10
e 12 horas e mais que 12 horas, diz ter maioritariamente horário flexível (38,0% e 19,0%
respetivamente). No entanto, esta relação não se verifica quando se averigua se um maior
número de horas trabalhadas tem relação com o tipo de distribuição realizada (a granel,
embalado ou ambos). Verifica-se que X2 (6)=10,462 e p=0,107 o que significa que as variáveis
são independentes, logo, não existe relação entre as mesmas.
Ainda relacionada com a caracterização da situação laboral tentou-se perceber se existe
uma relação entre um maior número médio de horas trabalhadas e o tipo de combustíveis
transportados. Chegou-se à conclusão de que esta relação existe apenas para o transporte
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de GPL granel e transporte de lubrificantes, sendo que em ambos os casos a hipótese da
independência das variáveis foi rejeitada sendo o p<0,05 (ver tabela 20).

Tabela 20
Relação entre o número de horas trabalhadas e o tipo combustível transportado
Designação

2013

2012

2011

Horas trabalhadas* transporte
GPL Granel

X2(3)=12,879;p=0,005*

X2(3)=14,472;p=0,002*

X2(3)=14,470;p=0,002*

Horas trabalhadas* transporte
GPL Embalado

X2(3)=5,378;p=0,146

X2(3)=5,806;p=0,121

X2(3)=2,087;p=0,554

70Horas trabalhadas* transporte
Gás Natural

X2(3)=0,502;p=0,918

X2(3)=2,361;p=0,501

X2(3)=1,162;p=0,762

Horas trabalhadas* transporte Jet
A1

X2(3)=5,349;p=0,148

X2(3)=1,633;p=0,652

X2(3)=0,245;p=0,970

Horas trabalhadas* transporte
Gasolina

X2(3)=3,952;p=0,267

X2(3)=3,368;p=0,338

X2(3)=3,792;p=0,285

Horas trabalhadas* transporte
Gasóleo

X2(3)=2,209;p=0,530

X2(3)=2,791;p=0,425

X2(3)=2,529;p=0,470

Horas trabalhadas* transporte
Fuel

X2(3)=2,908;p=0,406

X2(3)=4,136;p=0,247

X2(3)=3,902;p=0,272

Horas trabalhadas* transporte
Solventes

X2(3)=4,736;p=0,192

X2(3)=5,530;p=0,137

X2(3)=4,468;p=0,215

Horas trabalhadas* transporte
Lubrificantes

X2(3)=10,443;p=0,015*

X2(3)=4,100;p=0,251

X2(3)=1,693;p=0,639

Horas trabalhadas* transporte
Betumes

X2(3)=2,706;p=0,439

X2(3)=5,589;p=0,133

X2(3)=5,346;p=0,148

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

7.2.2.Avaliação das exigências associadas à profissão
No que concerne às exigências associadas à profissão, os motoristas são unânimes em
declarar que a mesma requer muito cuidado e atenção e pressupõe também muita segurança
na realização das tarefas. Assim, quando questionados com as duas afirmações acima
expostas, mais de 90% mostraram-se plenamente de acordo com as mesmas, sendo as
percentagens de concordância total de 92,8% e 91,2%.
Do mesmo modo, 85% estão totalmente de acordo com o facto de esta ser uma atividade
composta por diversas tarefas e responsabilidades, 80,4% afirmam ser indispensável possuir
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formação específica. Também a situação de estarem sujeitos a acidentes rodoviários é um
indicador de total concordância para 76,5% dos inquiridos.
Com valores de concordância total mais baixos, mas ainda superiores a 50%, surgem as
afirmações de que esta profissão requer informação sobre a localização das estradas que
apresentam risco de acidente.
Do total dos inquiridos, 56,9% e 50,9%, concordam totalmente que nesta profissão estão
sujeitos a acidentes nas tarefas de carga e descarga.
Os motoristas estão de acordo com as restantes afirmações, ainda que não seja na
totalidade, nomeadamente com o facto de que a atividade que desempenham «Requer
informação sobre as condições meteorológicas» (47,1%), «Requer informação sobre o estado
das estradas» (45,5%), que «Assenta em grandes esforços físicos» (40,6%) e que
«Ultrapassa algumas vezes o horário de trabalho legal» (33,4%).

Tabela 21
Média de concordância com as afirmações (escala 1 a 4)
Afirmações apresentadas

Média

Requer muito cuidado e atenção

3,92

Pressupõe muita segurança na realização das tarefas

3,91

É composto por muitas tarefas e responsabilidades

3,84

Necessita de formação específica

3,79

Está sujeito a acidentes rodoviários

3,76

Requer informação sobre a localização das estradas que apresentam risco de acidente

3,45

Está sujeito a acidentes nas tarefas de carga e descarga

3,39

Requer informação sobre o estado das estradas

3,28

Requer informação sobre as condições meteorológicas

3,04

Assenta em grandes esforços físicos

2,63

Ultrapassa algumas vezes o horário de trabalho legal

2,55

n - número de motoristas inquiridos (n total= 387 motoristas)
Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

Estas duas últimas afirmações, são de todas as menos unânimes, sendo que 40,8%
discorda que a atividade assente em grandes esforços físicos e 29,5% discorda que
ultrapasse algumas vezes o horário de trabalho legal.
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Em termos médios a concordância com as afirmações numa escala de 1 a 4 (em que 1 é
discordo totalmente e 4 concordo totalmente) situam-se entre 3,92 e 2,55 conforme se poderá
verificar na tabela apresentada a seguir, que enfatiza a média das respostas para cada uma
das opções sugeridas no questionário.

Partindo das afirmações em análise e tendo por base a média das variáveis, «Requer
informação sobre as condições meteorológicas», «Informação sobre estado das estradas» e
«Informação sobre localização das estradas que apresentam riscos de acidentes», foi criada
uma nova variável compósita (ver figura 83 ). Para a criação da mesma, analisou-se o “Alfa
de Cronbach” cujo valor foi de 0,831 garantindo assim a consistência da nova variável que

Figura 83
Exigências associadas à profissão (em média)

n - número de motoristas inquiridos (n total= 387 motoristas)

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos
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passa a agregar as três afirmações acima expostas e que se denominou de exigências de
informação sobre condições externas à profissão.
A média de concordância com esta nova variável é de 3,25 para a totalidade dos
motoristas, sendo ainda mais elevada, de 3,39 para aqueles que tiveram acidentes entre os
anos de 1998 e 2013.
Esta é uma exigência associada à profissão com a qual os inquiridos concordam
fortemente e, poderá sugerir uma área nas empresas para divulgar informações acerca das
condições meteorológicas, estado e localização das estradas com risco de acidentes. A figura
seguinte, apresenta a média da nova variável juntamente com as restantes já analisadas.
Estes fatores foram analisados e agrupados, segundo o nível de controlo que os motoristas
podem ter, no sentido em que uma atuação do próprio pode alterar o modo como são
vivenciados e sentidos. Considerou-se a subdivisão destes fatores em controláveis e não
controláveis.
Designaram-se controláveis os seguintes: «Requer muito cuidado e atenção», «Pressupõe
segurança na realização das tarefas», «Necessita de formação específica», «Requer
informação sobre a localização das estradas com acidentes» e «Ultrapassa algumas vezes o
horário de trabalho legal».
No que respeita aos fatores não controláveis, visto que poderão não depender somente da
atuação do motorista, indicam-se os seguintes: «É composto por muitas tarefas e
responsabilidades», «Está sujeito a acidentes rodoviários», «Está sujeito a acidentes nas
tarefas de cargas e descargas», «Requer informação sobre o estado das estradas», «Requer
informação sobre as condições meteorológicas» e, «Assenta em grandes esforços físicos».
Na tabela 22, confirma-se que a média de concordância dos motoristas no que concerne à
avaliação das exigências associadas à profissão é ligeiramente mais elevada com os fatores
controláveis, com um valor total de 3,51, do que com os fatores não controláveis que
apresentou 3,34. Contudo, a média de concordância com os fatores não controláveis junto
dos motoristas acidentados apresenta uma média de 3,42, que é superior à daqueles que não
tiveram acidentes com 3,31.
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Tabela 22
Média de Concordância com os Fatores - Teve ou Não Acidentes
(escala 1 a 4)
Teve
acidentes

Não teve
acidentes

Total

Fatores Controláveis

3,54

3,50

3,51

Fatores Não controláveis

3,42

3,31

3,34

Designação

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

Para qualquer dos dois grupos constituídos, o nível de concordância para quem teve
acidentes, apresenta valores superiores aos que os não tiveram.
Esta situação pode remeter mais uma vez para a importância da atuação das empresas ao
nível destes fatores, sobre os quais os motoristas não têm possibilidades de agir. É importante
tomarem-se medidas quanto à prevenção dos acidentes nas cargas e descargas, facultando
informações sobre o estado das estradas e do percurso que vão realizar, além das condições
meteorológicas, etc.
Analisando os resultados ao nível das regiões geográficas, onde se concretizaram os
inquéritos, verifica-se que o grau de concordância com os fatores controláveis é
significativamente superior no Norte face ao Centro e Sul, enquanto a média de concordância
com os fatores não controláveis é significativamente inferior no Sul face às outras regiões (ver
tabela 23).
Tabela 23
Média de Concordância dos Fatores por Região (escala 1 a 4)

Designação

Norte

Centro

Sul

Total

Fatores Controláveis

3,61

3,49

3,43

3,51

Fatores Não controláveis

3,43

3,39

3,16

3,34

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos
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No que se refere às consequências que advêm da profissão, 84,6% dos motoristas
mencionaram a fadiga provocada pela atividade.
O stress, é também um elemento de destaque, surgindo com 76,3% de indicações,
seguindo-se a sonolência referenciada por 49,2% dos casos e as dores nas costas que
surgem com 18,8% de alusões.
O trabalho desempenhado provoca, segundo 15,9% dos inquiridos, insatisfação laboral ou
insatisfação na realização das tarefas e, 3,4% indicaram dificuldades respiratórias.
Dos restantes 3% de referências a outros elementos, que surgem de forma espontânea,
causados pela função que desempenham, destacam-se o cansaço visual com 1,3%, dores de
cabeça, corpo, membros inferiores e esforço físico com 0,8% e pressão psicológica com 0,5%
A tabela 24, mostra a percentagem de respostas apresentada para cada uma das opções
sugeridas:
Tabela 24
Elementos Causados pela Profissão Desempenhada (%)
Elementos

(n=966)*

Fadiga

84,60%

Stress

76,30%

Sonolência

49,20%

Dores nas costas

18,80%

Insatisfação laboral na realização das
tarefas

15,90%

Dificuldade em respirar

3,40%

Outros elementos

3,00%

*Total de respostas com resposta múltipla. Total superior a 100%.
Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

Sabendo-se que a sintomatologia causada pela profissão tem impacto na qualidade de
vida do trabalhador e consequentemente na sua produtividade, colocou-se a hipótese da
existência de relação entre a média de horas trabalhadas e a sintomatologia apresentada.
Verificou-se que o stress [X2(3)=12,947 e p<0,05], a fadiga [X2(3)=11,891 e p<0,05] e a
insatisfação na realização das tarefas [X2(3)=19, 151 e p<0,001] são variáveis que se
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relacionam com o número de horas trabalhadas. No caso do stress verifica-se que quem
trabalha entre 10 a 12 horas e 12 ou mais horas, indica sentir mais stress (33,8% e 17,1%).
No caso da fadiga os valores também são mais elevados para quem refere trabalhar mais
horas (33,8% e 14,8%). Relativamente à insatisfação na realização das tarefas, os valores
mais elevados são de 40,7% e 29,6% para quem trabalha 10 a 12 e mais de 12 horas. A
restante sintomatologia não tem relação com o número de horas trabalhadas.
Analisando a adaptação às viaturas com que trabalham diariamente, 62% dos motoristas
tiveram algum tempo de adaptação, embora os restantes 38% admitam não o ter tido. Já no
que concerne à realização de ações de formação por parte da empresa onde trabalham,
96,6% afirmaram já terem frequentado ações de formação e apenas 3,4% disseram que não.
As ações de formação em que mais participaram, centraram-se em: Condução defensiva
com 93,3%, Manuseamento de produtos, 91,2%, Extinção de incêndios, 90,4%, Rol-Over
89,0% e, Noções básicas de socorrismo, 77,0%.
Foram referidas espontaneamente por 72 inquiridos, outro tipo de formações: 55% sobre
Tacógrafos, 17,5% sobre Segurança e Higiene no Trabalho e 7,5% em CAM e Security.
Quanto ao facto da empresa facultar informação sobre a localização geográfica de trechos
de estradas com risco de acidente ou pontos negros, 66,7 % indicam maioritariamente, que

Figura 84
Ações realizadas associadas à Profissão (%)

n - número de motoristas inquiridos (n total= 387 motoristas )
Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos
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tal informação não é facultada, sendo que só 33,3% respondeu afirmativamente a esta
questão.
O gráfico da figura 84, referencia o resumo da atuação das empresas ao nível das
diferentes ações mencionadas.
Na sequência das informações espontâneas, procurou-se perceber se existiria alguma
relação entre a média de horas trabalhadas e as ações de formação realizadas. Verificou-se,
contudo, em todas as ações (Tacógrafos, Segurança e Higiene, ADR, CAM, Security) não
existir relação com a média de horas trabalhadas, conforme valores apresentados na tabela
25, exibida na página seguinte.

Tabela 25
Relação entre o número de Horas Trabalhadas
e as Ações de Formação Realizadas
Correlações

Resultados do teste

Horas trabalhadas 2013 * Tacógrafos

X2(3) = 2,259; p = 0,520

Horas trabalhadas 2013 * Segurança e Higiene

X2(3) = 1,168; p = 0,761

Horas trabalhadas 2013 * ADR

X2(3) = 1,270; p = 0,736

Horas trabalhadas 2013 * CAM

X2(3) = 2,688; p = 0,442

Horas trabalhadas 2013 * Security

X2(3) = 2,491; p = 0,447

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

Com a finalidade de verificar se haveria relação entre a afirmação «O meu trabalho
ultrapassa algumas vezes o horário de trabalho legal», (reconhecimento de excesso de carga
horária) e, a sintomatologia provocada pelo trabalho, concretizou-se o teste estatístico do
“Qui-quadrado”.
Conclui-se que no caso da fadiga [X2(1) = 4,652 e p<0,05], da sonolência [X2(1) = 9,504 e
p<0,05], e da dificuldade em respirar [X2(1) = 5,448 e p<0,05], existe relação com a
concordância do trabalho ultrapassar o horário legal e a sintomatologia provocada pelo
mesmo, ou seja, estas variáveis não são independentes, sendo que a relação é
estatisticamente significativa. O mesmo já não acontece com o stress, a insatisfação na
realização das tarefas ou as dores nas costas, que são variáveis sem relação com o
ultrapassar do horário de trabalho.
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7.2.3.Avaliação subjetiva das condições geográficas existentes
Foi pedido aos motoristas uma avaliação sobre as estradas utilizadas diariamente ao
efetuarem

o

trabalho

de

distribuição,

enquanto

áreas

prováveis

a

acidentes.

Independentemente da ocorrência ou não de acidentes, todos os motoristas avaliaram
subjetivamente as três estradas consideradas pelos próprios como sendo as mais perigosas.
Esta avaliação foi efetuada não só ao nível da própria estrada, como também foi detalhada
no que concerne ao quilómetro específico e ao sentido considerado mais propício para
acidentes, de forma a possibilitar a cartografia das estradas. Foram diversas as estradas
indicadas. Uma primeira análise mais abrangente (apenas ao nível das estradas) faz destacar
em Top 20 as seguintes estradas como sendo as mais propícias a acidentes: IC1, EN1/IC2,
2ªcircular, IP3, A1, IP4, N389, N125, A25, N108, N222, IC19, EN118, N109, EN366, N101,
A29, N247, N120 e N346 (ver figura 26).
Tabela 26
Top 20 - Estradas Consideradas Mais Perigosas (%)

Ordem

Estrada

n

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

IC1
EN1/IC2
2.ª Circular
IP3
A1
IP4
N389
N125
A25
N108
N222
IC19
EN118
N109
EN366
N101
A29
N247
N120
N346

74
38
34
32
27
24
23
21
19
19
18
16
14
12
11
11
10
10
9
7

12,1
6,2
5,6
5,2
4,4
3,9
3,8
3,4
3,1
3,1
2,9
2,6
2,3
2,0
1,8
1,8
1,6
1,6
1,5
1,1

Nota:* - Resposta múltipla. % superior a 100%
Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados
apurados dos inquéritos
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Apesar de apresentarmos o Top 20, uma análise mais minuciosa ao nível dos elementos
de segurança avaliados, incidirá apenas sobre as três estradas apontadas como mais
perigosas, visto serem mencionadas um maior número de vezes, com 74; 38 e 34 referências.
Na tabela apresentada anteriormente, destaca-se o IC1 com 12,1% de referências,
considerada como mais propicia a acidentes. Em seguida surge a N1/IC2 com 6,2% e, a
2ªcircular, com 5,6%.
Estas três estradas formam o Top 3 referidas como as mais perigosas pelos inquiridos,
independentemente de terem ou não acidentes.
No que concerne ao IC1, maioritariamente considerada nada ou pouco segura nos
principais itens avaliados, destaca-se como nada segura nos seguintes elementos:
Estado do pavimento: No total de referências, 79,7% dos motoristas consideram-na como
sendo uma estrada nada segura.
Tráfego: 60,8% dos motoristas indicaram o tráfego como elemento responsável pela
impossibilidade de uma condução segura.
Chuva: 52,7% dos motoristas consideram esta estrada nada segura.
Granizo: 47,9% indicaram esta estrada nada segura.
Geada: 45,9% indicaram a geada como um dos fatores que contribui para a realização de
uma condução insegura.
Fraco escoamento de águas: 45,9% indicaram este fator como responsável pela avaliação
de nada segura.
Esta estrada é ainda considerada como pouco segura ao nível de nevoeiro (52,7%),
temperaturas elevadas (51,4%), sinalização (47,3%), encadeamento solar (43,2%) e
visibilidade (39,2%).
As indicações sobre esta estrada como bastante segura ou muito segura são residuais em
todos os itens avaliados.
De salientar que este troço é destacado em primeiro lugar como a área mais propícia a
acidentes, tanto pelos motoristas que indicam ter tido acidentes entre 1998 e 2013, como
pelos que não sofreram qualquer acidente. Isto significa que a perceção de estrada insegura
é unanime. Contudo, os acidentados consideram em termos médios, que o fator causador de
maior insegurança deve-se ao tráfego (1,56) enquanto que os não acidentados, consideram
ser a geada (1,56).
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A EN1/IC2 destaca-se como nada segura a nível da chuva (50,0%). Em todos os
restantes elementos é avaliada maioritariamente como pouco segura, sendo os seguintes
fatores os que contribuem em maior escala para esta perceção: nevoeiro, 65,8%, vento e
encandeamento solar, 57,9%, fraco escoamento de águas, 55,3%, granizo, 50,0%, geada,
50,0% e tráfego com 50,0%. Os motoristas com acidentes, consideram em média, como
fator mais inseguro, a chuva (1,56) e os motoristas que não tiveram acidentes indicam
novamente a geada (1,71).
Já a 2ªcircular, é considerada em quase todos os itens avaliados, como pouco segura.
A nível do pavimento, 67,6% dos inquiridos, indicaram a estrada como pouco segura, assim
como o nevoeiro e geada, com 55,9 %, o encandeamento solar e granizo, com 52,9%,
chuva e fraco escoamento de águas com 50,0% e sinalização com 47,1%. Ao nível do
tráfego, este troço é apontado por 52,9% dos motoristas como nada seguro, indicando o
percurso como uma das áreas de maior risco de acidentes. Os motoristas acidentados
consideram em média que a chuva é o elemento mais inseguro (1,79), embora os que não
tiveram acidentes, também consideraram a chuva, atribuindo um valor de 1,52.

Tabela 27
Avaliação média por item do TOP 3 estradas perigosas
IC1

EN1/IC2

2ª Circular

Estado do pavimento

1,76

2,07

2,07

Áreas com encostas muito íngremes

2,32

2,17

2,67

Áreas com fraco escoamento de água

1,95

1,95

1,92

Encandeamento solar

2,33

2,18

2,25

Temperaturas elevadas

2,37

2,53

2,64

Áreas ventosas

2,56

2,44

2,57

Nevoeiro

1,8

1,79

1,96

Chuva

1,68

1,69

1,52

Granizo

1,74

1,72

1,63

Geada/Gelo

1,61

1,7

1,67

Neve

2,07

2,04

2,17

Visibilidade

2,34

2,3

2,73

Sinalização

2,35

2,21

2,71

Tráfego

1,67

1,64

1,77

74

37

34

Estradas

n Total

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos
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A tabela exposta anteriormente, retrata a média de segurança de cada um dos itens
avaliados para cada uma das estradas analisadas (escala de 1 a 5, em que 1 é nada segura
e 5 muito segura).
Analisando os valores médios, as três estradas consideradas mais perigosas, apresentam
uma avaliação de «pouco seguras» no total dos itens.
Nesta avaliação subjetiva, destaca-se ainda que os motoristas acidentados, situam em
segundo lugar do Top 20 a 2.ª Circular e, em terceiro lugar, a EN1/IC2, enquanto que os não
acidentados, consideram a EN1/IC2 a segunda estrada como área com maior risco de
acidente e colocam a 2.ª Circular em terceiro (ver figura 28).

Tabela 28
Avaliação Média Global do TOP 3 das Estradas Perigosas
(1 nada segura e 5 muito segura)
Estradas
IC1

Valor
médio
2,04

Máximo

Mínimo

n

2,56

1,61

74

EN1 / IC2

2,03

2,53

1,64

37

2.ª Circular

2,16

2,67

1,52

34

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

Para aferir a segurança das estradas, foram avaliados 14 itens diferentes, apresentados
na questão 17 do questionário, que incluem fatores desde o «Estado do pavimento» até ao
«Tráfego» existente nas vias. Considerou-se, contudo, que estes elementos pelas suas
características, poderiam ser associados em grupos mais abrangentes. Nesse sentido, foram
criados dois novos índices para agregaram os itens avaliados, ficando assim organizados:
- Fatores Geográficos:
«Áreas com encostas muito íngremes», «Encandeamento solar», «Temperaturas
elevadas», «Área ventosa», «Nevoeiro», «Chuva», «Granizo», «Geada/Gelo» e «Neve»;
- Fatores de Engenharia:
«Estado do pavimento», «Áreas com fraco escoamento de águas», «Visibilidade»,
«Sinalização» e «Tráfego».
Para avaliar a consistência destes índices, estes foram analisados por intermédio do Alfa
de Cronbach, tendo-se atingindo o valor de 0,798 na construção da variável «Fatores
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Geográficos» e de 0,644 na construção da variável «Fatores de Engenharia». Ainda que este
último valor não seja muito elevado, o facto de ser superior a 0,6 permite-nos avançar com a
construção dos índices.
Através da análise dos índices, percebe-se que uma maior insegurança nas estradas é
atribuída tendencialmente aos «Fatores Geográficos», com o valor de 2,11, surgindo em
seguida os «Fatores de Engenharia» com 2,16. Ainda que os valores médios sejam bastante
aproximados, os «Fatores de Engenharia» atingem um máximo de 4,50 na escala de
segurança apresentada ao passo que os «Fatores Geográficos» não ultrapassam o valor
médio de 3,70.
Como se poderá verificar na tabela 29, salienta-se que na avaliação realizada para as três
estradas consideradas como as mais propícias a acidentes, os «Fatores Geográficos» são
predominantes na perceção das mesmas enquanto vias de circulação rodoviária pouco
seguras.
Tabela 29
Avaliação TOP 3 Estradas perigosas Fatores Geográficos e Engenharia
(apenas nos itens 1 nada segura e 2 pouco segura)

Estradas

Fatores Geográficos

Fatores de Engenharia

Nada segura

Pouco segura

Nada segura

Pouco segura

IC1

36,50%

60,80%

48,60%

48,60%

EN/IC1

43,20%

56,80%

43,20%

51,40%

2.ª Circular

32,40%

67,60%

35,30%

61,80%

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

Tendo por base esta questão, elaborou-se uma matriz de risco com a finalidade de aferir
o nível de perigosidade das estradas mais referidas pelos profissionais.
Na «Avaliação subjetiva das condições geográficas existentes», pretendeu-se que os
motoristas enriquecessem a base de dados construída para o efeito, com informações
muito particulares e que em termos estatísticos serão únicas. Sem desejar que esses
conteúdos substituíssem as matérias intrínsecas desta fracção do inquérito, pretendeu-se
aferir o nível de perigosidade das estradas mais salientadas. O propósito dessa
informação, situa-se na necessidade em se compreender na prática se os fatores da
geografia serão elementos a ter em consideração, para a explicação de uma parte, que

260

7-Resultados Gerais

esclarece um todo dos acidentes que têm ocorrido em Portugal, com viaturas que transportam
combustíveis líquidos ou gasosos.
Na pergunta n.º 17 do inquérito, foi pedido que, segundo a sua experiência e perceção,
avaliassem as estradas com maior perigosidade a partir do seu conhecimento empírico.
A pergunta apresentava-se direta e concisa:
“Das estradas que diariamente utiliza no seu trabalho de distribuição, indique qual ou quais
os locais que na sua opinião se apresentam como áreas propícias a acidentes/áreas com
maior risco de acidente?”.
Pode-se observar na tabela 30, os 14 fatores previamente determinados, assim como os 5
níveis de avaliação. Salienta-se que a filosofia aplicada na determinação da pontuação de
cada fator e nível, para cada estrada, foi a seguida e indicada no inquérito.

Tabela 30
Exemplo da Matriz Colocada na Pergunta 17 do Questionário
Estrada nº …

(Fatores de Risco)

Nada Pouco
Bastante Muita
Segura
segura segura
segura segura

1) Estado do pavimento
2) Área com encostas muito íngremes

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

3) Área com fraco escoamento de águas

1

2

3

4

5

4) Encadeamento Solar

1

2

3

4

5

5) Temperaturas elevadas

1

2

3

4

5

6) Área ventosa

1

2

3

4

5

7) Nevoeiro

1

2

3

4

5

8) Chuva

1

2

3

4

5

9) Granizo

1

2

3

4

5

10) Geada/Gelo

1

2

3

4

5

11) Neve

1

2

3

4

5

12) Visibilidade (arbustos, árvores, muros, etc.)

1

2

3

4

5

13) Sinalização

1

2

3

4

5

14) Tráfego

1

2

3

4

5

Fonte: Elaboração Própria - Pergunta n.º 17 do Questionário

Com a finalidade de poder controlar as entradas de informação para a investigação, o
inquérito detinha a possibilidade na pergunta 16 de se referirem as estradas e designar o
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ponto ou o trecho considerado de maior perigosidade com o respetivo sentido geográfico.
A questão deu a possibilidade de se introduzirem informações para 3 estradas por
motorista.
Na totalidade, recebemos 612 referências relativas à informação de 378 motoristas.
Após termos refletido sobre a relação dos acidentes, as suas causas e, os fatores
causadores de dificuldades diversas em termos de segurança no dia-a-dia do universo de
motoristas, considerou-se ser importante construir uma matriz que agrupasse de forma
sucinta toda a informação recolhida.
Paralelamente, verificou-se que os fatores referenciados e os níveis de segurança,
logicamente não eram iguais. Duas razões principais:
1 – A avaliação é subjetiva e cada motorista tem um olhar e sensibilidades particulares
sobre as questões dos perigos e dos riscos;
2 – As estradas portuguesas inserem-se em realidades diferentes, distribuídas por três
grandes regiões (Norte, Centro e Sul) apresentando-se a geografia, a localização das
estradas e a engenharia de construção com realidades diferentes.

7.3.Metodologia seguida para a elaboração da matriz de fatores de risco
geográficos

1.ª Ação
Iniciou-se o trabalho com a criação de uma matriz onde se colocaram o número de
referências (n.º de vezes que cada fator de risco foi salientado em cada nível de gravidade)
que cada motorista considerou nas suas respostas. Estas referências foram realizadas a
partir da matriz inicial (matriz da questão 17 do inquérito).
Como resultado dessa ação, passou a designar-se por “Pontos” os valores destacados
em cada fator por cada nível de gravidade. Com a soma dos diversos pontos por fator
(soma por coluna) passou-se a ter o designado “Total de Pontos por Fator”. Com a soma
dos pontos por cada nível de gravidade (soma por linha) passou-se a ter o que se assinalou
por “Total de Pontos por Nível”.
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Com esta ação, passámos a ter referenciados os fatores de risco e os níveis de gravidade
com maior e menor significado, ou seja, com um maior ou menor número de referências totais.
Assim, obtivemos a matriz da tabela 31.

Tabela 31
Matriz de Pontos por Nível de Gravidade

Fonte: Cálculos e Elaboração Própria

2.ª Ação
Seguidamente, considerando que cada fator apresentava um “peso” significativo diferente,
pois os motoristas avaliaram cada um com o valor correspondente ao nível de gravidade que
determinaram mais adequado à realidade individual verificada, foi elaborada uma segunda
matriz onde se colocaram os valores correspondentes ao produto do número de vezes que
cada um dos 14 fatores foram referidos, pelo nível de gravidade dos 5 níveis.

Tabela 32
Matriz do Nível de Gravidade Individual

Fonte: Cálculos e Elaboração Própria
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Com esta ação, passou-se a designar o nível da avaliação individual de cada fator, por
“Nível de Gravidade Individual”, conforme o expresso na tabela 32.

3.ª Ação
Elaborámos a terceira matriz, para determinar o peso relativo de cada fator de risco no seio
do total da avaliação, ou seja o nível de gravidade relativo de cada fator de risco.
Assim, foi determinada a percentagem que cada fator de risco apresenta em cada um dos
5 níveis de gravidade.
O peso relativo foi determinado pela fórmula:
[(n.º de referências x nível de gravidade) x 100]/n.º total de pontos relativo à soma dos
totais de cada um dos 14 fatores.
Da ação descrita, foi obtida a matriz representada na tabela 33.

Tabela 33
Matriz do peso relativo (%)

Fonte: Cálculos e Elaboração Própria

Inicialmente, ao elaborar o inquérito, determinaram-se os 5 níveis de gravidade e a
respetiva valoração (referenciado anteriormente com a apresentação da matriz colocada na
pergunta 17 do questionário).
Seguindo essa filosofia de trabalho e por uma questão de método, com base nos 5 níveis
definidos, foram determinados os valores correspondentes aos intervalos de classe, onde
posteriormente, se aplicou uma cor diferente para cada nível de gravidade estabelecido, para
facilitar a leitura: (ver tabela 34).
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Tabela 34
Matriz de Intervalos de Classe, Cores e Referências

Fonte: Cálculos e Elaboração Própria

4.ª Ação
Posteriormente, foi elaborada outra matriz com os fatores de risco e respetivos totais de
pontos dados pelos motoristas, assim como o peso de cada fator relativamente ao total e
consequente percentagem por fator de risco.
O peso de cada fator foi determinado pela fórmula:
[(soma do total do n.º de referências de cada fator x nível de gravidade de cada fator)* 100]/
soma dos totais de todos os fatores.
Assim, realizou-se o seguinte trabalho para a elaboração de uma matriz com 5 colunas:
- Número sequencial dos fatores geográficos;
- Designação dos fatores geográficos;
- Número total de pontos por cada fator de risco;
- Peso relativo de cada fator de risco;
- Percentagem relativa de cada fator de risco.
Numa primeira visualização, verificou-se que seguindo o método do inquérito, os fatores
com maior nível de perigosidade, eram os que apresentavam valores inferiores.
Com a finalidade de se inverter essa lógica, determinou-se a percentagem relativa ao total
de pontos. Para se obter um valor entre “0” e “100” determinou-se a percentagem pela
diferença entre o valor 100 e o valor determinado para cada peso de cada fator de risco.
A partir dessa ação, os fatores que apresentavam menor perigosidade passaram a ser
exibidos com um valor percentual mais baixo e, pelo contrário, os fatores com maior
perigosidade passaram a ser os que surgiam com os valores percentuais mais elevados.
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Daí, concluiu-se a matriz da tabela 35.

Tabela 35
Matriz de peso e percentagem relativas

Fonte: Cálculos e Elaboração Própria

Após estas ações, ordenaram-se os fatores geográficos do menor valor percentual para o
maior, ou seja: do fator com menor nível de gravidade para o fator de maior nível de gravidade.
A ordenação foi realizada a partir da coluna da percentagem da menor (primeira) para a
percentagem maior (última).
Obtivemos assim a matriz da tabela 36.
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Tabela 36
Matriz de Fatores de Risco por Ordem Sequencial

N.º
5
6
12
13
2
4
1
3
14
7
8
11
9
10

Fatores de Risco
Temperaturas elevadas
Área ventosa
Visibilidade (arbustos, árvores, muros, etc.)
Sinalização
Área com encostas muito íngremes
Encadeamento Solar
Estado do pavimento
Área com fraco escoamento de águas
Tráfego
Nevoeiro
Chuva
Neve
Granizo
Geada/Gelo

Avaliação
Motorista
990
981
947
936
926
901
847
823
699
686
638
628
622
572

Peso

%

8,84
8,76
8,46
8,36
8,27
8,05
7,57
7,35
6,24
6,13
5,70
5,61
5,56
5,11

91,16
91,24
91,54
91,64
91,73
91,95
92,43
92,65
93,76
93,87
94,30
94,39
94,44
94,89

Fonte: Cálculos e Elaboração Própria

Depois da concretização do conjunto das ações referenciadas, complementou-se a matriz
com duas colunas que referem as classes de risco e o grau de perigosidade por classe.
O número de classes seguiu a lógica apresentada no inquérito (cinco classes) e os
intervalos de classe foram determinados a partir dos valores do conjunto dos elementos.
Dessa forma, para alcançarmos as 5 classes, dividimos por, a diferença entre o valor
percentual mais elevado e o valor percentual mais baixo.
Ao fazer-se a análise da determinação das classes, avaliaram-se os fatores de risco
escolhidos para o estudo. Nessa fase, considerou-se que não havia razões para colocar
qualquer fator com uma significância maior relativamente a outro qualquer. Nesse momento,
havia somente uma meta a ser alcançada: determinação de um conjunto de grupos, mais
precisamente 5, que de uma forma qualitativa pudesse empiricamente salientar os fatores que
individualmente ou em interação poderiam influenciar com maior ou menor perigosidade as
deslocações das viaturas em geral e, muito em particular os camiões que distribuem
combustíveis.
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Continuando a análise da matriz segundo esse raciocínio, foram concluídos mais 2
elementos.
Não estando a ser seguida uma metodologia científica já conhecida para a elaboração
de uma matriz de risco, considerou-se importante definir termos próprios e que se
relacionassem com as matérias em análise nesta investigação.
O estudo, análise e elaboração, são de fonte própria a partir das informações existentes,
pensando-se nos objetivos específicos da investigação, especialmente os que salientam
as componentes geográficas e de engenharia.
Sendo uma matriz qualitativa, julgou-se pertinente substituir o “Nível de Gravidade” por
“Severidade” e os “Impactos” por “Nível de Controlo”.
Redefiniu-se e concluiu-se a matriz ficando essa organizada da forma a seguir
apresentada na tabela 37.
Com a criação desta matriz, pretendeu-se de forma empírica, salientar os elementos
essenciais na determinação de pontos e/ou trechos de estrada com perigo, pois são
salientados os fatores considerados de maior risco, visualizando-se facilmente os diferentes
níveis de controlo e, consequentemente as ações de segurança na condução adequadas.

Tabela 37
Matriz Qualitativa de Risco

Fonte: Cálculos e Elaboração Própria
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7.4.Caracterização dos acidentes rodoviários
Entre 1998 e 2013, 72,9% dos inquiridos, não tiveram acidentes. Dos 27,1% que indicaram
ter tido acidentes no período em análise, 90,5% teve apenas um acidente, 7,6% tiveram 2,
1% indicaram ter tido

3 acidentes e,

a mesma percentagem,

referiu ter tido

4.

Contabilizaram-se assim 105 motoristas acidentados, a que corresponde um total de 113
acidentes (ver figura 85).

Figura 85
Motoristas com acidentes entre 1998 e 2013 (%)

n - número de motoristas inquiridos (n total= 387 motoristas)

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

Verifica-se na análise que do total de motoristas que sofreram acidentes, 35,2% estão na
empresa atual entre 5 a 9 anos e, 48,6% estão há 20 anos ou mais nesta profissão. Contudo,
em ambas as situações nota-se a existência de uma associação muito reduzida entre as
variáveis (Cramer's V= 0,180) e (Cramer´s V= 0,227). Tal significa que a relação entre a
ocorrência de acidentes e o tempo de serviço na empresa atual, e a ocorrência de acidentes
e o tempo na profissão é uma relação fraca em ambos os casos.
Através do cruzamento entre a questão relativa à ocorrência de acidentes e a média de
quilómetros percorridos nos anos em análise, percebe-se que em 2013 e em 2011 quem teve
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acidentes efetuou uma média superior de quilómetros, situação que não se verificou em 2012,
conforme referência na tabela 38.
Tabela 38
Teve ou não acidentes e Média de quilómetros efetuados
Anos (n)

Sim

Não

Total

2013 (n=387)

8153,33

8007,09

8046,77

2012 (n=387)

8299,05

8609,67

8522,46

2011 (n=387)

9086,67

8652,42

8774,33

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

Como se pode ver na tabela a seguir, ainda que a média de quilómetros tenha sido mais
elevada para quem teve acidentes, o número de quilómetros não explica significativamente a
probabilidade média de ter ou não ter acidentes, de acordo com o teste executado (one-wayanova), notando-se a ausência de correlação das duas variáveis (eta2=0,001). Dessa forma,
o ter ou não acidentes, não difere face ao número médio de quilómetros realizados.

Tabela 39
Quilómetros efetuados e ocorrência de acidentes
Relação

One-Way_Anova

Kms 2013 * teve acidente

f(1,386) = 0,267; p = 0,606

Kms 2012 * teve acidente

f(1,373) = 0,241; p = 0,624

Kms 2011 * teve acidente

f(1,373) = 0,316; p = 0,574

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

Verifica-se ainda que existe uma relação entre a ocorrência de acidentes e o tipo de horário
praticado [X2(2)=10,575; p=0,005] sendo que quem teve acidentes revela ter maioritariamente
horário flexível, confirmando-se que as variáveis não são independentes e a relação é
estatisticamente significativa.
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Dos motoristas que indicaram ter tido acidentes, 27,1%, referiram que o mais recente
ocorreu em 2013, concretamente 24,8% e, 10,5% indicaram 2011 e 2012.
A nível global e, tendo por base todos os acidentes, podemos verificar no gráfico da figura
86, que os anos com maiores registos são 2013 com 23,0%, seguido de 2010 com 10,6%,
2011 e 2012 com 9,7%.

Figura 86
Ano de ocorrência dos acidentes VS Acidente mais recente (%)

n - Total de acidentes ocorridos (n total = 113 acidentes)
n – Acidentes mais recente (n total = 105 acidentes)

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

Quando determinada a regressão linear, verifica-se que a reta mostra uma inclinação
positiva com um valor de R2=0,4537. Ainda que nos 16 anos estudados somente 4
apresentam um valor superior aos valores da reta, a mesma atesta os acontecimentos reais,
com o aumento de acidentes entre 1998 e 2013.
Numa análise de encadeamento, verificou-se uma relação estatisticamente significativa
entre o número de acidentes ocorridos em 2013 e o número de horas trabalhadas no mesmo
ano, sendo que 22,9% dos acidentes em 2013 foram com motoristas que trabalharam mais
de 12 horas [X2(3) = 10,676; p<0,05].
Como se pode observar na figura 87, dos meses com maior número de acidentes,
destacam-se julho com 13,3%, abril com 12,4% e junho com 10,6%, havendo coincidência
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entre estes meses e o mês em que ocorreu o acidente mais recente, conforme se pode
constatar no gráfico seguinte.
Contudo, não existe relação entre o mês em que acorre o acidente e a responsabilidade
do acidente [X2(22)=31,506; p=0,086].

Figura 87
Meses da ocorrência dos acidentes VS acidente mais recente (%)

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

n - Total de acidentes ocorridos (n total = 113 acidentes)
n – Acidentes mais recente (n total = 105 acidentes)
Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

Após a determinação da regressão linear, observa-se que a reta apresenta uma inclinação
negativa, com um valor de R2=-0,0703. Apesar da tendência ser ténue, apura-se que a maioria
dos acidentes ocorreram nos meses referentes ao primeiro semestre. Entre janeiro e junho,
registaram-se 54,00% e entre julho e dezembro 46,00%.
A responsabilidade dos acidentes, segundo a opinião de 59,3% dos motoristas, foi
maioritariamente de terceiros. Para 29,2% a responsabilidade foi do próprio e 11,5%
consideram que a responsabilidade foi repartida.
Em relação aos motivos que causaram os acidentes (ainda que pudessem ter sido diversas
no mesmo acidente) os mais assinalados a nível global foram o “Incumprimento das regras
de condução defensiva”, com 16,1% e o “Desrespeito pelas regras do código da estrada com,
13,9%.
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A velocidade excessiva, também é referenciada como causa em 8,7% dos acidentes e a
fadiga em 6,5%. Já a chuva foi a causadora de 6,1%.
Face às diferentes opções de causas expostas, procedeu-se a uma agregação das
mesmas de acordo com uma lógica racional dos fatores, considerando-se como causas 3
diferentes tipologias de fatores:
- Fatores Humanos - (Stress, Fadiga, Sonolência, Problemas familiares, Problemas
profissionais, Velocidade excessiva, Desrespeito pelas regras do código da estrada,
Incumprimento das regras de condução defensiva e Encadeamento devido à luz dos faróis);
- Fatores Geográficos - (Estrada sinuosa, Área com encostas muito íngremes,
Encadeamento devido à luz do sol, Chuva, Temperaturas elevadas e Vento);
- Fatores de Engenharia - (Problemas mecânicos, Mau estado do pavimento, Sinalização
deficiente, Área com fraco escoamento de águas).
Tabela 40
Causas dos acidentes (%)
Fatores Humanos
(57,6%)

(n=228)

Fatores
Geográficos
(23,4%)

(n=56)

Fatores
Engenharia
(19,0%)

(n=39)

Incumprimento das regras de
condução defensiva

22,80%

Chuva

28,60%

Estrada sinuosa

33,30%

Desrespeito pelas regras do
código da estrada

19,70%

Pouca visibilidade

28,60%

Problemas
mecânicos

25,60%

Velocidade excessiva

13,20%

Área fraco escoamento
águas

16,10%

Mau estado
pavimento

23,10%

Fadiga

11,80%

Área com encostas
muito ingremes

10,70%

Sinalização deficiente

17,90%

Sonolência

8,30%

Encandeamento à luz
do sol

8,90%

Stress

8,30%

Nevoeiro

3,60%

Problemas com terceiro

4,80%

Muito vento

3,60%

Distração

4,80%

Falta de formação

1,80%

Adormecer

1,30%

Problemas familiares

0,90%

Problemas Profissionais

0,90%

Encandeamento luz dos faróis

0,90%

Doença cardíaca

0,40%

TOTAL

100%

TOTAL

100%

TOTAL

100%

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos
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Os fatores humanos foram indicados como causa em 57,6% dos acidentes, os geográficos
em 23,4% e, os de engenharia em 19,0%.
A tabela 40, salienta as causas apontadas para a ocorrência dos acidentes, assim como o
peso de cada um dos fatores inseridos nas 3 tipologias referidas.
Utilizando este tipo de agrupamento e com a finalidade de se perceber a distribuição
geográfica desses 3 grupos de fatores, elaborou-se um ensaio com o cruzamento dos
concelhos onde ocorreram os acidentes e os grupos definidos.
Foi observado que a amostra relativa a cada concelho é muito reduzida, não permitindo
fazer extrapolações, pois os valores percentuais mais elevados correspondem a valores de
“n” igual a 4 ou 6. Assim efetuou-se um estudo ao nível qualitativo, ou seja, apenas uma visão
qualitativa acerca da distribuição geográfica dos 3 grupos em referência.
Com essa análise obtivemos os seguintes apontamentos:
- Ao nível dos «Fatores Humanos», os concelhos que apresentaram os valores mais
elevados, foram os de Lisboa, Loures e Vila franca de Xira com 6,6%, seguindo-se Santarém
e Matosinhos com 4,4%.
- No que diz respeito aos «Fatores Geográficos», observaram-se os maiores valores
relativos nos concelhos de Loures e Grândola, com 8,1%, seguindo-se Mafra, Vila Franca de
Xira, Santarém, Trofa, Oliveira de Azeméis e Pampilhosa da Serra com 5,4%.
- No que concerne aos «Fatores de Engenharia», os valores mais elevados observaramse no concelho de Loures, com 13,3%, seguindo-se os concelhos de Ourique, Grândola,
Mafra e Azambuja, com 6,7%.
Inferimos destes resultados que os mesmos se apresentam como meras informações
indicativas, até porque não foi observada qualquer correlação entre os grupos de fatores
formulados e os concelhos mencionados.
Os motoristas foram questionados acerca das causas da ocorrência dos acidentes em que
estiveram envolvidos. 29,2% indicaram três causas, 25,7% duas, 15,0% apenas uma e os
restantes 30,1% indicaram quatro ou mais, o que remete para uma sequência de causas nos
acidentes e não apenas para uma especifica. (Ver tabela 41 apresentada a seguir).
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Tabela 41
N.º de causas relevantes para as ocorrências
N.º de Causas Referidas

%

Uma Causa

15,00

Duas Causas

25,70

Três Causas

29,20

Quatro Causas

30,10

TOTAL

100%

n = número de motoristas inquiridos (n total = 387 motoristas)
Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

Quando questionados acerca das causas mais determinantes, quem assinalou apenas
uma, destacou como principal os problemas mecânicos (23,5%). Quem referiu duas causas
principais apontam o desrespeito pelas regras do código da estrada (17,2%) e o
incumprimento das regras de condução defensiva (15,5%). Quem indicou três causas,
menciona em primeiro lugar o desrespeito pelas regras do código da estrada (20,2%), o
incumprimento das regras de condução defensiva (19,1%) e a velocidade excessiva (13,1%).

Tabela 42
TOP 5 das três principais causas do acidente (%)
Apenas uma causa
(n=17)*
(15,0%)

Duas causas
(25,7%)

(n=54)

Três causas
(29,2%)

(n=93)

Problemas
mecânicos

23,50%

Desrespeito regras
código estrada

17,2

Desrespeito regras
código da estrada

Desrespeito regras
código estrada

17,60%

Incumprimento
condução defensiva

15,5

Incumprimento
19,20%
condução defensiva

Sonolência

11,80% Sonolência

10,3

Velocidade
excessiva

13,10%

Fadiga

5,90%

Pouca visibilidade

6,9

Fadiga

6,10%

Mau Estado do
pavimento

5,90%

Chuva

5,2

Pouca visibilidade

5,10%

20,20%

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos
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Com a elaboração da tabela 42, salientam-se os três principais grupos de causas, com os
cinco mais significativos fatores de cada grupo e respetivos pesos no total de respostas dadas.
Quanto aos dias da semana em que aconteceram maioritariamente os acidentes,
destacou-se a quarta-feira com 38,1%, seguida da quinta-feira com 19,0% e a terça-feira com
17,1%.
De salientar que o número de acidentes ocorridos às quartas-feiras, foi o dobro dos que
sucederam às quintas.
Figura 88
Dias da semana em que ocorreram os acidentes (%)

n - número de motoristas que indicaram ter tido acidentes (n total = 105 motoristas)

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

Quando questionados sobre se o dia do acidente ocorreu antes ou depois de um fim de
semana, ou na semana anterior ou posterior ao período de férias, verificou-se um elevado
número de não respostas, uma vez que o acidente se deu em dias diferentes dos
apresentados nas hipóteses. Mesmo assim, 11 motoristas responderam que o acidente se
registou no dia seguinte ao de descanso, 9 referiram no dia anterior e 4 na semana anterior
ao período de férias.
26,5% dos motoristas indicaram ter-se levantado às 6 horas da manhã, no dia anterior ao
acidente. Efetivamente constata-se em 64,6% dos inquiridos, que foi entre as 5 e as 7 da
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manhã que a maior parte se levantou. Já 24,7% levantaram-se antes das 5 da manhã
(concretamente entre as 2 e as 4 e 50 da manhã), e os restantes 10,7% pelas 7:30 da manhã
ou após essa hora.
No dia do acidente 67,3% tinham iniciado o trabalho entre as 5 e as 7:30 da manhã. A
maioria destes, 33,6% começaram a trabalhar entre as 6 e as 6:30 da manhã.
Mais de 50% dos motoristas terminaram o trabalho no dia anterior ao acidente entre as 18
e as 20:30 horas. A maioria indicou ter terminado às 19 horas e 16,8% às 18 horas.
A maioria dos motoristas, 80,5% referiu ainda ter dormido entre 6 a 8 horas na noite anterior
ao acidente, sendo que desses 33,6% dormiu 8 horas.
No momento do acidente, 16,8% contavam com mais de 7 horas de trabalho, 12,3% com
exatamente 7 horas, 9,7% com 5 horas e 10,6% com 4 horas. Os restantes 50,5% dos
acidentes ocorreram com menos de 4 horas de trabalho.
Em 95,6% dos casos não existiu nenhum fator que tivesse retirado a atenção ao motorista
antes do acidente e, no momento em que ocorreu, a maioria, 46.9%, conduzia durante a
manhã, 29,2% referiu conduzir durante a tarde e 17,7% ao amanhecer. Apenas 4,4% indicou
estar a conduzir durante a noite e 1,8% ao fim da tarde.
Foi na A1 que se deram a maioria dos acidentes, concretamente 13,2%, sendo que houve
apenas mais um acidente no sentido Norte/Sul do que no Sul/Norte. De seguida surge a 2ª
circular com 4,4% de acidentes, principalmente no sentido Norte/Sul e só depois o IC1 com
3,5% maioritariamente no sentido Este/Oeste.
As estradas onde ocorreram os acidentes estavam quase todas em perfeitas condições de
pavimento, com 42,9% de referências. 16,5%, estavam numa área sinuosa, 11,8% referiu
estar numa descida, 11,2% numa subida, 10,6% indicou más condições de pavimento e 7,1%
numa zona arborizada.
No dia do acidente o estado do tempo permitia ter perfeita visibilidade de acordo com 73,0%
dos motoristas, alguma visibilidade para 18,0% e pouca visibilidade para 9,0%.
À data do acidente, 83,9% dos inquiridos procediam à distribuição a granel e apenas 16,1%
combustíveis embalados.
Dos 75 acidentes que se deram com veículos que transportavam produto, 31,5% carregava
gasóleo, 26,0% gasolina, 15,8% GPL granel e, 10,3% GPL embalado (ver tabela 43).

277

7-Resultados Gerais

Tabela 43
Produto transportado no dia do acidente (%)
Combustível
transportado

%

n

Gasóleo

31,50%

46

Gasolina

26,00%

38

GPL (granel)

15,80%

23*

GPL (embalado)
Fuel
Jet A1
Solventes
Betumes
Lubrificantes

10,30%
5,50%
4,80%
2,70%
2,70%
0,70%

15*
8*
7*
4*
4*
1*

Total

100%

146

n – Combustível transportado no dia do acidente
* - número de respostas inferior a 30. % - meramente indicativas

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

Quando questionados sobre as datas das matrículas das viaturas que conduziam no
momento do acidente, verificou-se:
 Matrículas de viaturas anteriores a 1996 = 11,60%;
 Entre os anos 1996 e 2000 = 27,40%;
 Entre 2001 e 2005 = 39,80%;
 Entre 2006 e 2013 = 21,30%.
Se efetuarmos uma análise mais global, reunindo os dois primeiros grupos, ou seja,
viaturas com matrículas anteriores ao ano 2000, concluímos que 39,00% das viaturas
detinham uma matrícula com idade igual ou superior a 13 anos e, 78,80%, uma data com mais
de 8 anos. Também se verifica que do total das viaturas acidentadas, 21,20%, ostentavam
uma matrícula com 7 anos ou menos.
Quando se solicitou aos motoristas que emitissem opinião sobre se o acidente poderia ter
sido evitado, 81% considerou que sim, 15,2% que não e 3,8% referiu que não sabia.
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Em relação aos acidentes ocorridos procurou-se ainda validar se a sua ocorrência poderia
ter alguma relação com a idade do motorista, verificando-se que a relação é significativa
[X2(3)=9,012; p<0,05], tendo os motoristas com idade igual ou superior a 51 anos indicado a
ocorrência de acidentes em 31,4% dos casos, já os motoristas até 40 anos são os que indicam
37,9% dos casos não terem tido acidentes.
Ao contrário do que se poderia pensar, não são os motoristas com menos anos de
experiencia que são os acidentados. Os motoristas com 21 ou mais anos na profissão que
indicaram ter tido acidentes, sendo esta relação estatisticamente significativa [X2(3)=15,679;
P<0,001]. Paralelamente, os acidentes ocorreram em maior número com quem transportou
gasolina [X2(1)=9,184; P<0,001] e gasóleo [X2(1)=6,369; P<0,001]. Estas duas conclusões
não devem ser analisadas em separado da caracterização da amostra, uma vez que estes
dois tipos de combustíveis foram os mais transportados pelos inquiridos, bem como a amostra
selecionada incidiu, ainda que aleatoriamente, sobre motoristas com uma média elevada de
anos na profissão.
É ainda relevante que nas exigências associadas á profissão, são os motoristas com
acidentes que indicam mais o facto de o trabalho assentar em grandes esforços físicos [X2(1)
= 5,399; p<0,05] e o facto do trabalho requerer informação sobre a localização das estradas
com risco de acidente [X2(1) = 5,880; p<0,05].
Exceto no caso das temperaturas elevadas e da existência de muito vento, todas as outras
causas apresentadas se correlacionam com o facto de terem tido acidentes, sendo que a mais
relevante é o incumprimento das regras de condução defensiva de acordo com a tabela 44.
Os primeiros 6 fatores indicados como causas responsáveis pelos acidentes, estão ligados
a fatores humanos, aparecendo em sétimo e oitavo lugar os primeiros dois de caraterísticas
geográficas (chuva e pouca visibilidade), estando o nono relacionado com fatores de
engenharia (estrada sinuosa).
Analisando o mês em que ocorreram e as respetivas causas, percebe-se que as razões
mais apontadas são o desrespeito pelas regras do código da estrada e o incumprimento das
regras de condução defensiva. Esses acontecimentos ocorreram em maior escala nos meses
de fevereiro (15,6 vs 13,5%) e julho (15,6 vs 13,5%). Já a velocidade excessiva é a causa
principal em julho, com 20,0% e a fadiga em fevereiro com 14,8%.
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Tabela 44
Causas correlacionadas com os acidentes
Causas dos Acidentes

Resultados do teste

Incumprimento das regras de condução defensiva

X2(1) = 161,335; p = 0,000

Desrespeito pelo código da estrada

X2(1) = 136,759; p = 0,000

Velocidade excessiva

X2(1) = 87,342; p = 0,000

Fadiga
Stress
Sonolência
Chuva
Pouca visibilidade
Estrada sinuosa

X2(1) = 77,953; p = 0,000
X2(1) = 53,663; p = 0,000
X2(1) = 53,663; p = 0,000
X2(1) = 44,825; p = 0,000
X2(1) = 44,825; p = 0,000
X2(1) = 36,128; p = 0,000

Problemas mecânicos

X2(1) = 27,570; p = 0,000

Mau estado do pavimento

X2(1) = 24,747; p = 0,000

Área com fraco escoamento de aguas
Sinalização deficiente
Áreas com encostas ingremes
Encandeamento devido à luz do sol
Encandeamento devido à luz dos faróis
Problemas familiares

X2(1) = 24,747; p = 0,000
X2(1) = 19,146; p = 0,000
X2(1) = 16,368; p = 0,000
X2(1) = 13,604; p = 0,000
X2(1) = 5,399; p = 0,020
X2(1) = 5,399; p = 0,020

Problemas profissionais

X2(1) = 5,399; p = 0,020

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

Ainda que com uma dimensão amostral mais reduzida, destacam-se a chuva com 25,0%,
a estrada sinuosa com 30,8%, o mau estado do pavimento com 22,0% e a sinalização
deficiente com 28,6%. Todos estes fatores são mais frequentes no mês de dezembro.
No seguimento dessa filosofia de análise, foi elaborada uma matriz onde se destacam as
causas dos acidentes referidas pelos motoristas. Salientam-se por cada fator de risco
considerado, os meses e as respetivas percentagens de peso em que esses fatores
influenciaram os acidentes ocorridos.
Este será um elemento a reter no capítulo das conclusões na perspetiva de melhoria da
formação e procedimentos a serem desenvolvidos
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Figura 89
Causas dos acidentes por épocas do ano

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

7.5.Consequências dos acidentes

7.5.1.Os acidentes com e sem vítimas
Dado o impacto que os acidentes com vítimas causam na vida profissional e pessoal dos
motoristas, levantaram-se novas hipóteses de análise com vista a aferir eventuais correlações
entre as variáveis em estudo e a existência ou não de vítimas.
Do total de motoristas acidentados, tentou estabelecer-se a existência de alguma relação
com a ocorrência ou não de vítimas no acidente e o mês em que este ocorreu. Face a esta
hipótese verificou-se a não existência de correlação significativa [(X2(11)=4,991; p=0,932)], o
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que não permite validar que determinados meses possam ser mais propícios do que outros
ao surgimento de vitimas nos acidentes. O mesmo acontece em relação ao ano em que
ocorreu o acidente, não se verificando a existência de correlação significativa [(X2(14)=20,517;
p=0,115)]. Os dias da semana em que sucederam os acidentes não permitem validar a
existência de correlação entre estes e a existência de vitimas resultantes dos mesmos
[(X2(6)=2,179; p=0,903)].
Colocou-se a hipótese de nos certificarmos se o dia em que se deu o acidente (manhã,
tarde, noite) e a existência de vitimas pudesse de alguma forma estar correlacionado, mas
também neste campo não se verificou uma correlação significativa [(X2 (4)=8,527; p=0,074)].
Na mesma sequência confirmou-se ainda que o tipo de distribuição realizada no momento
do sinistro [(X2(1)=2,111; p=0,146)], bem como o ano da matricula do veiculo [(X2(21)=24,531;
p=0,268)] não apresentaram correlação significativa com o facto de existirem vitimas nos
acidentes.
Contudo, ao analisamos a existência de vitimas e a sua correlação com as causas do
acidente observámos que a velocidade excessiva, chuva e desrespeito pelas regras do código
da estrada, são referidas por 13,3% e 11,1% dos acidentados com vítimas. Estas estas são
as causas onde mais facilmente se distinguem as respostas entre os dois grupos de
motoristas (com acidentes com vitimas e com acidentes sem vitimas).
Para além dessas causas, os problemas mecânicos, a sonolência e o incumprimento das
regras de condução defensiva, são elementos que também se evidenciam.
A «Velocidade excessiva» é a causa mais referida nos acidentes com vítimas. Quando não
existem vítimas, o «Desrespeito pelas regras do código da estrada», é a causa de maior
relevância, com 21,7% de respostas.
Conclui-se que existe uma correlação significativa [(X2(16)=27,708; p=0,034)] entre a
causa mais determinante para o acidente e a existência de acidentes com vitimas, como se
pode verificar na tabela 45 apresentada seguidamente:
Existe também correlação entre as variáveis estado do tempo com/sem visibilidade e a
existência de acidentes com vitimas, que se reflete sobretudo na diferenciação sobre as
condições de perfeita visibilidade, indicadas por 78% dos motoristas envolvidos em acidentes
sem vítimas versus 66,7% no caso do grupo com vitimas. A correlação é significativa
apresentando um [X2(2)=6,967; p=0,031)].
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Tabela 45
Tabela de Causas dos acidentes sem vítimas e com vítimas

Motoristas com acidentes
Causas
Sem vítimas

Com vítimas

Stress

3,3%

6,7%

Fadiga

3,3%

8,9%

Sonolência

6,7%

8,9%

Problemas familiares

1,7%

2,2%

Problemas mecânicos

8,3%

2,2%

Mau estado do pavimento

-

4,4%

Sinalização deficiente

-

2,2%

Pouca visibilidade

13,3%

4,4%

Área com fraco escoamento de águas

1,7%

4,4%

Velocidade excessiva

5,0%

13,3%

Desrespeito pelas regras do código da estrada

21,7%

11,1%

Incumprimento das regras de condução defensiva

6,7%

-

Encandeamento devido à luz dos faróis

0,0%

4,4%

Estrada sinuosa

1,7%

4,4%

Encandeamento devido à luz do Sol

1,7%

-

Chuva

1,7%

11,1%

Outros

23,3%

11,1%

Total

100%

100%

n - número de motoristas com acidentes que transportaram os combustíveis assinalados (n total= 105 motoristas)

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

No que concerne às condições do pavimento e sendo esta uma questão de escolha
múltipla, não foi possível avaliar a significância estatística da correlação entre as variáveis.
Pode-se, no entanto, aferir que a situação mais reconhecida pelos dois grupos, de que o
local do acidente estaria em perfeitas condições de pavimento, é apontada por 75% dos
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motoristas com acidente sem vítimas, versus 60% dos que sofreram vítimas. Observa-se que
o facto de o acidente ter ocorrido numa área sinuosa é a característica que mais distingue os
dois grupos (apontada por 35,6% de motoristas de acidentes com vitimas versus 17,9% com
acidentes sem vítimas), seguida das más condições de pavimento (24,4% vs 10,7%).
Na correlação dos acidentes sem vítimas e as suas causas, atentou-se que a “Desrespeito
pelas regras do código da estrada” e a “Pouca visibilidade”, são salientadas por 21,7% e
13,3% inquiridos acidentados. Estas são as causas que mais se salientam e que fazem a
maior diferenciação com as causas dos acidentes com vítimas.
Para além dessas causas, os problemas mecânicos, a sonolência e o Incumprimento das
regras de condução defensiva, são elementos que também se evidenciam.
A «Velocidade excessiva» é a causa mais referida nos acidentes com vítimas. Quando não
existem vítimas, o «Desrespeito pelas regras do código da estrada», é a causa de maior
relevância, com 21,7% de respostas.
Também no que diz respeito aos combustíveis transportados, e sendo esta uma questão
de escolha múltipla, não foi possível avaliar a significância estatística da correlação entre as
variáveis (ver tabela 46).
Nos acidentes com e sem vítimas, o gasóleo apresenta-se como sendo o combustível mais
transportado aquando do sinistro, com 44,8% e 36,4%.
Nos acidentes com vítimas, seguem-se a gasolina com 39,7 % e o GPL (granel) com
17,2%.
No que diz respeito aos acidentes sem vítimas, em segundo lugar surge o GPL (granel) e
em terceiro lugar a gasolina com 25,0% das respostas.
Os 3 combustíveis mais referidos, com e sem vítimas, foram o gasóleo, gasolina e GPL
(granel), situação que destaca os mesmos como sendo os mais distribuídos em termos de
volume e, por reflexo, os que exibem um maior número de viaturas, sendo por esse motivo,
os que se encontram mais expostos a acidentes.
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Tabela 46
Combustível transportado pelos motoristas com acidentes

Motoristas com acidentes
Combustível
Transportado

Sem vítimas

Com vítimas

GPL (granel)

17,2%

29,5%

GPL (embalado)

12,1%

15,9%

Jet A1

8,6%

4,5%

Gasolina

39,7%

25,0%

Gasóleo

44,8%

36,4%

Fuel

5,2%

9,1%

Solventes

5,2%

2,3%

Lubrificantes

1,7%

0,0%

Betumes

2,4%

2,3%

Total de respostas. Resposta múltipla. Total superior a 100%

Fonte: Cálculos
e elaboração
própria com
base
nos dados
dosoinquéritos
Apesar dessa
situação,
compreende-se
pela
análise
dasapurados
variáveis
seguinte:

Ao se observar os dados relativos aos acidentes sem vítimas, observam-se diversas
diferenças, apresentando-se a sonolência como a única causa verificada nos acidentes com
e sem vítimas.

7.5.2.As consequências dos acidentes – Sua distribuição geográfica
Na perspetiva de percebermos o tipo de consequências dos acidentes referidos, as suas
caraterísticas e distribuição geográfica, estudou-se a realidade observada por intermédio de
da análise estatística e a construção de uma cartografia temática específica.
Para maior facilidade de leitura, dividiram-se os efeitos nocivos dos acidentes em 3 grandes
grupos: Pessoais, Materiais e Ambientais.
No total dos 113 acidentes contabilizados, concluiu-se que 42,50% apresentaram
consequências pessoais, 96,5% tiveram danos materiais e 12,5% refletiram danos
ambientais.
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Consequências pessoais
O padrão de litoralização que se verifica em

Figura 90
Padrão geográfico dos acidentes por distrito

Portugal, já era uma realidade em décadas
anteriores,

condicionando

desejável

desenvolvimento

fortemente
equilibrado

um
e

harmonioso da generalidade do território,
tendo-se

reforçado

o

movimento

de

concentração da população para as grandes
áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.
Ao nos determos na distribuição dos
acidentes em Portugal Continental, verificamos
que também essa realidade da litoralização
sobressai. Acontecem acidentes rodoviários
onde temos as estradas, sendo uma conclusão
lógica e inquestionável.
Na figura apresentada ao lado, observamos
ao nível de uma divisão distrital, que os
acidentes tiveram uma maior concentração nos
distritos de Lisboa e Porto, como reflexo da
maior concentração de estradas e maior
densidade de tráfego, seguindo-se Setúbal,
Santarém e Leiria. Também se visualiza, num
Fonte: Cálculos e elaboração própria a partir dos dados
dos inquéritos

terceiro nível, com um menor número de
acidentes os distritos de Aveiro e Braga.

Dos 48 acidentes ocorridos com danos pessoais, resultaram 52 feridos e 10 óbitos, estes
no próprio dia do acidente.
Do total dos acidentes, 14,2% apresentaram vítimas mortais e em 42,4% resultaram
feridos.
Ao nível da divisão por concelhos, destacam-se com mais acidentes Loures, Lisboa e Vila
Franca de Xira, seguidos por Santarém e Porto.
Destes, os 3 concelhos que apresentaram mais acidentes foram Loures, com 7 acidentes,
Lisboa com 6 e Vila Franca de Xira, também com 6.
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Figura 91
Padrão geográfico dos acidentes por distrito

Relativamente aos acidentes ocorridos com
vítimas,

verificou-se

que

os

mesmos

aconteceram em 35 concelhos, tendo-se
destacado Santarém, com 5 acidentes e
Loures com 4, de onde resultaram 9 feridos e 2
óbitos.
Em relação aos 32 acidentes que originaram
somente feridos, os mesmos ocorreram em 28
concelhos do país, de onde resultaram 39
feridos,

destacando-se

os

concelhos

de

Santarém com 5 feridos e Loures com 4.
No que concerne aos 16 acidentes ocorridos
com

vítimas

mortais,

ocorreram

em

8

concelhos, de onde se destacam Alenquer e
Loures, com 2 óbitos em cada.
Do

total

dos

acidentes

com

vítimas,

evidenciam-se os concelhos de Loures, Vila
Franca de Xira e Vila Nova de Azeméis, onde
ocorreram 8 acidentes e de onde resultaram 4
óbitos e 8 feridos.
Fonte: Cálculos e elaboração própria a partir dos
dados dos inquéritos

Consequências materiais
No que diz respeito às consequências materiais, não foram efetuados levantamentos de
ordem quantitativa, pois não foi considerado de interesse para os objetivos específicos da
investigação esse tipo de informação. Apesar disso, é importante referir que os danos
materiais, apresentam-se normalmente elevados, pois os custos das viaturas com os diversos
equipamentos de bombagem e medição podem alcançar valores que poderão variar entre os
150 e os 250 mil euros, dependendo da viatura em causa.
No caso específico do nosso estudo, refere-se que dos 113 acidentes, 109 apresentaram
danos materiais, correspondendo a 96,5% do total.
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Os concelhos onde ocorreram mais acidentes com danos materiais foram os de Loures,
Lisboa e Vila Franca de Xira.

Consequências ambientais
Será sempre de muita importância ter em consideração que qualquer derrame, como
consequência de um incidente no transporte rodoviário de combustíveis, possui potencial
capaz de causar simultaneamente múltiplos danos ao meio ambiente natural, especialmente
nos solos, assim como à saúde dos seres humanos expostos, constituindo uma preocupação
para a Saúde Pública.
Do total dos acidentes, 14 apresentaram danos ambientais, com derrames de produtos
diversos e em quantidades bem diferentes, representando 12,5% dos acontecimentos.
Em termos absolutos, os transudes resultaram em 26 Ton. de Jet A1, 24,14 Ton. de
gasóleo, 6,5 Ton. de gasolina, 0,95 Ton. de GPL e 0,20 Ton. de betumes, totalizando 62 Ton.
de produtos combustíveis derramados nos solos.
Os concelhos mais afetados foram os de Loures, Ourique e Pampilhosa da Serra.
Se efetuarmos uma descrição por produto, observam-se os seguintes concelhos e valores
relativos, indicados na tabela seguinte:
Tabela 47
Tipo de produtos derramados por concelho e
respetivo peso de derrame
Derrames
Produto

Concelho

%

GPL (granel)

Loures

20,0

Jet A1

Loures

100,0

Gasolina

Ourique

84,6

Gasóleo

Ourique

93,2

Betumes

Alenquer

100,0

Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos
dados apurados dos inquéritos
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7.5.3.

Os acidentes e a regulamentação ASRA

No final da análise estatística, pretendeu-se entender o alcance da implementação das
regras ASRA no universo inquirido.
Assim, foi elaborada uma matriz que se encontra na tabela 48 e que nos oferece as
seguintes reflexões.
Do total das 50 empresas que foram observadas, concluiu-se que 37 do total, 74%,
correspondem a transportadores que não estão abrangidos por essas regras e que à frente
serão caracterizadas como “Outras”43. As restantes 13 empresas, a que corresponde 26%,
laboram para as petrolíferas e encontram-se subordinadas ao cumprimento do ASRA (ver
tabela apresentada a seguir).
No que concerne aos acidentes ocorridos, a maioria, aconteceram com viaturas do grupo
de empresas designadas por “Outras”, ou seja: os 113 acidentes registados, ocorreram em
11 empresas que trabalham sob as normas ASRA e em 15, do grupo “Outras”. Referenciado
de outra forma, pode-se dizer que das 50 empresas onde se realizaram inquéritos,
verificaram-se acidentes em 26, correspondendo a 52% do total.
O maior número absoluto de acidentes, 91, foi verificado no grupo “ASRA”, tendo ocorrido
22 no grupo” Outras”, correspondendo a 80,5% e 19,5% respetivamente.
Salienta-se também o facto de o maior número de motoristas inquiridos, trabalhar no grupo
ASRA. Do total, 76,5% dos motoristas, trabalham em empresas que observam essa
regulamentação, representando em termos gerais um pouco mais de ¾ dos inquiridos,
refletindo-se o facto de serem essas empresas as que apresentam um quadro de motoristas
ao serviço com maior número.
Tabela 48
Caraterísticas dos grupos “ASRA” e “Outras”
Empresas - Acidentes - Motoristas
Empresas

Acidentes

Motoristas

Grupos

N.º

%

EcA

%

N.º

%

N.º

%

ASRA

13

26,0

11

42,3

91

80,5

296

76,5

Outras

37

74,0

15

57,7

22

19,5

91

23,5

TOTAL

50

100,0

26

100,0

113

100,0

387

100,0

EcA - N.º de empresas com acidentes
Fonte: Cálculos e elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

43

Prestadores de serviços ou empresas que transportam combustíveis por conta própria. São empresas que por não distribuírem
combustíveis diretamente para as petrolíferas, não estão sujeitos à regulamentação determinada pelo ASRA.
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Na perspetiva de se verificar a distribuição dos feridos e óbitos, construiu-se uma matriz
com os valores absolutos e respetivos índices, tendo em consideração os dois grupos de
empresas elaborados para esta parte da análise e que são apresentados na tabela 49.
Os dados salientam um maior número de feridos no grupo “ASRA”, com um índice de 0,85
e a ocorrência da totalidade dos óbitos em viaturas ao serviço das petrolíferas.
Tabela 49
Feridos e óbitos por grupos de empresas
Empresas
Grupos

Feridos

Óbitos

N.º

%

ASRA

11

68,8

44

0,8

10

1,0

Outras

5

31,3

8

0,2

0

0,0

16

100,0

52

1,0

10

1,0

TOTAL

N.º Índice N.º Índice

Fonte: Cálculos e elaboração própria a partir dos
dados dos inquéritos

Figura 92
Índices de feridos e óbitos por grupos de empresas

Fonte: Cálculos e elaboração própria a partir dos dados dos inquéritos
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7.6.Os acidentes no transporte rodoviário de combustíveis líquidos e gasosos
e as condições biofísicas em Portugal Continental
A sinistralidade rodoviária é considerada “um flagelo inaceitável, pelas suas consequências
sociais e económicas (...) e um desafio nacional”, segundo a ENSR 2008-2015 (178). Devese tanto a fatores antrópicos (negligência, distração, consumo excessivo de álcool, entre
outros), como às condições das infraestruturas viárias (estado de conservação das vias,
sinalética, limpeza do asfalto, perfil longitudinal e lateral da vias, etc.), ou ainda aos fatores
“naturais” do território, (designados por fatores físicos, em oposição aos antropogénicos)
como os climáticos (gelo nas estradas, nevoeiros, precipitação intensa, etc.) e outros que
direta ou indiretamente poderão condicionar a ocorrência de acidentes. Isso é válido, para
todo o tipo de veículos, incluindo os pesados de mercadorias perigosas, no caso específico o
dos combustíveis líquidos e gasosos (179).
Numa tentativa de avaliar eventuais inter-relações entre os fatores “naturais” do território e
os acidentes rodoviários de pesados de mercadorias, solicitou-se no inquérito apresentado
aos motoristas a georreferenciação dos acidentes ocorridos no período da investigação em
análise, de 1997 a 2013. Estes foram posteriormente agrupados por troços de via, em função
do fator de proximidade representados cartograficamente o que permitiu uma mais fácil
análise da sua distribuição e de eventuais fatores determinantes.
A cartografia observada neste capítulo, reproduziu a localização dos acidentes. Como
elemento de estudo, essa informação irá surgir em conjunto com os fatores geográficos mais
significativos, no sentido de facilitar a análise e compreensão da relação que possa ou não
existir, entre a localização dos sinistros e a geografia física do país.
De uma primeira observação sobre a figuras 90, 91 e 93, pode-se aferir que a maior parte
dos acidentes, cerca de 75%, estão centrados principalmente nas seguintes áreas:
1 – na “grande” Lisboa, incluindo a cidade, com extensão sensivelmente até Leiria, onde
se destacam os troços do IC2 e do IP1;
2 - no “grande Porto”, com extensão para Braga;
3 - na área envolvente a Setúbal, com menor relevância.
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Figura 93
Distribuição dos acidentes com viaturas de distribuição de
combustíveis líquidos e gasosos em Portugal Continental
(1998 a 2013)

Fonte: Elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

Numa outra escala de observação, verifica-se que a maior parte dos acidentes ocorrem
junto da faixa litoral, particularmente na faixa ocidental. É assim um fenómeno litoralizado,
à imagem do que acontece com o sistema urbano (ver capítulo “Da ocupação aos
elementos estruturantes do Território”) e, certamente condicionado por essas
características, já que é junto do litoral onde se concentra a maior parte das atividades
económicas, as infraestruturas e onde há uma maior concentração populacional e
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intensidade de circulação. Nessa sequência, é também nessas áreas do litoral onde há uma
maior necessidade de gastos energéticos e onde a distribuição de combustíveis tem maior
relevância, aumentando assim os fatores de risco de acidentes.
Como se pode verificar na figura apresentada a seguir, a maioria dos acidentes, ocorreram
em áreas mais densamente populacionadas, destacadas no mapa com as cores vermelha e
laranja. Ao compararmos os valores do relatório das “Vítimas a 30 dias” da ANSR, 2013 (180),
considera-se que as estatísticas oficiais, apontam para cerca de 76% dos acidentes, dentro
das localidades, ou seja: Os acidentes com viaturas de transporte de combustíveis, encontraFigura 94
Os acidentes e a distribuição da população

Fonte: Elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos
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se em linha com as estatísticas nacionais de acidentes ao nível de todas as viaturas
(ligeiros, pesados, ciclomotores e motociclos).
Após a realização da primeira cartografia temática e, de uma observação atenta e
rigorosa aos resultados, ao contrário do que seria desejável, a escala de abordagem não
permitiu uma análise de pormenor sobre os fatores concretos responsáveis pela
sinistralidade representada cartograficamente ou, melhor ainda, da influência das
condições naturais do território sobre esse fenómeno – do clima, à morfometria do relevo,
da precipitação à insolação, etc...

Figura 95
Os acidentes e o relevo

Fonte: Elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos
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A figura anterior, foi elaborada para avaliar uma potencial relação entre a morfometria do
relevo e a distribuição dos acidentes. Apenas pontualmente será possível induzir sobre essa
relação, sobretudo nas áreas mais do interior.
Observe-se o troço Braga-Vila real, ou no IP5, a montante de Viseu ou ainda na área da
cordilheira central.
Nestes locais, o relevo é certamente um potencial condicionador de acidentes. Através da
ação isolada ou conjugada de diversos fatores relacionados com esse, como os quantitativos
de precipitação, a queda de neve, a exposição das vertentes ou as áreas preferenciais de
nevoeiros e/ou de acumulação de gelo decorrentes, conforme as situações, da altitude, da
exposição das vertentes e de áreas deprimidas.
Contudo, a escala de abordagem não confere o rigor (detalhe) necessário para estabelecer
uma regra, ou seja, para concluir sem dúvidas a influência desses fatores sobre cada um ou
todos os acidentes representados cartograficamente. Além dos fatores físicos poderão ter
estado na origem desses acidentes outros que não aqueles e será arriscado e forçado uma
conclusão contrária em face dos dados disponíveis.
Nas áreas onde se concentram os maiores acidentes – grande Porto e grande Lisboa tudo parece indicar serem outros fatores que não os físicos, a originarem os acidentes
anotados, incluindo porventura causas relacionadas com as condições das infraestruturas
viárias e outros de cariz antrópico.
O mesmo princípio relacionado com a escala de abordagem é válido para confrontarmos
a precipitação com os acidentes ocorridos, conforme cartografia apresentada na figura
seguinte.
Não parece haver uma relação entre ambos, pois Lisboa e Porto registam quantitativos de
precipitação muito díspares (mais do dobro no Porto do que em Lisboa), mas ambas
registaram uma semelhante concentração de acidentes. Assim, apesar de empiricamente,
enquanto condutores, percebermos e constatarmos na estrada que muitos acidentes poderão
ter origem em fatores relacionados com o clima (às vezes indiretamente, por exemplo a
acumulação de água na estrada poderá constituir mais um estrangulamento da infraestrutura
do que um excesso de precipitação), na abordagem que nos é possível efetuar, considerando
nomeadamente o tipo de acidentes em causa com veículos pesados, essa relação não parece
emergir com um grande significado, isso apesar de verificarmos que cerca de 20% dos
acidentes aconteceram em áreas onde a precipitação se apresentou com valores superiores
a 2000mm.
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Apesar de não ser totalmente explicado a nível científico, poderemos referir sem
margem de erro que as precipitações são um grande fator de risco para a segurança
rodoviária, muito especialmente para as viaturas que procedem à distribuição de
combustíveis. Esta realidade para além dos números inferidos, poderá também ser
corroborada pelo relatório de segurança 2013 da ANSR, onde se verifica que 22% do total
dos acidentes rodoviários em Portugal no ano de 2013 ocorreram em situação de chuva.
Como resultante, verificaram-se vítimas mortais e feridos graves em 19% e 16% dos
acidentes.

Figura 96
Os acidentes e a precipitação

Fonte: Elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos
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Esta conclusão parece igualmente válida se atentarmos para a relação entre a distribuição
dos acidentes e da temperatura. Contudo, as nossas expetativas, foram defraudadas, pois
não é possível concluir se existe um maior ou menor número de acidentes em função da

Figura 97
Os acidentes e a temperatura

Fonte: Elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos

temperatura, mais ou menos elevada. Se fossemos pela primeira hipótese, ao observar a
figura a seguir, esperar-se-ia mais acidentes no sul do país do que na área metropolitana de
Lisboa e troço viário até sensivelmente Leiria.
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Numa situação inversa, se esperássemos uma correlação estreita entre o maior número
de acidentes e as menores temperaturas, isso seria facilmente rebatível pois os contrastes
térmicos entre a área metropolitana de Lisboa e Porto, assim como o número de acidentes
aproximam-se, em termos gerais.
Quando expomos a realidade da cartografia sobre a insolação, as conclusões são
idênticas. Não existem condições para comprovar com todas as evidências que a insolação
é responsável pelos acidentes ocorridos, pois, como se pode ver no mapa da figura a
seguir, não se verifica que os acidentes estejam localizados em áreas onde a insolação se
faze sentir fortemente, como é exemplo todo o Centro e Sul de Portugal, ou, pelo contrário,

Figura 98
Os acidentes e a insolação

Fonte: Elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos
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se encontram nas regiões onde se faz sentir menos esse fator, como são exemplo as áreas
NE de Viana do Castelo e Braga.
Ao analisarmos a possível relação entre os acidentes e a litologia, só se pode concluir, que
outros fatores que não totalmente os físicos, estarão no conjunto das causas dos acidentes
em referência. Não se encontra uma relação direta, à priori, entre a litologia dominante, ver
figura sob o título “Os acidentes e a litologia”, apresentada a seguir, e o número de acidentes,
pois o presente estudo tem por base partir do princípio que as infraestruturas existentes, estão
implantadas com os devidos cálculos em relação aos materiais e condições reais.
Figura 99
Os acidentes e a litologia

Fonte: Elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos
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Considerando que o estilo das formações sedimentares que vão, grosso modo, da
região de Espinho até Sines e de Lisboa aos limites de Montemor-o-Novo, Alter do Chão e
Tomar, e que constituem a Orla Ocidental, onde se localizam a maioria dos acidentes, se
caracteriza pela presença de famílias de falhas de direções variáveis e que ao longo desses
acidentes geológicos, a cobertura se encontra fortemente deformada com dobras e falhas
que delimitam os blocos, no interior dos quais a cobertura mantém um estilo sub-tabular,
não é uma explicação científica que possa confirmar sem qualquer tipo de dúvida que a
relação causa efeito dos acidentes rodoviários na distribuição de combustíveis, se encontra
na litologia e que é este o fator de perigo explicativo desses acidentes.
Os resultados apontam-nos assim para um problema premente em relação ao qual a
sensibilidade e a observação empírica nos permite induzir de uma relação estreita entre
acidentes e alguns fatores físicos, embora a escala de abordagem possível em sede deste
trabalho não permita conclusões rigorosas ou definitivas.
Com base no estudo e análise e todas as referências realizadas, não nos restam
dúvidas que em matéria de segurança rodoviária, em conjunto com inúmeros fatores que
isolada e/ou conjugadamente concorrem para a sinistralidade rodoviária, os fatores físicos,
sobretudo o clima e o relevo, terão alguma influência sobre as causas dos acidentes. Será,
pois, necessária uma abordagem mais detalhada sobre o assunto em sede de trabalhos
específicos e orientados para o efeito.
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8.1.Nota introdutória
Partindo dos desenvolvimentos expostos nos capítulos, IV «Enquadramento Teórico», V
«Definição do Problema e Objetivos», VI «Metodologia» e VII «Resultados Gerais»,
passaremos à análise e cruzamento das realidades apresentadas e das diversas informações
obtidas ao longo de toda a investigação.
O trabalho, surge como o desfecho dos dados recolhidos a partir dos instrumentos
inquérito, realizados diretamente aos motoristas, assim como das variadas análises
quantitativas e qualitativas efetuadas à posteriori e que foram desenvolvidas nos diversos
capítulos que compõem este estudo.
Neste caso específico, serão discutidos os resultados e explicados os conceitos que,
segundo o nosso ponto de vista, esclarecerão as descrições explicitadas no capítulo do
“Resultados Gerais”

8.1.1.Amostra
Apesar do tempo (cerca de nove meses) necessário para a realização e análise dos 400
inquéritos, 387 foram validados e, para além da informação recolhida, obtiveram-se notas e
dicas diversificadas e importantes, no contacto direto com os motoristas.
A inquirição abrangeu praticamente a totalidade do território de Portugal Continental,
88,33% dos distritos e, foram aplicados a trabalhadores de 50 empresas. Destaca-se o facto
de termos inquirido duas profissionais do sexo feminino a desempenharem este tipo de
funções. Esta situação merece uma nota especial, por duas razões:
- Por não ser habitual haver indivíduos do sexo feminino a trabalhar neste segmento da
economia;
- Por termos conseguido inquirir as duas únicas mulheres (nesta fase) a trabalharem na
distribuição de combustíveis.
O dado que mais sobressai, é o grupo etário dos 40 aos 49 anos que mostra o maior
número de profissionais (161 indivíduos), estando dentro da média de idades de todo o
universo inquirido, que é de 45 anos.
O segundo elemento que se evidencia, é que o grupo etário >60 anos, detém um maior
número de profissionais do que o grupo etário mais jovem, dos 20 aos 29 anos.
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Este elemento, ainda que não seja de urgente reflexão, deverá merecer por parte das
empresas e das associações empresariais e profissionais alguma atenção, pois se esta
realidade perdurar, poderá representar para o futuro alguma dificuldade em se encontrarem
profissionais em número e qualidade necessários para o desempenho destas funções. Isto
significa, que a renovação dos profissionais qualificados e com experiência para as funções
de motorista de distribuição de combustíveis, é uma realidade que não poderá ser posta de
parte.
Sobressai uma pequena minoria de estrangeiros a trabalharem nesta área, 1,3% e, a
necessidade de se criar um programa para incentivar os profissionais a aumentarem as
habilitações académicas, pois a grande maioria, 71,3%, possui apenas o ensino básico.
Tendo em consideração as exigências imputadas a estes trabalhadores, e a gama alargada
de tarefas que desempenham, aliadas à necessidade de utilização das novas tecnologias, as
questões da formação académica deverão ser um ponto a ponderar. O apoio à melhoria desse
grau de formação, em conjunto com o desenvolvimento a nível profissional, são vetores que
serão não só um elemento diferenciador, mas também uma motivação extra, na perspetiva
da qualidade do trabalho e da compreensão das regras quer de segurança, ou outras que o
setor petrolífero exige.

8.1.2.Caracterização da situação laboral dos motoristas
Numa primeira abordagem sobre estas matérias, verifica-se que os motoristas com mais
anos na profissão, são os que apresentam o menor número de anos de serviço na empresa.
Pode-se inferir que os profissionais com mais anos de experiência, têm tendência em não
permanecer durante muito tempo na mesma empresa.
A maioria dos inquiridos, ou seja, 56,4%, têm mais de 15 anos de serviço e que a média
de idades ronda os 45, isto significa, que de momento, temos um universo de motoristas com
boa experiência, em idade pujante e com uma longevidade em termos profissionais estimável:
se considerarmos a esperança média de vida de 77 anos para os homens, e de 66 anos, a
idade definida pelo governo para a reforma, pode-se calcular terem cerca, de mais 20 anos
de trabalho.
Também em termos médios, a antiguidade dos motoristas na empresa onde estão
atualmente ronda os 9,85 anos. Esta é uma situação que se verifica cada vez mais no
mercado de trabalho. A filosofia dos trabalhadores se manterem durante a sua vida útil na
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mesma empresa, terminou. Esta situação é resultante não só das perspetivas mais exigentes
das camadas jovens, mas também das dificuldades económicas que muitos transportadores
têm vindo a sentir ao longo dos últimos tempos.
O número de quilómetros contabilizados mensalmente, cerca de 8000, decresceu um
pouco ao longo dos anos em estudo. Esse declínio, quer em termos de média quer em termos
de valor máximo de quilómetros, apresentam-se como normais para a realidade do país e
devem-se à crise económica que tem afetado Portugal que obrigou ao abaixamento dos
consumos.
Segundo o “Jornal de Negócios” de 21 de maio de 2014, nos primeiros 4 meses desse ano,
a procura de gasóleo em Portugal recuou 0,2% face a 2013 e a da gasolina desceu 3,4%. O
consumo de combustíveis rodoviários nos primeiros 4 meses de 2014, foi o mais baixo dos
últimos 3 anos, de acordo com dados divulgados pela Entidade Nacional do Mercado dos
Combustíveis - ENMC, mostrando descidas tanto na procura de gasóleo como de gasolina.
Perante esta realidade, a gestão das frotas sofreu alteração, tendo-se verificado um
abaixamento do número de quilómetros realizados por viatura e, em casos específicos, a
diminuição do número de viaturas ao serviço.
Na zona sul do país, apurou-se que os motoristas efetuaram mais quilómetros nos anos
em análise, situação que não é estranha se pensarmos que é no Sul onde os povoamentos
são mais heterogéneos e mais distantes uns dos outros e, por reflexo, onde as deslocações
são maiores até ao cliente final.
Quando analisamos os tempos do exercício das funções, os motoristas trabalharam em
média cerca de 11 horas por dia, sendo de 16 horas o número máximo efetuadas num dia.
Como foi observado no capítulo dos resultados gerais, notou-se uma subida ténue das
horas de laboração diária, tendo os motoristas trabalhado mais tempo no ano de 2013
relativamente ao ano de 2011.
A zona norte do país, é em média, onde os inquiridos indicaram um maior número de horas
trabalhadas, situação que poderá ser explicada pelas condições sinuosas das estradas, e por
reflexo, mais tempo nas ligações entre os parques de enchimento e os clientes finais.
Para a melhoria das condições de trabalho importa, também, direccionar a acção com a
finalidade de evitar a ocorrência de acidentes de trabalho e de doenças profissionais
promovendo o bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores. Tais são, aliás, os
objectivos da Directiva n.º 89/391/CEE do Conselho, de 12 de junho, relativa à aplicação de

305

8-Discussão dos Resultados

medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no
rabalho, actualmente transposta para a ordem jurídica nacional através do CT – Código do
Trabalho (Lei n.º 99/2003, de 27 de agosto) e do RCT – Regulamento do Código do Trabalho
(Lei n.º 35/2004, de 29 de julho) (181).
Com a descida do volume distribuído e, em termos gerais do número de quilómetros
percorridos, o número de horas de trabalho aumentou um pouco, o que parece ser uma
contradição. No entanto não se trata de uma contradição, se pensarmos que as frotas foram
ajustadas às necessidades, após os abaixamentos de volumes distribuídos e, os funcionários
que permaneceram, tiveram que responder às exigências impostas, algumas vezes com
excessos e com certos picos de procura.
No seguimento desta referência, convém dizer, que os motoristas no contacto informal e
aproveitando as questões colocadas no inquérito, referiam-nos frequentemente algum
exagero nas programações de fretes, relativamente ao número de clientes, assim como certas
dificuldades em determinados abastecimentos, situações que os levava a ultrapassar o
horário legal de trabalho.
Esta realidade apresenta dois aspetos:
- As exigências das empresas que determinam a realização do trabalho, sabendo que a
adicionar ao número de clientes e às dificuldades de certos abastecimentos, há que pensar
nas questões ligadas ao tráfego que nem sempre é igual e que apresenta frequentemente
situações de exceção (acidentes ou outras situações adversas);
- A visão e o interesse dos motoristas que pretendem despachar-se o mais rápido possível,
que desejam estar todos os dias com a família e que não apreciam dormir nas viaturas, ou
porque as viaturas não reúnem condições, ou ainda porque não são recompensados
monetariamente por esse esforço adicional.
No que diz respeito ao horário praticado, verificou-se que 55,8%, teve um horário flexível.
Esta situação vai ao encontro das necessidades do trabalho diário, não só por questões
ligadas ao tempo de enchimento nos parques, mas também porque é importante aproveitar
ao máximo o dia, pois cada vez mais as cargas são distribuídas por um maior número de
clientes, situação que é mais fácil verificar na distribuição de GPL.
Para além destas referências, os motoristas sentem-se menos pressionados, pois podem
gerir a distribuição da forma mais adequada dentro do máximo de horas de trabalho que a lei
prevê.
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As razões descritas anteriormente, justificam também o facto de 64,1%dos inquiridos, ter
indicado trabalhar maioritariamente durante o dia.
Quando questionados sobre o tipo de distribuição realizado, 80,1% dos motoristas indicou
fazer distribuição por granel. Esta situação é resultado de a maioria dos produtos combustíveis
serem comercializados a granel, pois são distribuídos para as respetivas redes de revenda,
como são exemplo o gasóleo, a gasolina (postos de abastecimento) ou mesmo o GNL
(UAG´s)44. Situação diferente é a do GPL engarrafado e alguns lubrificantes que são
embalados nos parques de enchimento e que saem para os revendedores preparados para
serem comercializados.
No ano de 2013, o gasóleo foi o combustível transportado pelo maior número de motoristas,
seguido da gasolina. Estes dois tipos de combustíveis foram distribuídos por mais de 30% dos
profissionais e são os produtos com maior volume de vendas em Portugal, representando
cerca de 62% do total. Esta realidade é reflexo dos consumos atribuídos aos milhares de
veículos que diariamente circulam nas estradas nacionais.
Não poderemos esquecer que no caso específico do gasóleo, para além dos consumos
derivados dos automóveis, também são de considerar os gastos provenientes da agricultura
e indústria.
Em seguida o GPL, embalado e a granel, representa um volume de vendas na ordem dos
21%, onde se deverá adicionar um crescimento significativo de consumos de GPL, 15,4%
entre 2011 e 2013 (182) e onde se verifica uma tendência de aumento. O gás butano e
propano, é um elemento essencial na vida doméstica, sendo o combustível mais utilizado
(fogão e esquentador), embora com o desenvolvimento da comercialização do GNL, o GPL
tem sofrido alguns decréscimos significativos nos últimos anos. Apesar disso, especialmente
nas vilas e aldeias do interior, este produto irá ter uma vida duradoura. As estatísticas
francesas e inglesas sobre o consumo de combustíveis (países onde os consumos de GPL
são os mais antigos da Europa) comprovam, com o início dos consumos de gás natural, que
o GPL tem uma responsabilidade específica e localizada nas sociedades ditas desenvolvidas,
em maior escala nas regiões onde economicamente não é rentável construir gasodutos para
abastecimento das populações ou indústrias.
Em termos de volumes distribuídos, surge a seguir o Jet A1, também conhecido por
querosene de aviação, por ser utilizado nas aeronaves com motores a reação (turbinas). Tem
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Unidades Autónomas de Gás Natural Liquefeito, que permitem distribuir essa energia aos centros urbanos e industriais que
se encontram fora da área de distribuição do gasoduto.
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como requisito permanecer líquido e homogêneo até à zona de combustão das aeronaves
e apresenta resistência química e física às variações de temperatura e pressão, possuindo
boas características lubrificantes, essencial nas altas rotações desenvolvidas por esses
motores.
Sendo um combustível muito específico, é transportado por cisternas até os aeroportos,
onde é armazenado e usado para abastecer as aeronaves.
Nos últimos anos tem-se verificado um relativo aumento devido ao incremento do número
de aviões a sobrevoarem os céus.
Verifica-se também na análise dos inquéritos, que a grande maioria dos motoristas não
distribuem um produto em exclusividade, pois é uma situação que não é gerida de igual forma
por todas as empresas. Se excetuarmos o GPL, que é normalmente distribuído pelos mesmos
motoristas, não existe uma situação análoga com os restantes combustíveis.
Esta situação deve-se não só à particularidade técnica das cisternas e modo de trabalho,
mas também ao facto das petrolíferas, no sentido de evitarem situações de risco, exigirem
aos transportadores que não façam muitas alterações de viaturas e, muito especialmente dos
motoristas. As cargas de GPL granel, levam nos seus fretes vários clientes de diverso tipo,
portanto prefere-se que o trabalhador seja um bom conhecedor da localização e formas de
atuação dos clientes finais, o que apenas é possível com motoristas que efetuam unicamente
esse tipo de distribuição.
Nos restantes combustíveis, não se colocam estas exigências, daí os motoristas
distribuírem ao longo do ano produtos combustíveis diversos.
Realça-se da análise que a grande maioria dos motoristas inquiridos, distribuem
combustíveis líquidos.
Na sequência da caracterização feita anteriormente, num dado momento do estudo,
admitiu-se que o número de quilómetros efetuados e a média de horas trabalhadas são
variáveis e que se conjugam na vida dos trabalhadores. Neste sentido, foram aplicadas várias
hipóteses para averiguar a existência ou não de relação entre as diferentes variáveis
analisadas na situação laboral e, a influência das mesmas ao nível da ocorrência de acidentes.
Assim, efetuou-se uma análise com base no coeficiente de Correlação de Pearson, onde
se percebeu a existência de uma correlação positiva, entre a média de quilómetros
realizados por mês e as horas trabalhadas. Após essa análise, foi verificada uma relação
moderada em 2013 [r (387) = 0,386, p = 0,000], tornando-se mais fraca em 2012 [r (374) =
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0,153, p = 0,000] e em 2011 [r (374) = 0,113, p = 0,000]. Apesar disso, a correlação não deixou
de ser significativa.
Tomando por referência o ano de 2013 verificamos que 20,0% dos motoristas que
realizaram mais de 10 000 kms trabalharam 12 horas, seguidos de 12,1% que realizaram 10
000 kms entre 10 e 12 horas.
Continuando com a mesma filosofia de pensamento, pretendemos perceber a relação
existente entre a média de kms realizados por mês e o tipo de horário praticado. Para esse
fim, utilizou-se o “teste de independência do qui-quadrado” admitindo-se, como hipótese nula,
a inexistência de relação entre as variáveis.
Após a efetivação do teste, concluímos que para os anos de 2012 e 2013 o valor de p<0,05,
rejeitando-se assim a hipótese nula de que as variáveis são independentes e que se assume
a existência de relação entre o número de kms realizados e o horário praticado, nos dois anos
apontados. Continuando-se a referência com base no ano de 2013, percebe-se que quem
indicou ter realizado mais de 10 000 kms praticou maioritariamente horário flexível (11,6%).
Nessa sequência, apenas 1,5% dos motoristas afirmaram ter horário fixo. A relação existente
apresenta-se fraca, podendo ler-se através do valor do “Eta quadrado” que apenas 3% da
variação dos quilómetros realizados em 2013 são explicados pelo horário praticado
(Eta2=0,030).
Ao efetuarmos o mesmo teste para o ano de 2011, admitimos que não se verificou relação
entre as variáveis em análise, ou seja, o número de quilómetros e o horário praticado, foram
variáveis independentes uma da outra para esse espaço temporal. Constata-se que a
percentagem de motoristas que indicam ter feito mais de 10 000 quilómetros e terem horário
flexível (15,7%) e os que indicam terem feito o mesmo número de quilómetros e terem horário
fixo (10,4%) não é significativamente diferente.
Mantendo-se esse tipo de reflexão, desta vez, pretendemos aferir a existência, ou não, de
relação entre os quilómetros realizados por mês e o tipo de distribuição levada a efeito
(embalado/granel).
Depois de investigado, foi concluído que apenas para o ano de 2013 existe relação entre
o número de quilómetros percorridos e o tipo de distribuição, apresentando-se um valor de
p<0,05. Evidencia-se que a percentagem de indivíduos que efetuam distribuição de
embalados fez menos quilómetros (49,0% fizeram até 6 000 quilómetros), do que os que
fazem distribuição a granel, dos quais 10% indica ter realizado mais de 10 000 kms.
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Como já foi referido, esta realidade é muito particular especialmente no GPL e nos
Lubrificantes, pois estas distribuições são feitas, salvo alguns casos específicos, diretamente
do parque de enchimento para os revendedores. Pelo contrário, a granel é preenchida por um
conjunto alargado de clientes distribuídos em redes de tipo arborescente45 que faz com que
sejam efetuados mais quilómetros para a concretização do seu trabalho.
Nos anos de 2011 e 2012, não se verificou uma relação estatisticamente significativa entre
as duas variáveis em análise «tipo de distribuição realizada» e nos «quilómetros efetuados».
Nesta fase criou-se outra hipótese, e apenas para o ano de 2013, de que a média de
quilómetros efetuada poderia estar relacionada com o tipo de combustíveis transportados.
Assim, e utilizando o mesmo teste (teste de independência do qui-quadrado) conclui-se que
a hipótese nula foi rejeitada ao nível do transporte de quatro combustíveis. Percebe-se que a
variável relativa aos «quilómetros realizados», não é independente do facto dos motoristas
terem transportado GPL embalado, Jet A1, gasolina e gasóleo, ou seja: assume-se a relação
existente.
Questionou-se ainda a hipótese de relação entre média de horas trabalhadas diariamente
e o tipo de horário praticado, tendo-se apurado que [X2 (6)=31,057 e p<0,001]. Foi rejeitada a
hipótese nula de que as variáveis são independentes e assumiu-se que existe relação entre
a média de horas trabalhadas e o horário praticado, sendo que quem trabalha entre 10 e 12
horas e mais que 12 horas, indica ter maioritariamente horário flexível (38,0% e 19,0%
respetivamente).
Esta relação não se verifica quando se averigua se um maior número de horas trabalhadas
tem relação com o tipo de distribuição (a granel, embalado ou ambos). Obteve-se da análise
que [X2 (6)=10,462 e p=0,107], significando que as variáveis são independentes, logo, não
existe relação entre as mesmas.
Ainda relacionada com a caracterização da situação laboral tentou-se perceber se existe
uma relação entre um maior número médio de horas trabalhadas e o tipo de combustíveis
transportados. Chegou-se à conclusão que esta relação existe apenas para o transporte de
GPL granel e de lubrificantes, sendo que em ambos os casos a hipótese da independência
das variáveis foi rejeitada sendo o p<0,05.

45

Redes de distribuição logística que têm uma estrutura em árvore com diferentes ramificações.
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8.1.3.Avaliação das exigências associadas à profissão
Com esta parte do inquérito, pretendeu-se perceber de que forma os profissionais veem e
sentem as exigências da sua profissão.
Não sendo habitual pedir-lhes opiniões e apresentar soluções sobre as dificuldades do diaa-dia de trabalho, é importante para uma investigação deste tipo saber exatamente o que
sentem, pois é a partir do conhecimento e experiências que se verificam as áreas de melhoria
a serem implementadas.
Foi concluído que os motoristas são unânimes em considerar que a sua profissão requer
muito cuidado e atenção e pressupõe também muita segurança na realização das tarefas que
têm de cumprir.
Verifica-se que das 11 afirmações colocadas, 9, ou seja 81,80% do total das respostas,
tiveram com um valor médio superior a 3, determinado por uma escala de 1 a 4.
Salientam-se as duas afirmações restantes por serem as menos unânimes em termos de
concordância, «Assenta em grandes esforços físicos» e «Ultrapassa algumas vezes o horário
de trabalho legal». Na verdade, estas foram as duas únicas questões que mostraram as
grandes diferenças de avaliação dos profissionais.
O facto de haver uma divergência no “concordar” e “discordar” que a profissão não assenta
em grandes esforços físicos, em nossa opinião, encontra explicação nas diferentes
capacidades físicas de cada profissional.
Esta referência, surge especialmente das experiências vividas diretamente com os
motoristas ao longo das conversas partilhadas durante o preenchimento dos inquéritos.
Também como justificação, poderemos aludir que Pinheiro, Pedro, refere a atividade de
motorista como uma profissão de desgaste e fadiga, sendo fonte de alguns distúrbios na
saúde dos trabalhadores (9).
Segundo a “Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho” e, de acordo com
o estudo da “Eurofound” sobre as condições de trabalho na Europa e diversos estudos
nacionais, os problemas de saúde mais comummente referidos pelos profissionais dos
transportes terrestres é o cansaço e fadiga.
Quanto à questão do horário de trabalho legal, já apresentámos a explicação na parte do
estudo dedicada à “Caracterização da situação laboral dos motoristas” e, onde foi salientado
o aparente paradoxo entre a descida do volume distribuído, o número de quilómetros e a
subida ténue do número de horas de trabalho.
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O estudo e análise das estatísticas que fomos elaborando, foi-nos facultando informações
que nos incentivaram a novas ideias e à elaboração de vários cruzamentos e testes. A
finalidade era sempre a mesma: tentar perceber a relação entre as diversas variáveis que
obtivemos a partir dos inquéritos.
Seguindo esse raciocínio, utilizando modelos estatísticos consistentes e baseando-nos nas
médias das variáveis «Requer informação sobre as condições meteorológicas», «Informação
sobre estado das estradas» e «Informação sobre localização das estradas que apresentam
riscos de acidentes», construiu-se uma variável compósita.
Assim sendo e para podermos confirmar a consistência da nova variável, procedeu-se a
uma análise a partir do “Alfa de Cronbach” (10) cujo resultado foi de 0,831. Considerando que
o “Alfa de Cronbach” é uma ferramenta estatística que quantifica, numa escala de 0 a 1, a
confiabilidade de um questionário e que o valor mínimo aceitável para ser confiável é 0,6,
concluímos que tínhamos garantida a consistência da nova variável que passou a agregar as
três afirmações acima expostas e que foi denominada de “Informação – Condições externas”.
Esta nova variável menciona as condições externas à profissão.
A média de concordância com esta variável ficou nos 3,25 para a totalidade dos motoristas,
sendo ainda mais elevada, com um valor de 3,39 para os que tiveram acidentes entre os anos
de 1998 e 2013.
Sobre estes resultados evidencia-se que os profissionais que tiveram acidentes, porventura
na sequência das experiências resultantes, dão mais importância aos elementos externos à
profissão.
Percebe-se que para os motoristas, esta é uma exigência associada à profissão com a qual
concordam fortemente e, assim sendo, a mesma poderá sugerir uma possibilidade de
melhoria nas empresas com vista à divulgação de informações relacionadas com condições
meteorológicas, estado e localização das estradas que apresentam risco de acidentes junto
dos seus trabalhadores.
Desta forma, realça-se este elemento, como relevante para fazer parte de um plano
curricular para formações futuras e como vetor a ser desenvolvido pelas empresas de
transportes nos setores de logística operacional.
Na continuação da análise aos dados e na procura de mais explicações, considerou-se
que os fatores da questão 10 do questionário, poderiam ser divididos em dois grandes grupos.
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Foram agrupados e analisados tendo por base o nível de controlo que os motoristas
poderão ter sobre os mesmos, no sentido em que uma atuação do próprio poderá alterar o
modo como são vivenciados e sentidos. Considerou-se a subdivisão destes fatores em
controláveis e não controláveis.
Com a organização e divisão expressas no capítulo «Avaliação das exigências associadas
à profissão», elaborou-se uma tabela que referencia a média de concordância dessa
avaliação.
Confirmou-se que a média de concordância é mais elevada nos fatores controláveis, com
um valor total de 3,51, do que nos não controláveis, com 3,34. Contudo, a média de
concordância com os fatores não controláveis junto dos motoristas que sofreram acidentes
tem uma média de 3,42, que é superior à concordância daqueles que não tiveram acidentes,
com 3,31.
Mais uma vez se verifica as diferenças das formas de pensar dos profissionais que
sofreram acidentes. Estes, mostram uma visão diversa no que concerne ao conjunto de
fatores indicados, pois a vivência negativa do acidente adicionou-lhes às práticas
profissionais, informações que lhes induz perceções distintas, situação já referida neste
capítulo, aquando da abordagem sobre a importância dos elementos externos à profissão.
Nas abordagens relativas aos dois itens anteriores, destacaram-se alguns elementos em
que se verificaram respostas e perceções diferentes entre os motoristas “com acidentes
rodoviários” e sem “acidentes rodoviários”.
Sobre este assunto e sem profundas explanações, pois não faz parte dos objetivos
específicos da presente investigação, considerou-se ser importante salientarem-se algumas
referências e abrir uma “janela de oportunidade” para futuros estudos específicos que possam
ser levados a efeito sobre estas matérias.
Com o desenvolvimento do estudo e no seguimento dos contactos realizados, muito se
falou sobre acidentes, causas, consequências e repercussões na saúde dos trabalhadores e
nas organizações das empresas. Ficou-nos a certeza de que a sociedade carece de
alterações no que diz respeito à qualidade de vida das pessoas que estiveram sujeitas a
acidentes. Todos os acidentados, leves, com lesões, com graus de incapacidade ou
dependência, deverão ser acompanhados, não só pelas questões ligadas à vivência física e
acompanhamento médico, mas também a nível psicológico, porque o sofrimento em alguns
momentos encontra-se ao nível da culpa, da responsabilidade e, até, de eventuais situações
de litígio subsequentes aos acidentes. Esse conjunto de fatores representam uma grande
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importância ao nível das perceções e dos significados atribuídos ao acontecimento. Como
referem Mayou,Ehlers & Bryant, “as questões legais e por vezes litigiosas, frequentemente
acompanhadas de muita burocracia e interrogatórios, funcionam como um estímulo
desagradável que se pode prolongar no tempo e que recordam o acidente” (11).
Sobre o mesmo assunto, Tânia Pires, na sua Tese de Mestrado sob o título «Perturbação
de Stress Pós-Traumático em Vítimas de Acidentes Rodoviários» e citando (Blaszczynski,
Gordon, Siove, Sloane, Hillman & Panasetis, (15); Mayou, Bryant & Ehlers, (16); Blanchard,
Hikling, Friedenberg, Malta, Kuhn & Sykes, “os acidentes rodoviários constituem um
acontecimento de vida frequente, ao qual todos estamos potencialmente expostos (…)”.
Apesar do número de acidentes e de vítimas, ainda verificamos em Portugal que estes
assuntos necessitam de investigação e análise, muito particularmente, no que se refere ao
impacto psicológico. “As repercussões podem modificar o funcionamento habitual das vítimas
dos acidentes, dadas as incontestáveis consequências nas áreas mais diversificadas. O
impacto social, laboral, económico e litigioso que estes acontecimentos trazem para a vida do
indivíduo, suas famílias e para a própria sociedade é considerável. Os sintomas de
Perturbação de Stress Pós-Traumático podem emergir na sequência dos acontecimentos de
vida a diversos podendo existir isoladamente ou associados com outras perturbações,
designadamente depressão, ansiedade, fobias, consumo de álcool, perturbações de
personalidade” (183).
Também é importante salientar que outros autores consideram que “para além das
consequências negativas que as exposições a este tipo de acontecimentos podem
apresentar, os acidentes rodoviários também podem constituir momentos de crescimento
pessoal, tal como acontece com outras experiências traumáticas “ (13).
Em estudo e análise das descrições de pessoas que estiveram envolvidas em acidentes,
“permite-se constatar que, após a exposição, mudaram alguns dos hábitos de condução,
passando a ser adotados comportamentos e hábitos mais seguros. O facto de o acidente
marcar profundamente as pessoas e estas recordarem com alguma regularidade o sucedido,
os cuidados que exibem na condução melhora e aumenta o respeito pela vida. Desenvolvese uma espécie de gratidão por se ter sobrevivido, aumenta o sentido de responsabilidade
para com os outros e, não raras vezes, aumentam as práticas religiosas” (14).
Ao nível das regiões geográficas onde se concretizaram os inquéritos, verifica-se que o
grau de concordância com os fatores controláveis é significativamente superior no Norte face
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ao Centro e Sul, enquanto que a média de concordância com os fatores não controláveis é
significativamente inferior no Sul face às outras regiões.
Sem se evidenciar claramente uma explicação científica para esta realidade, nunca será
demais mencionar as diferenças geográficas a que os motoristas se encontram sujeitos,
situação que como foi expresso no capítulo do enquadramento teórico apresenta condições
para influenciar negativamente os fatores controláveis e não controláveis a que poderão estar
expostos ao longo dos seus dias de trabalho.
Aquando da abordagem sobre os elementos causados pela profissão, referiram
maioritariamente, com 84,6%, a fadiga que é provocada pela atividade. Esta referência
demonstra um peso enorme e merece uma nota particular.
Na realidade, a fadiga, constitui um elemento preocupante para técnicos e especialistas de
segurança ligados à condução de camiões em termos gerais e, de cisternas de combustíveis
em particular, pois apresenta-se como uma componente silenciosa, com uma capacidade
intrínseca muito elevada para intensificar condições de risco.
Como refere Oliveira, Pedro, no seu trabalho sobre os fatores potenciadores da
sinistralidade rodoviária, “É importante que o condutor se encontre em bom estado físico e
psíquico. Só nestas circunstâncias, para além de uma boa preparação teórico-prática, é
possível garantir um bom desempenho na condução. A dor física pode distrair e prejudicar a
condução e o cansaço físico pode, também, limitar os movimentos dos membros e adormecer
parte do corpo. O estado febril pode causar sonolência e distração, bem como a ingestão de
determinados medicamentos. O mesmo sucede com o estado psíquico. Subfactores, tais
como o sono, o cansaço, o stress quotidiano prolongado, estado depressivo, a adrenalina, o
álcool ou as substâncias psicostimulantes, podem potenciar muito a ocorrência do sinistro
rodoviário” (15).
Os motoristas não deverão conduzir veículos que transportam combustíveis, sem que se
encontrem com os níveis de descanso necessários para estarem num estado de vigilância e
atenção que lhes confira prontidão para responderem lestamente a qualquer situação de
perigo. É da sua inteira responsabilidade, estarem devidamente descansados na hora de se
sentarem aos comandos de qualquer veículo rodoviário.
As empresas deverão criar as condições apropriadas para que os motoristas identifiquem
a fadiga, o problema de falta de atenção, assim como os meios para enfrentar esses riscos.
Deverão também garantir que os mecanismos de controlo administrativos e operacionais
(gestão de recursos humanos e tacógrafos) se encontram a funcionar em pleno e que os
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possíveis incentivos, não colocam em causa os horários de trabalho máximos definidos por
lei, pois a existirem, poder-se-ia estar perante uma situação de incitar o profissional a conduzir
sob fadiga ou cansaço.
Embora não esteja incluído nos objetivos específicos, fazer uma abordagem detalhada
sobre “fadiga” ou “cansaço”, estas são questões a que não nos podemos furtar, para
entendermos as respostas ao número 11 dos inquéritos. Estes dois fatores são muito
importantes para os motoristas em termos de saúde, o que se traduz na sua atividade ao nível
da segurança rodoviária e da distribuição de combustíveis. Daí, irmo-nos deter um pouco
sobre estes aspetos para alertar especialistas, gerentes de empresas e os próprios motoristas
a refletirem acerca do assunto.
Após diversas consultas bibliográficas sobre questões ligadas ao “cansaço” e à “fadiga”,
concluiu-se que os vocábulos em termos médicos, são um pouco diferentes, embora na gíria
sejam citados como sinónimos. Estamos perante duas sensações similares, mas que na
realidade são diferentes. É importante perceber o que se pretende dizer com "Eu sinto-me
cansado" ou "Eu estou muito fatigado", pois será uma ajuda para o médico diagnosticar as
possíveis causas desses sintomas.
Atualmente, vive-se sob grande stress, muito rapidamente e sempre no intuito de atingir
objetivos, rentabilizar e diminuir custos, o que implica os trabalhadores terem excesso de
tarefas e preocupações. A corrida e a competitividade da sociedade moderna provocam
cansaço ao ser humano que tende em fazer-se sentir em determinados momentos, e após
um período de descanso a situação normalmente melhora. Quando a sensação de cansaço,
permanece por um longo tempo, intensificando-se e retirando a vontade de fazer os trabalhos
mais simples, é importante recorrer a um clinico para que sejam feitos exames adequados.
Como refere Anghinah, Renato, coordenador do Núcleo de Neurologia do Hospital
Samaritano de São Paulo, Brasil, “o cansaço constante pode ser sintoma de várias doenças.
As mais comuns são distúrbios no sono, stresse, depressão, hipotireoidismo, anemia,
carência de determinadas vitaminas, doenças cardiovasculares e pulmonares, infeções e até
tumores" (16).
O cansaço é um sintoma extremamente comum entre os pacientes. É descrito como falta
de força ou desânimo para executar tarefas que requeiram esforço, físico ou mental. Também
se utilizam outros termos para descrever o cansaço, como fadiga, exaustão, letargia,
sonolência, fraqueza, astenia, falta de energia ou até falta de ar.
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A “Fadiga” é um vocábulo bastante usado e, encontra-se relacionada com “cansaço” ou
“fraqueza”.
Na verdade, “fadiga” “é um nome que se dá a um sintoma que, está muito presente no dia
a dia da população, mas que pode ter causas diversas. Entende-se “fadiga” como uma
sensação de desgaste, cansaço e falta de energia” (183). Este, é um sintoma bastante
recorrente entre os mais diferentes tipos de doenças e condições.
Como refere Pinheiro, Pedro, “a fadiga apresenta-se como uma das cinco queixas mais
frequentes dos que procuram os clínicos gerais”. Nessas ocasiões, cabe ao médico encontrar
uma causa que justifique a falta de disposição.
“A fadiga é um sintoma extremamente comum na prática médica, sendo geralmente
descrita pelos pacientes como uma falta de força ou desânimo para fazer tarefas que
requeiram esforço, seja físico ou mental. Outros termos também são habitualmente
empregues para descrever a fadiga, como cansaço, exaustão, letargia, sonolência, fraqueza,
astenia, falta de energia ou até falta de ar” (9).
A “fadiga” pode ser um reflexo normal a um esforço físico, tensão emocional, ou mesmo
tédio, mas poderá também ser falta de sono. A sonolência e a apatia (sentimento de não se
importar com o que acontece) podem ser sintomas associados à fadiga.
A fadiga deve ser evitada e controlada através de um planeamento de atividade física, com
a intensidade, carga e volume, adequado a cada indivíduo, podendo ser tomadas medidas de
ordem: pedagógicas, médico-biológicas e psicológicas, que contribuem para uma melhoria na
capacidade de recuperação após o exercício, sendo que a associação das mesmas causa um
efeito mais eficaz (17).
Após o que foi descrito, destaca-se no processo de abordagem dos quesitos ligados ao
“Cansaço”, “Fadiga” e até mesmo a “Fraqueza”, a problemática das questões relacionadas ao
“Sono”.
O sono é um elemento muito importante na vida profissional dos motoristas, por isso deverá
merecer uma atenção especial.
A quantidade de sono necessária depende do cansaço físico e mental, da idade e da
genética de cada indivíduo. Um adulto deve dormir em média, sete a oito horas por dia", como
refere Yonekura, Shigueo, neurologista e especialista em sono do Instituto de Medicina e
Sono (184).
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O período do sono serve para repor as nossas energias, fazendo com que o cansaço
desapareça, o que acontece pela ação da síntese de proteínas. Se não houver o tempo de
sono adequado ao corpo, a fadiga surgirá.
O sono, é um estado de repouso normal e periódico, havendo supressão da atividade
percetiva e motora voluntária e que ainda hoje, se apresenta como de difícil definição. Sillamy,
no Dicionário de Psicologia Larousse, define o sono como “um estado fisiológico que ocorre
periodicamente, caracterizado por redução da atividade, relaxamento do tônus muscular e
suspensão da consciência” (18).
Durante a noite, o indivíduo passa por dois estágios de sono, que se alternam entre si. O
primeiro é o sono de ondas lentas, no qual as ondas cerebrais são muito grandes e lentas; o
segundo, é o sono de movimentos rápidos dos olhos, conhecido também como sono REM,
que significa “Rapid Eye Movements “ (2002) (185).
O sono de ondas lentas divide-se em 4 níveis: (186)
O nível 1, é a forma mais leve do sono, também designado como estado de sonolência,
em que a pessoa consegue manter algum grau de alerta ambiental. Esse nível compreende
cerca de 5% do “sono normal.
O nível 2, é o “sono leve”, período no qual não é registado movimento dos olhos.
Representa um período de 30 a 60 minutos, exibindo cerca de 50% a 60% do sono, havendo
a tendência em aumentar com a idade.
Os níveis 3 e 4, são bastante semelhantes e designam-se de “Sono médio” e “Sono
profundo”, durante o qual o acordar é mais difícil.
O sono profundo compõe-se de 10% a 20% do tempo do sono (187) . O sono de movimento
rápido dos olhos, o sono REM, é considerado o sono dos sonhos. Ocorre em fases durante
toda a noite. Cada fase, dura cerca de 20 minutos antes de a pessoa entrar no sono mais
profundo. Durante uma noite, poderão ser observados de 4 a 6 ciclos sucessivos de sono
lento e rápido. Em média, poderão preencher um espaço temporal de 90 a 120 minutos.
Quando a pessoa está muito sonolenta, os episódios de sono REM são bem curtos e podem
até não existir (188).
De uma forma inversa, à medida que se descansa no decorrer da noite, a duração dos
episódios do sono REM aumentam muito, ocupando de 20% a 25% do tempo total (185).
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Para que se tenha um sono contínuo e eficaz, existe a especialidade de “Higiene do Sono”.
São medidas que visam a adequação do tempo de relaxamento, por forma a que seja
suficiente para evitar a sonolência quando acordado (186).
Nas últimas décadas, devido à “Medicina dos Distúrbios do Sono”, tem sido dada uma
maior importância às questões ligadas à “Higiene do Sono”, embora os estudos existentes
sejam considerados recentes, já que não passam de 30 anos.
Os distúrbios do sono são organizados de acordo com as características comuns ou pelos
sintomas similares existentes, sendo que a “Classificação Internacional dos Distúrbios do
Sono (CIDS-2)”, publicada no ano de 2005, listou 84 distúrbios, cada um com detalhes
descritivos, assim como os respetivos diagnósticos específicos. Os principais distúrbios são:
- A insônia, a síndrome da apneia do sono, a sonolência excessiva diurna, o ressono, os
movimentos repetitivos de pernas e braços, o sonambulismo, o terror noturno e o bruxismo,
CIDS (2005).
Existem evidências de que a sonolência está inserida na ocorrência de acidentes
rodoviários, tanto quanto os fatores climáticos, as condições da estrada, o consumo de
bebidas alcoólicas, substâncias atrópicas, a imprudência, o excesso de velocidade ou a
velocidade excessiva.
Apesar dos conhecimentos existentes, ainda subsiste uma grande dificuldade em
caracterizar o acidente provocado por um distúrbio do sono, visto não existir um exame
imediato para confirmação das causas, nem posteriormente, quando do laudo médico.
As palavras “sono” ou “sonolência”, não são contempladas nos relatórios de acidente da
GNR ou PSP, nem mesmo daqueles que são aplicados pelos peritos para apurarem as causas
de uma ocorrência.
Momentaneamente, os acidentes poderão ser classificados como causados por sonolência
excessiva quando:
Não existem marcas de pneus na área do acidente e próxima deste; A colisão acontece
com um obstáculo fixo; O acidente não envolve outros veículos ou, o motorista assume ter
adormecido ao volante (189). No entanto, é importante destacar que esses estudos
demonstram probabilisticamente a relação entre distúrbios do sono e acidentes
automobilísticos.
Países como os Estados Unidos, desenvolveram legislação específica para motoristas que
sofrem de distúrbios do sono. Para ser identificado, terá que sujeitar-se a exames particulares,
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incluindo a polissonografia. O Canadá e a Inglaterra, possuem normas concretas e especiais
para estes casos, sendo inclusive, recomendados a fazer tratamento com duração até um ano
(19).
Como outro exemplo, refere-se que no Brasil, o “Conselho Nacional de Trânsito”
(CONTRAN) publicou uma “Resolução”, que exige a avaliação de distúrbios do sono para as
pessoas que quiserem obter, renovar e mudar as cartas de condução para as categorias de
camião, autocarros de transporte de passageiros e de combinação de veículos em que a
unidade tratora se enquadre nas categorias, “C”46, “D”47 e “E”48 e cuja unidade acoplada,
reboque, semirreboque ou articulada.
Essa determinação exige que os candidatos sejam avaliados em relação à “Síndrome da
Apneia Obstrutiva do Sono”, sendo verificados padrões subjetivos, através da “Escala de
Sonolência de Epworth”

49

e padrões objetivos, como a hipertensão arterial sistêmica e a

“Classificação de Malampatti” 50.
Os candidatos poderão ser aprovados temporariamente ou encaminhados para um médico
especialista para fazerem a polissonografia51.
No mesmo conjunto de respostas, 76,30% dos motoristas, consideraram em segundo lugar
o “stress” como sendo um dos efeitos resultantes da sua atividade diária de condução.

46

Habilita a condução de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a três mil e
quinhentos quilogramas e utilizado para transporte de até 8 pessoas. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deve estar
habilitado há, pelo menos, um ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, nem ser reincidente
em infrações médias, durante os últimos doze meses.
47

Condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do
motorista (ônibus). Para habilitar-se na categoria D, o condutor deve estar habilitado há, pelo menos, um ano na categoria C ou
há dois anos na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, nem ser reincidente em infrações médias
nos últimos doze meses.
48

Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada,
reboque, semi-reboque ou articulada, tenha seis mil quilogramas ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a oito
lugares, ou, ainda, seja enquadrado na categoria trailer (exemplos: carretas e ônibus articulados). Para habilitar-se na categoria
E, o condutor deve ter 21 anos completos, estar habilitado, no mínimo, há um ano nas categorias “C” ou “D” e não ter cometido
nenhuma infração grave ou gravíssima, nem ser reincidente em infrações médias nos últimos doze meses;
49

A Escala de Sonolência de Epworth, desenvolvida pelo dr. Murray Johns, é uma ferramenta muito utilizada para aferir o grau
de sonolência diurno. Um resultado de até 9 pontos indica uma condição considerada normal. Acima dessa pontuação, é
recomendado procurar um médico.
50

A pontuação de Mallampati, também referida como a classificação de Mallampati, é um sistema médico de pontuação
utilizado em anestesia para determinar o nível de dificuldade potencial, e o subsequente risco, em intubar um paciente
submetido a cirurgia. Este relaciona o tamanho da língua ao tamanho da faringe e, a pontuação determina uma classificação
para o paciente, variando de Classe I Classe IV. A classificação Classe I indica um paciente que deve ser relativamente fácil
entubar. A classificação mais alta, classe IV, é atribuído a pacientes com maior risco de complicações.
51 Polissonografia (É o estudo do sono, em noite inteira, realizado num laboratório e constitui o principal método diagnóstico
para os distúrbios respiratórios do sono).

320

8-Discussão dos Resultados

Tendo em conta as tarefas e responsabilidades a que esses profissionais estão sujeitos,
assim como à necessidade de darem resposta operacional aos pedidos que lhes são
apresentados diariamente, poderá surgir o fator “stress”.
No decorrer de seu desenvolvimento, o ser humano construiu estruturas e formas, tanto ao
nível do corpo como da mente. Atua e reage aos mais diferentes estímulos a que possa ser
submetido ao longo da sua vida, sempre com o sentido de manter o equilíbrio do seu
organismo. “O que a pessoa é nos dias de hoje é o resultado das inúmeras experiências a
que foi submetida ao longo da sua vida. Quando uma pessoa reage aos diversos impactos a
que está submetida no seu quotidiano, “utiliza” esse processo para encontra o necessário
equilíbrio. Todos os impactos fazem parte da vida e, as tensões a que as pessoas vão estando
sujeitas vão deixando marcas e modificando o corpo” (190).
Muitos estudos de médicos e psicólogos têm demonstrado que o ser humano apresenta
dificuldades em lidar com estímulos relacionados com o stress ambiental, socioeconómico e
cultural das sociedades industriais e urbanas.
Analisando essa realidade à luz da Medicina Psicossomática, pode-se compreender um
grande número de doenças, principalmente aquelas mais frequentes do homem urbano
contemporâneo, que expressam e revelam a forma de viver, a sua qualidade de vida e a sua
forma de interagir com o mundo (190).
Cooper citado por França & Rodrigues, destaca três grupos de indicadores do stress, que
salientam a dinâmica psicossomática: (191)
 Psicológicos

(instabilidade

emocional,

ansiedade,

depressão,

agressividade,

irritabilidade);
 Danos Físicos (úlceras, alergias, asma, enxaqueca, alcoolismo, disfunções circulatórias,
disfunções coronárias);
 Sociais (queda no desempenho profissional, ausências, acidentes, conflitos médicos,
apatia).
As situações de stress provocam diferentes níveis de respostas, dependendo das
características individuais, assim como das ocupações profissionais que, pela sua natureza,
são mais suscetíveis ao stress. Poderemos dar como exemplo os pilotos, professores,
guardas prisionais, donas de casa, emergência médica, polícias e mesmo os motoristas de
distribuição de combustíveis.
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É importante realçar que um ambiente social favorável com uma rede de apoio de amigos
e familiares, para promover a saúde e a qualidade de vida, poderão reduzir os efeitos das
doenças, principalmente os que estejam relacionados com os sistemas neuro-endócrinos e
imunológicos. Finalmente, refere-se que cada pessoa responde às situações de stress de
forma diferente: o que pode representar um grande problema para uns, pode ser gerido com
tranquilidade por outros (190).
Conforme faz referência Lida, Itiro, as causas do stress nos locais de trabalho, são variadas
e possuem efeitos cumulativos. As exigências físicas ou mentais exageradas provocam
"stress", podendo incidir fortemente nos trabalhadores já afetados. Por exemplo: (192)
• Conteúdo do trabalho: Pressão para manter o ritmo de produção, responsabilidade,
conflitos, e/ou outras fontes de insatisfação no trabalho;
• Sentimentos de incapacidade: O stress decorre de uma perceção pessoal da
incapacidade em atender as exigências do trabalho ou terminá-lo dentro de um prazo
estabelecido;
• Condições de trabalho: Condições desfavoráveis que obrigam a uma postura
inadequada;
• Fatores organizacionais: Comportamento dos chefes e supervisores que podem ser
demasiadamente exigentes e críticos, além das questões salariais, carreira, horários de
trabalho, horas extras e turnos;
• Pressões económicas e sociais: Questões monetárias, assim como a forte pressão
exercida pela sociedade de consumo são elementos que criam frequentemente
bastantes preocupações.
Após as referências indicadas e o peso significativo que os motoristas imputaram aos
fatores “fadiga” e “stress” como reflexos associados à sua profissão, confirmou-se pela
bibliografia consultada, a afinidade entre a “fadiga”, “stress” e a necessidade de se praticar
atividade física.
O autor Naha, Marcus, refere que as “atividades físicas leves ou moderadas (esforços entre
40 a 60% da capacidade máxima individual, como por exemplo uma caminhada normal)
podem representar uma forma de promover um maior relaxamento corporal, reduzindo a
tensão. Outra forma de exercício eficaz no combate ao stress, são os alongamentos
musculares. Esses exercícios são realizados de forma lenta e objetivam alongar os diversos
grupos musculares, reduzindo a tensão” (193).
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Segundo Cooper e Oliveira, o exercício físico é um importante agente repressor do stress,
pois numa situação de pressão o corpo está preparado para libertar a energia e diminuir essa
tensão. Os exercícios aeróbicos realizados no final do dia (entre as 16:00 e as 18:00 horas)
são uma forma de "queimar fisiologicamente" os níveis de stress, isto porque os
investigadores sugerem que o efeito positivo do exercício físico na diminuição do stress está
relacionado com o aumento da concentração de endorfina no sangue devida à sua secreção
pela glândula pituitária (191).
Quando as atividades físicas surgem como um momento de prazer, como são exemplo o
desporto recreativo, a jardinagem e as caminhadas, poderão representar uma distração dos
agentes de stress do dia de trabalho, reduzindo-se assim os efeitos negativos da tensão e
stress acumulados no organismo (194).
Segundo os especialistas, é impossível eliminar o stress da vida das pessoas. No entanto,
podemos evitar que se torne excessivo, através de algumas medidas que incluem mudança
nas atitudes perante os acontecimentos banais e inesperados da vida. Poderão ser exemplo
um regime alimentar adequado, exercícios físicos e relaxamentos.
A compreensão do que é o stress, os seus sintomas e as suas fases, podem levar o ser
humano, a utilizar a seu favor, a força gerada pelo mesmo. A falta de conhecimento sobre o
assunto e de tratamento adequado pode, por outro lado, levar a resultados desastrosos como
várias doenças orgânicas.
A fadiga é um outro elemento nefasto que pode ser controlado. Este fator deverá merecer
uma atenção especial por parte dos motoristas profissionais, pois poderá ser uma resposta
do organismo a uma situação normal de um esforço físico, mas também poderá ser reflexo
de um processo físico ou psicológico que tenderá a manifestar mais tarde doenças graves. É
necessário conhecer as sintomatologias para se atuar preventivamente.
Associado a estes casos, o sono apresenta-se como um elo de ligação, que deverá ser
comunicado ao médico, para que este possa diagnosticar a causa das indisposições e mau
estar.
Não é possível ignorar o perigo do stress ou da fadiga excessivos e prolongados para a
qualidade de vida dos profissionais. Esconder o mau-estar e as reações adversas nunca será
solução. A decisão mais acertada e inteligente, será sempre procurar o apoio de um médico.
O ideal, será tentar incorporar alguns hábitos diários de forma progressiva, para que se
melhore o bem-estar e a qualidade de vida e se sedimentem com o tempo, as rotinas
adequadas à realização do trabalho, preservando sempre com zelo a sua saúde
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Tendo-se verificado que a sintomatologia causada pela profissão reflete-se ao nível da
qualidade de vida dos motoristas, e por consequência na sua produtividade, pensou-se em
colocar a hipótese de existência de relação entre a média de horas trabalhadas e os sintomas
referidos.
Com a aplicação do teste de independência do “Qui-Quadrado”, pretendeu-se verificar se
as variáveis nominais estariam relacionadas. Conclui-se que o stress, a fadiga e a insatisfação
na realização das tarefas, são variáveis que se correlacionam com o número de horas
trabalhadas. Quem trabalhou 10 horas e mais, indicou sentir, com maior significado,
«Insatisfação na realização das tarefas», seguindo-se do «stress» e «fadiga».
Relativamente à restante sintomatologia, não se verificou relação com o número de horas
trabalhadas.
Assim, realçam-se estes fatores como elementos a ter em conta no que diz respeito à
necessidade em serem cumpridos escrupulosamente os horários de trabalho, ao mesmo
tempo que se verifica que os fatores referidos serão uma boa base para futuras reflexões
sobre a atividade dos motoristas que efetuam o transporte rodoviário de combustíveis.
Quando se abordaram questões como o «Tempo de adaptação à viatura com que
trabalha» e a participação em «Ações de formação» promovidas pelas empresas
transportadoras, constatou-se que a maioria respondeu afirmativamente, em especial no que
concerne à formação, com 96,6% de respostas.
Sendo a atividade de motorista regulada e certificada, é natural que esses profissionais
sejam detentores de formação obrigatória por lei e exigida pelo ADR.
Apesar desta realidade, pretendemos salientar que embora se tivesse apurado que
somente 3,4% dos profissionais não tinham tido formação nas empresas empregadoras, as
gerências dessas, deverão, face aos valores indicados, refletir sobre a necessidade de lhes
facultar a formação adequada.
Através da informação que temos disponível, poderemos dizer sem qualquer margem de
erro, que essa minoria, trabalha em empresas que não se encontram direta ou indiretamente
sujeitos às regras exigidas pelo ASRA.
Apesar disso, questiona-se sobre a razão, ou razões, que poderão justificar o facto pelo
qual os responsáveis dos parques de carga, admitirem a entrada de profissionais que realizam
uma atividade com fatores de risco, sem exibirem a formação adequada para
desempenharem essa função.
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No que concerne aos motoristas terem à sua disposição informações que lhes
proporcionasse a localização de pontos negros e trechos de estrada com risco de acidente,
concluiu-se que a maioria não dispõe dessa informação. Verificou-se na prática, que alguns
motoristas, utilizavam sistemas GPS próprios, visto as empresas onde trabalham não lhes
facultar esse tipo de equipamentos.
No grupo minoritário que referiu “sim”, a maior parte, afirmou obter essa informação de
forma informal e não por intermédio de sistemas geográficos.
Estamos perante uma situação que merecerá uma reflexão por parte das gerências das
empresas transportadoras, sobre as capacidades e benefícios em implementar SIG´s nas
viaturas de distribuição de combustíveis.
Uma outra questão que sobressaiu, foi a verificação de que havia relação entre a
concordância com a afirmação «O meu trabalho ultrapassa algumas vezes o horário de
trabalho legal» (reconhecimento de excesso de carga horária), e a sintomatologia provocada
pelo trabalho.
Nesse sentido, efetuou-se o teste estatístico do “Qui-quadrado”, concluindo-se que nos
casos da «fadiga», «sonolência» e «dificuldade em respirar», existe relação com a
concordância em a carga horária do trabalho ultrapassar o legalmente definido. Estas
variáveis apresentaram assim uma relação estatisticamente significativa.
Deste modo, ficou patenteada a necessidade de se sensibilizarem programadores e
motoristas para a importância de não se ultrapassarem os limites de horário de trabalho
definido por lei, ou seja: estamos perante mais um conjunto de informação que deverá
merecer o cuidado das gerências das empresas aquando da elaboração dos planos de
necessidades de formação.
Mais uma vez, deparamo-nos com fatores que poderão provocar aos trabalhadores
reflexos nefastos para a sua saúde e, paralelamente o aumento da probabilidade de
acidentes.
Ainda que não haja uma definição-padrão para a dificuldade em respirar, essa situação
poderá significar um pequeno cansaço, devido por exemplo à subida de uma escada, no
entanto também poderá apresentar uma condição médica mais complicada, como uma
doença pulmonar (195).
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8.1.4.Avaliação subjetiva das condições geográficas existentes
Nesta parte do instrumento inquérito, foi solicitado aos motoristas que, com base nos seus
conhecimentos das estradas em Portugal, nas suas experiências e perceções, avaliassem as
que utilizam diariamente, enquanto áreas propícias a acidentes.
Para esse fim, foi dada a possibilidade a cada um, de referir, as 3 estradas que
consideravam as mais perigosas. Baseando-nos nas 612 referências obtidas, foi destacado o
TOP 20 – as 20 estradas que apresentavam um forte peso estatístico e que, paralelamente,
eram as mais propicias a acidentes.
Numa análise mais pormenorizada e, ao nível dos elementos de segurança avaliados,
incidiu-se o estudo nas 3 estradas mais assinaladas. Destacaram-se o IC1, com 74
referências, a N1/IC2 com 38 e, por fim, a 2.ª circular com 34.
Estas 3 estradas, formam o Top 3 das apontadas mais perigosas pelos inquiridos,
independentemente de qualquer acidente ocorrido.
Assim, o “IC1” aparece como a estrada mais perigosa, tendo sido cotada de forma
equivalente entre os motoristas que tiveram e os que não tiveram acidentes, sendo
mencionada como “nada segura” ao nível do «Pavimento», «Tráfego» e «Chuva» e “pouco
segura” ao nível do «Nevoeiro». Apesar disso, quem teve acidentes indica em termos médios
que o fator de maior insegurança é o «Tráfego». Quem não teve acidentes, considera a
«Geada» como o fator mais inseguro, sendo unânimes em caracterizar esta estrada como
sendo a mais propícia a acidentes.
A “N1/IC2”, é a segunda mais referida e foi cotada de forma diferenciada entre os
motoristas que tiveram acidentes e os que não tiveram.
Os que tiveram acidentes, mencionaram esta estrada como “pouco segura” ao nível do
«Nevoeiro», «Vento», «Encadeamento solar» e «Fraco escoamento de águas». Os que não
tiveram, consideraram os fatores «Geada», «Vento», «Encadeamento solar» e «Fraco
escoamento de águas».
Em média, os profissionais acidentados apontaram o fator «Chuva» como o mais inseguro,
enquanto que os não acidentados a «Geada».
Em seguida, surge a 2.ª circular como sendo a terceira infraestrutura que avaliaram de
mais perigosa.
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Esta estrada surgiu referenciada como “pouco segura” ao nível do «nevoeiro», «geada»,
«encandeamento solar», «chuva» e «fraco escoamento de águas».
O fator pelo qual foi caracterizado como “nada segura”, é o «tráfego» e, em termos médios,
tanto os motoristas acidentados como os não acidentados, indicaram a «chuva» como sendo
o fator que maior insegurança provoca.
Efetuando-se uma análise global aos fatores que mais preocuparam os motoristas
relativamente à insegurança, salientaram diversos fatores, onde destacaram os geográficos.
Assim, poderemos observar que a «chuva», «geada», «nevoeiro», «pavimento», e
«encandeamento solar», são os fatores que mais preocuparam os profissionais. O «tráfego»,
também representa um elemento que interfere negativamente com a segurança e, como é
lógico, esta situação só mostra relevância nas estradas onde existe um maior fluxo de
viaturas, como nas cidades e, muito em especial, nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.
Sem dúvida, que nesta análise, os elementos ligados à geografia física, são aqueles que
mais se destacam. Perante estes factos, evidencia-se outra área que deverá ser levada em
conta pelas gerências dos transportadores, quando elaborarem futuros planos de formação.
Seguindo uma estratégia de confirmação dos dados disponíveis, no sentido de aferir a
segurança das estradas, classificaram-se os 14 itens diferentes, expressos na questão 17 do
questionário, que incluem fatores como o «Estado do pavimento» até ao «Tráfego» existente
nas vias. Na análise, conclui-se que pelas caraterísticas dos mesmos, poderiam ser
associados em conjuntos mais abrangentes, tendo sido criados dois novos índices para
agregarem os itens avaliados.
Os «Fatores Geográficos», englobam os itens:
«Áreas com encostas muito íngremes», «Encandeamento solar», «Temperaturas
elevadas», «Área ventosa», «Nevoeiro», «Chuva», «Granizo», «Geada/Gelo» e «Neve»;
Os «Fatores de Engenharia», englobam os itens:
«Estado do pavimento», «Áreas com fraco escoamento de águas», «Visibilidade»,
«Sinalização» e «Tráfego».
Para avaliar a consistência desses dois novos elementos, aplicou-se um teste por
intermédio da determinação do coeficiente Alfa de Cronbach. Como resultado obtivemos
valores de 0,798 e 0,644, que nos permitiu avançar com a elaboração dos índices, para
construir as varáveis «Fatores Geográficos» e «Fatores de Engenharia».
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Através da análise dos índices indicados, percebeu-se mais uma vez que a maior
insegurança nas estradas é atribuída tendencialmente aos «Fatores Geográficos», seguindose os «Fatores de Engenharia».
Concluiu-se, portanto, que para as 3 estradas consideradas como as mais propícias a
acidentes, os «Fatores Geográficos» são predominantes na perceção das mesmas por parte
dos motoristas, enquanto vias de circulação rodoviária pouco seguras.
As análises forram decorrendo, visitámos alguns locais assinalados para tirarmos dúvidas
e, as reflexões surgiam, de forma natural e continuada. Após todo esse trabalho, formou-se a
ideia de elaborar uma matriz qualitativa, com base nas respostas dos motoristas, para que,
qualquer pessoa pudesse obter simplificadamente informações conjuntas:
1 – O fator de risco que se pretende verificar;
2 – A qualidade do desconforto desse fator;
3 – O nível de controlo a ser aplicado ao fator, que é o tipo de condução mais ou menos
defensiva que deverá ser seguida com base na realidade existente.
Apoiámo-nos na lógica da prevenção e na ótica de que o conhecimento antecipado de uma
dada situação ou condição, nos poderá levar a ter uma atitude apropriada, em termos de
segurança, perante uma ocorrência.
Não estamos a falar de uma ação corretiva, que consiste em agir sobre os riscos
declarados através de dispositivos, equipamentos ou medidas colocadas no seu ponto de
manifestação. Também não estamos a mencionar uma ação integrada, que consiste em agir
a montante na fase de conceção, tendo em vista a observação e otimização das soluções
preventivas, neste caso com elevada eficácia preventiva e produtiva.
Este olhar, baseia-se numa “abordagem da prevenção e desenvolve-se por uma sequência
metodológica constituída pelos seguintes passos: deteção do perigo, avaliação do risco e
controlo do risco” (196).
Esta matriz, não será exclusiva dos motoristas que laboram na distribuição rodoviária de
combustíveis, mas sim de todos aqueles que de uma forma simples pretendem efetuar uma
condução segura e condizente com as condições naturais que surgem ao longo dos
percursos.
Para além de mostrar uma visão inovadora, na área da segurança rodoviária, apresentase como um elemento a ter em conta numa futura modernização, aplicada aos sistemas de
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informação das viaturas em geral. Poderá ser, ainda, uma matéria de reflexão para futuras
ações de formação.

8.1.5.Caracterização dos acidentes rodoviários
Os acidentes consideram-se factos indesejados, que ninguém pretende que aconteçam e
que surgem de forma momentânea e inesperada. Os seus reflexos, poderão ser inimagináveis
e criar danos a qualquer forma de vida e ambiente natural, além da destruição de máquinas
e equipamentos.
A vida das sociedades modernas encontra-se intimamente ligada às atividades industriais
que produzem, distribuem ou armazenam mercadorias perigosas. No caso específico do
transporte rodoviário de combustíveis, líquidos ou gasosos, insere-se uma diversidade de
matérias, objetos, soluções e misturas cujo transporte está sujeito a condicionantes. Os
cuidados com a segurança têm que ser muito rigorosos. A inflamabilidade, ecotoxicidade,
corrosividade ou radioatividade, por meio de derrame, emissão, incêndio ou explosão que
poderão provocar consequências imprevisíveis.
Nos questionários realizados, entre 1998 e 2013, dos 387 inquéritos válidos, a grande
maioria não relatou acidentes, no entanto, contabilizaram-se 105 acidentados, a que
corresponderam um total de 113 acidentes.
Se pensássemos simplesmente em termos de um “acidente rodoviário”, verificaríamos que
a «massa» vezes a «velocidade», serão as condições necessárias, “sine qua non” para que
esse ocorra. Terá que haver uma determinada massa em movimento. O momento linear de
um veículo é dado pelo produto da sua massa pela velocidade. É normalmente representado
por um vetor, que tem uma orientação.
Resumidamente, para se determinar a «energia cinética» que está arrolada, bastará
aplicarmos a fórmula matemática: E=½m.v2, que relaciona a «energia cinética» com a
«massa» e a «velocidade».
O que acontece no transporte dos combustíveis, é que além das questões ligadas aos
fatores de risco rodoviários, os motoristas encontram-se sujeitos a inúmeros fatores que
poderão provocar um acidente, nomeadamente: os geográficos, de engenharia, condições
técnicas do veículo, físicos e químicos dos produtos que distribuem, ergonómicos, tipos de
horário de trabalho, cargas de trabalho, psicossociais, pessoais, etc...
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No que concerne aos acidentes referenciados, aplicaram-se diversos testes estatísticos
para compreendermos os acontecimentos e as possíveis relações existentes.
Para responder a essas questões, recorreu-se à “estatística indutiva” (inferencial) utilizando
um conjunto de métodos que permitem aferir relações entre variáveis com vista a generalizar
os valores para a população em estudo.
Especificamente, partiu-se da hipótese que poderia haver relação entre a ocorrência de
acidentes e o tempo de serviço na empresa atual e, a ocorrência de acidentes e o tempo na
profissão. Foi aplicado o “V de Cramer” (medida de associação entre variáveis), tendo-se
verificado que a relação entre as mesmas apresenta em ambos os casos uma relação fraca.
Através do cruzamento entre a questão relativa à ocorrência de acidentes e a média de
quilómetros efetuados nos anos em análise, percebe-se que em 2011 e em 2013, quem teve
acidentes realizou também uma média superior de quilómetros, situação que não se verificou
em 2012.
Pôs-se em prática o teste paramétrico “one-way-anova”, (possui estimativas de
parâmetros) a fim de confirmar se existiam diferenças entre as médias de uma determinada
variável (variável resposta).
Certificou-se a ausência de correlação das duas variáveis (eta2=0,001). A lógica que
sobressai, é a probabilidade de acidentes aumentar com o maior número de quilómetros
realizados. No entanto, ficou provado pelo teste estatístico que, ter ou não acidentes, não
difere face ao número médio de quilómetros efetuados, ou seja: não se pode dizer que exista
uma relação direta causa/efeito.
Apesar da média de quilómetros ser mais elevada para quem alegou ter tido acidentes,
esse número não explica significativamente a probabilidade média da ocorrência, ou não,
desses, situação que se pode comprovar com os acontecimentos do ano de 2012.
Quando se utilizou o teste estatístico do “Qui-quadrado” para verificar a existência ou não
de relação entre a «ocorrência de acidentes» e o «tipo de horário praticado», este mostrou de
forma clara haver relação estatisticamente significativa, sendo que quem teve acidentes
revela ter maioritariamente um horário flexível.
Sobre esta questão, realça-se a necessidade de se fazer uma abordagem com o intuito de
sensibilizar todos os motoristas para este facto, não só porque a maioria tem horários flexíveis,
mas também porque se insere neste grupo, aqueles que iniciam o trabalho diário muito cedo,
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colocando-se algumas perguntas acerca das horas de sono, nível de descanso e horas
trabalhadas.
Estudos realizados visando a dinâmica de trabalho imposta aos motoristas e as condições
laborais que enfrentam (20), revelam um conjunto de situações que põem em causa, tanto a
sua qualidade de vida (21), como do trabalho desempenhado. Aqueles que referem horários
flexíveis e de turnos, dada a sua irregularidade, faz com que frequentemente invertam o ciclo
de vigília-sono (não dormindo o necessário, dormindo de forma irregular, ou dormindo de dia
e mantendo-se acordado à noite). Ao proceder deste modo, poderá resultar que ao fim de
algum tempo surja um distúrbio que levará a uma provação parcial crónica do sono (20). Esta
situação, aliada ao sedentarismo, predispõe para elevados níveis de stress, utilização abusiva
de ingestão de bebidas estimulantes (café, ou chá), o uso de medicamentos psicostimulantes,
provocando distúrbios alimentares e, no limite o desenvolvimento de doenças crónicas (21).
A literatura específica das causas e distúrbios do sono, e a sua prevalência nesta
população, é vasta, obtendo-se muitas informações semelhantes em diferentes países.
Por exemplo:
Nos Estados Unidos, cerca de 5 600 pessoas morrem anualmente em acidentes
envolvendo camiões pesados. Perante este dado, investigadores do “Centro do Sono e
Neurobiologia Respiratória da Universidade da Pensilvânia – Filadélfia”, puseram em prática
um estudo com o objetivo de verificar os fatores de riscos nessa população. Em 406
motoristas, detetou-se 17,7% com um nível leve de apneia do sono, 5,8% moderado e, em
4,7% uma situação grave (197).
Os investigadores concluíram que a SAOS52, é uma condição clínica causadora de
sonolência excessiva e frequente nos motoristas (198). Esta patologia se não for tratada
atempadamente, poderá aumentar o risco de acidentes rodoviários entre 2 a 7 vezes (199).
Tendo como objetivo validar e determinar a ordem e prioridade dos cuidados médicos a
serem seguidos, foram alvo de estudo 1 443 motoristas. Por intermédio de um estudo posterior
de polissonografia (PSG)53, detetou-se a SAOS em 190 profissionais, dos quais, 40 com
sintomas leves, 34 moderados e 53 graves (198).

52

Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono.

53

Polissonografia (É o estudo do sono, em noite inteira, realizado num laboratório e constitui o principal método diagnóstico
para os distúrbios respiratórios do sono).
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Num estudo feito na Austrália, através de um inquérito aplicado a 2 342 condutores,
verificaram-se em 161 exames de PSG que, 59,6% sofriam de distúrbios respiratórios do sono
e 15,8% tinham valores de SAOS. Também se comprovou sonolência excessiva em 24% dos
trabalhadores (200).
Os distúrbios do sono nos motoristas profissionais de veículos pesados, são prevalentes.
Os mais frequentes, são o SAOS e os distúrbios respiratórios do sono. Os fatores de risco e
as consequências dos transtornos relacionados com estas dificuldades, encontram-se
omnipresentes nos trabalhadores, provocando-lhes uma má qualidade de vida, tanto ao nível
organizacional, como individual e social.
Perante estes factos, pensa-se ser necessário e de extrema importância para Portugal,
fazer uma análise rigorosa e atenta sobre as matérias apresentadas, especialmente nos
motoristas afetos ao transporte rodoviário de mercadorias perigosas em geral e, aos de
distribuição de combustíveis em particular.
Considerando o historial dos acidentes reportados nos inquéritos, verificou-se um aumento
significativo dos mesmos entre 1998 e 2013, sendo este último ano, aquele que revelou o
maior número, seguindo-se do ano de 2010 e dos anos de 2011 e 2012 com o mesmo valor.
Paralelamente, confirmou-se que o número de acidentes, mostrava em termos gerais, uma
situação quase antagónica relativamente aos dados estatísticos disponibilizados pela
APETRO. Seguindo a lógica de utilização destes valores como dados orientadores, visto não
existirem outras estatísticas, baseámo-nos nesta informação para comprovar as diferenças
observadas e que se encontram realçadas no gráfico da figura seguinte.
Dado não nos ter sido disponibilizado o número de acidentes ocorridos com as viaturas ao
serviço da APETRO para o ano de 2013, esta análise irá incidir no espaço temporal de
1998/2012.
Iniciou-se a análise deste historial, com a relativização dos valores absolutos. Para
podermos concretizar a comparação entre as duas informações, foram elaborados os índices
de acidente por milhão de quilómetros para as duas séries de dados (ver figura 100).
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Figura 100
Índice de acidentes/milhão kms
Comparação resultados dos inquéritos e estatísticas APETRO

Fonte: Elaboração própria com base nos dados apurados dos inquéritos e das estatísticas da APETRO

Nessa análise, a realidade demonstrada, salientou uma diferença substancial entre os
dados expostos, certificando-se em termos gerais, uma subida do número de acidentes
reportados, demonstrada pela reta da regressão linear traçada, enquanto que os dados da
APETRO, apresentam uma diminuição significativa dos acidentes.
Numa primeira observação, regista-se uma diferença bastante elevada entre o número de
acidentes no ano de 1998. Esta situação, detém em si diversas explicações que, em conjunto,
faz com que se tenha um número tão reduzido de acidentes nesse ano:
- O facto de nos inquéritos pedirmos apenas informações sobre os dois últimos acidentes,
somente 9,6% dos profissionais estavam em condições de responder a esse quesito, que são
aqueles que tiveram 2 ou mais acidentes;
- Não se pode descurar que 90,5% dos inquiridos, referiram que tiveram só um acidente;
- O espaço temporal em estudo representa 16 anos de atividade e, cerca de 48% do total
dos motoristas, terão no máximo 15 anos na profissão. Assim, quase metade dos inquiridos,
ficou à partida sem condição de ter tido qualquer acidente nesse ano, pois ainda não
desempenhava a profissão;
- Muito importante, é também o facto de 76,5% dos motoristas inquiridos trabalharem em
empresas que cumprem com as exigências determinadas pelo ASRA;
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Adicionando cada uma das razões apresentadas e, tendo em atenção que as realidades
descritas serão mais atenuadas nos anos seguintes, poderemos referir sem grande margem
de erro, que só nos anos mais recentes se poderá efetuar uma comparação mais apropriada
de acordo com a realidade.
Não existem dúvidas quanto ao decréscimo bastante elevado no número de acidentes com
as viaturas ao serviço das petrolíferas. Segundo os dados obtidos nos inquéritos, a partir do
ano de 2009 o número de acidentes, tem aumentado. Quando abordámos as questões ligadas
aos acidentes rodoviários mais significativos em Portugal (referidos no capítulo IV), verificouse que entre 2008 e 2013, ocorreram aqueles que expressam, da pior forma, as
consequências que poderão surgir no setor dos transportes rodoviários de combustíveis.
No gráfico anteriormente apresentado, observa-se que os anos com maiores índices de
acidentes referentes aos dados dos inquéritos (2010 a 2013) são aqueles em que o número
de viaturas ao serviço das petrolíferas apresentaram um valor bastante baixo. É de destacar
que o ano de 2010, foi aquele em que a meta de “zero” acidentes, esteve próxima de ser
alcançada.
Comprova-se desta forma que as viaturas ao serviço das petrolíferas mostram um número
mais baixo de acidentes rodoviários. Considerando o trabalho desenvolvido no âmbito da
APETRO e da realidade demonstrada pelas respetivas estatísticas, o número reduzido de
acidentes é explicado pela aplicação das regras do ASRA.
Nesta análise comparativa, não poderá ser posto de parte o facto de 74% das empresas
abrangidas pelos inquéritos (23,51% dos motoristas), serem aquelas que não estão sujeitas
às exigências das petrolíferas. Este é um facto que deverá merecer a reflexão das entidades
oficiais, para que a breve trecho, a obrigatoriedade das regras ASRA passem a ser aplicadas
a todas as empresas do setor da distribuição de combustíveis líquidos e gasosos, que operam
em Portugal.
Comprovou-se que o ano de 2013, foi o mais prolífero em acidentes. Examinando esse
ano, demonstrou-se que os meses de julho, abril e junho, foram detentores do maior número
de ocorrências.
Aferimos também que a maioria dos acidentes foram da responsabilidade de terceiros, com
58,1% dos casos e, que as causas principais, são imputadas ao «incumprimento das regras
de condução defensiva», «desrespeito pelas regras do código da estrada», «velocidade
excessiva», «fadiga» e «chuva».
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Assim, os acidentes nos meses de verão poderão estar relacionados com a época de férias
e com o consequente aumento do tráfego. Desta forma, aumentam as probabilidades de
incumprimento das regras de trânsito por parte dos condutores em geral, ficando os
profissionais mais expostos aos reflexos adversos do stress, além de se notar algum cansaço
acumulado, ao mesmo tempo que sobressai alguma ansiedade pela proximidade do tempo
de férias.
Relativamente ao período de abril, os fatores geográficos ligados à meteorologia,
aparecem como sendo elementos desestabilizadores, pois esse mês é normalmente irregular,
como aconteceu no ano de 2013.
O mês de abril teve um valor médio de 67,2 mm, o que não se poderá considerar elevado,
embora em alguns locais do interior Norte e Centro, tenha sido chuvoso. Nos últimos dias do
mês, verificou-se queda de neve acima dos 900 metros, em certas áreas de Trás-os-Montes
e Beira Interior. O vento foi forte, com rajadas superiores a 80 km/h no litoral oeste e nas terras
altas, razões mais que suficientes para criar problemas acrescidos ao tráfego rodoviário.
Apesar dessas referências, apurou-se que a maioria dos acidentes tiveram lugar no
primeiro semestre. Entre janeiro e junho, registaram-se 54,00% e entre julho e dezembro,
46,00%.
Relativamente às causas diretas dos acidentes, mesmo que se verificassem diversas em
simultâneo, as situações mais assinaladas têm a ver com procedimentos incorretos e
incumprimento das regras por parte dos condutores.
Com a finalidade de nos certificarmos da importância dos fatores como causas dos
acidentes e, para facilitar a leitura e interpretação dos mesmos, foram criados três grupos de
acordo com uma lógica racional dos fatores.
Dos três grupos criados, e designados de “Fatores Humanos”, “Fatores Geográficos” e
“Fatores de Engenharia”, destacaram-se como principais causas dos acidentes, o
“Incumprimento das regras de condução defensiva”, a “Chuva” e as “Estradas sinuosas”.
Os “Fatores Humanos”, foram os mais referidos como causas principais dos acidentes.
Desta análise, concluímos também que a maioria foram da responsabilidade de terceiros, o
que vai ao encontro das estatísticas da APETRO, onde é expresso o número de feridos e
óbitos superior nos acidentados terceiros.
Não se pode deixar de cruzar este facto com as estatísticas nacionais e internacionais.
Portugal, apresenta-se como sendo o segundo país da Europa ocidental com maior taxa de
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mortalidade nas estradas, embora tenha legislação abrangente sobre segurança rodoviária e
esteja entre os 4 países do mundo que melhor classificam a sua aplicação, o que mostra uma
realidade triste e vergonhosa.
Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, 2013 (OMS), em Portugal, morrem
11,8 pessoas por 100 mil habitantes, sendo a segunda taxa mais elevada entre os 15 países
da Europa ocidental, precedida apenas pela Grécia, com 12,2 mortos por 100 mil habitantes.
Os países com menor taxa de mortalidade nas estradas, são a Suécia, (3,0) e o Reino Unido
(3,7)
A OMS, no estudo “Global Status Report on Road Safety 2013”, inclui informações sobre
a segurança rodoviária de 182 países, ou seja quase 99% da população mundial (22). O
Relatório indica que o número total de óbitos por acidentes rodoviários, em todo o mundo,
continua inaceitavelmente elevado, matando 1,24 milhões de pessoas por ano, provocando
ferimentos em 20 a 50 milhões, sendo os custos económicos das consequências na ordem
dos milhares de milhões de dólares. Apenas 28 países, 7% da população mundial, têm
legislação abrangente de segurança rodoviária sobre os 5 principais fatores de risco:
condução sob o efeito do álcool, excesso de velocidade, o não uso de capacetes, cintos de
segurança e sistemas de retenção de crianças.
A incapacidade dos utentes das estradas portuguesas, obriga-nos a refletir sobre várias
questões.
Quando nos deparamos com os casos que diariamente constatamos na circulação
rodoviária, é fácil perceber a razão pela qual as causas principais dos acidentes se encontram
na atitude do condutor. Como já referimos neste estudo, existem muitas alterações a fazer no
ensino da condução, no tipo de abordagem aos incumprimentos, na forma das penalizações
e essencialmente nas mentalidades dos cidadãos. Um cidadão querer ter carta de condução,
não é sinónimo de ser detentor das condições psíquicas, físicas e técnicas, para a poder obter.
Enquanto não se aplicarem medidas exigentes e rígidas sobre as irregularidades com que
diariamente nos deparamos, não haverão condições para se eliminarem os números
angustiantes das estatísticas rodoviárias em Portugal. A falta de respeito pelos princípios da
segurança rodoviária, não poderão continuar a acontecer.
Na abordagem aos “Fatores Geográficos, os quais mais se destacaram foram a “chuva” e
“pouca visibilidade”. Esta relação de causalidade descrita pelos motoristas não se conseguiu
comprovar cartograficamente, pois devido à pequena escala dos “layers” utilizados, o nível de
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detalhe não se apresentou como necessário e suficiente para podermos atestar esta
realidade, estatisticamente provada.
Esses dois fatores são elementos de muita importância, não só pelas consequências dos
reflexos diretos que poderão provocar, mas também pelos efeitos dos reflexos indiretos.
Pode-se assistir aos movimentos de massa em vertente e, o acarreio de argilas nas
estradas devido a grandes precipitações. A precipitação é um fator que influencia
negativamente a condução, elevando o nível de risco e a probabilidade de acidentes (podese verificar em certos locais a existência de sinalética específica, como sinal da sua
importância).
Para além disso, temos a considerar a perceção empírica, não negligenciável, de uma
relação entre as referências apontadas, bastando para o comprovar, não só alguns
depoimentos dos inquiridos, como também a observação do comportamento defensivo de um
condutor face às situações onde os elementos do clima, se manifestam com alguma
intensidade.
Em lugares com algumas precipitações, poderá surgir o efeito do “aquaplaning”, muitas
vezes relacionado com a chuva intensa e concentrada, ou mesmo devido à neve ou gelo nas
vias. A existência de sinalética para o gelo e neve nesses locais, não é posta por acaso.
A rede rodoviária nacional, não garante a segurança contra o “aquaplaning”, alerta o
Observatório de Segurança de Estradas e Cidades (OSEC). “O problema está na má
drenagem do pavimento, em particular nas zonas de proximidade das curvas, que permite o
"aquaplaning" - perda de controlo da direção do veículo - a partir de 80 quilómetros por hora
mesmo com chuvadas fracas” (23).
O OSEC, indica como estradas problemas, a A5, que liga Lisboa a Cascais, o IP3 (Viseu),
o Eixo Norte-Sul (Avenida Padre Cruz-Ponte 25 de Abril) e a Estrada Nacional 10 (SetúbalCoina), rodovias salientadas pelos motoristas na avaliação subjetiva de pontos negros e
estradas com risco de acidente e que já foram razão de queixas-crime por parte desta
organização não governamental.
Ao determo-nos nas questões relativas ao grupo da “Engenharia das Estradas”,
observámos que os motoristas evidenciaram a «sinuosidade das estradas» como um fator
influenciador de acidentes, seguido dos «problemas mecânicos» e do «mau estado do
pavimento».
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Quando se projeta uma estrada, a velocidade é um parâmetro fundamental para a escolha
e controle dos elementos geométricos do traçado, pois será a partir desse elemento que se
consideram de forma racional os critérios de economia, segurança e comodidade (201).
Como já foi referido nesta investigação, as nossas reflexões partiram sempre do princípio
que a construção e manutenção das estradas segue os mais elevados níveis de estrutura e
segurança. Segundo contactos estabelecidos, sabe-se que são cumpridas as exigências da
Norma de Traçado (JAE P3/94) nomeadamente as características técnico-geométricas do
traçado, determinadas com base em três conceitos de velocidade:

Velocidade base;

Velocidade específica e Velocidade de tráfego (201).
Para além dos elementos velocidade, outros apresentam-se como fundamentais:
- O volume de tráfego, que está relacionado com o conhecimento da procura da estrada;
- As distâncias de visibilidade, que são fundamentais na garantia da segurança de
circulação e é constituída pelas “Distância de visibilidade de paragem”, “Distância de
visibilidade de decisão” e “Distância de visibilidade de ultrapassagem” (201).
Evidencia-se que os fatores apontados pelos motoristas como elementos causadores dos
acidentes nem sempre se conciliam com as referências técnicas expressas nas bibliografias
consultadas. É uma realidade as dificuldades vivenciadas por todos os utilizadores das
rodovias em determinados trechos de estradas no país e, que foram referências comprovadas
estatisticamente com os dados dos inquéritos.
Com os três grupos de fatores elaborados, foi lançada a hipótese de cruzá-los com os
concelhos onde ocorreram os acidentes. Das observações efetuadas, não se retiram
informações conclusivas, pois para além de os valores existentes não serem estatisticamente
explicativos, não foi encontrada qualquer correlação entre os grupos de fatores e os concelhos
do país onde ocorreram os acidentes.
Ao analisarmos minuciosamente cada mapa elaborado, ainda que não existam condições
claras e efetivas para conclusões precisas, algumas referencias são merecidas e exigíveis.
Iniciando uma observação em cada cartografia, o elemento principal e, que aparece como
sendo o maior fator explicativo dos acontecimentos, será a localização das estradas,
independentemente dos fatores geográficos cruzados e cartografados. Seja com base na
hipsometria, precipitação, temperaturas, tipo de solos ou outros, a realidade verificável
apresenta-se sempre do mesmo modo, não se confirmando influências únicas e particulares
de algum dos fatores referidos sobre a localização dos acidentes. Sublinha-se a clara imagem
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do processo de litoralização da faixa ocidental do território que se encontra totalmente
urbanizada estendendo-se de forma quase contínua, “com algumas ramificações para o
interior ao longo dos principais vales e vias de comunicação importantes, muitas vezes
coincidentes” (24).
Como exemplo, poderemos dissecar a cartografia que cruza os elementos acidentes e
densidade populacional. As áreas fortemente urbanizadas e com um maior número de
população residente, são aquelas onde se registaram mais acidentes. Devido a essas
características e em conjunto com vários fatores influenciadores de acidentes (concentração
de tráfego, a precipitação, geadas ou as condições de engenharia das estradas), é também
aqui que se situam grande parte das estradas que constituem perigo.
Os pontos de concentração estão associados à confluência de rotas de transporte de
produtos perigosos com as principais rotas de outros tipos de veículos, elevando
significativamente a ocupação do espaço rodoviário e, consequentemente, o risco de
acidentes. A localização dos diversos polos petroquímicos, de armazenagem e distribuição,
nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, também serão um caso particular que deverá
merecer no futuro uma reflexão específica.
Estas explicações serão as que melhor definirão os acidentes, ainda que os dados
disponíveis nos podem aferir que cada uma destas ocorrências contêm um conjunto de fatores
explicativos que se adicionam e complementam.
Pretendemos clarificar que a impossibilidade da comprovação cartográfica deve-se
exclusivamente à escala de trabalho do país (Ver Anexo XIV). Não poderemos esquecer que
as causas dos acidentes decorrem de um grupo de fatores interligados e não apenas de um.
Assim, é importante frisar que os sinistros deverão ser analisados e investigados à “luz” dos
fatores biofísicos (precipitação, neve, hipsometria, etc.) das características das rodovias (boa
drenagem para os volumes de precipitação) e das condições psicofisiológicas dos condutores
(condição física, psicológica, comportamentos, conhecimentos teóricos e técnicos, etc.).
Estas questões fazem-nos pensar sobre os princípios do médico filósofo, Cabanis, Pierre,
quando refere no seu livro “Relações do físico e do moral no homem” que “As relações entre
o físico e o moral devem permitir assentar a análise das ideias sobre a observação das
condições precisas da sua gênese na organização fisiológica do homem” (202).
Confirma-se, através do estudo realizado e das estatísticas consultadas que, em todo o
mundo, os meios de transporte aéreo e ferroviário são os que oferecem mais segurança e, os
rodoviários, aqueles com um maior nível de insegurança.
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Os acidentes resultantes do transporte de mercadorias enquadram-se nos acidentes de
trabalho, isto é, que estão associados ao exercício de uma atividade profissional, de acordo
com a legislação portuguesa.
Assim, os fatores de risco considerados na tipologia dos acidentes de trabalho para o setor
rodoviário, deverão ser cuidadosamente averiguados e analisados (55).
Quanto aos dias da semana em que ocorreram maioritariamente os acidentes, foi referida
a quarta-feira. Não havendo dados que expliquem claramente esta situação, poderá pensarse que exista uma relação com o número de viaturas em circulação.
A maioria dos profissionais, mencionou ter-se levantado no dia do acidente entre as 5 e as
7 da manhã, tendo havido ¼ que se levantou entre as 2 e as 4:50, o que revela um grupo
significativo.
Concluímos também que a maioria dos inquiridos acidentados, sofreu o acidente ao longo
da madrugada e manhã. Um segundo grupo contabilizava 7 ou mais horas de trabalho no
momento do sinistro, ou seja, a maior parte do tempo de atividade realizada. Naturalmente os
sintomas de cansaço ao longo do dia, aliados ao facto de se terem levantado da cama
bastante cedo, poderiam refletir-se na prestação do serviço.
Este conjunto de situações, vão mais uma vez ao encontro das questões já abordadas
sobre os horários de trabalho, as horas de descanso, o cansaço, a fadiga, a sonolência, o
stress e o sono.
Todas as razões descritas, mostram-se como componentes de um conjunto que justificam
uma análise ao bem-estar geral dos motoristas (origem, grau de instrução, alimentação,
exercício físico, descanso, sono, fadiga, etc., etc.), condições de trabalho (acesso a
assistência médica, características dos veículos, duração dos tempos de trabalho) e ambiente
de trabalho (ruído, vibração, poluentes químicos). Estes, são alguns aspetos que irão
determinar situações adversas na vida, trabalho e saúde dos trabalhadores no transporte
rodoviário de combustíveis. Além destas referências, há que considerar de muita importância,
os reflexos nefastos que um indivíduo doente ou sem condições para efetuar as suas
atividades profissionais, pode originar nas estruturas das organizações empresariais, por
exemplo, o não cumprimento das normas e o aumento do absentismo. Não se poderão
negligenciar os problemas que a sociedade em termos gerais terá de enfrentar com a
possibilidade de aumento do número de acidentes e dos custos inerentes, como se encontra
salientado na figura 101 (203).
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As referências às dificuldades destacadas pela geografia e o estado das estradas,
revelaram-se mais baixas do que as questões de atitude dos condutores. Os acidentes
ocorreram em vias com boas condições e excelente visibilidade, ainda que tivessem havido
alusões sobre a localização e o tipo das mesmas (sinuosas, descidas, subidas ou áreas
arborizadas).

Figura 101
Consequências das condições de trabalho

Fonte: Adaptado de “Saúde Ocupacional e Segurança no Transporte Rodoviário”

Na realidade, para um condutor de uma viatura que poderá transportar 18 toneladas de um
produto altamente combustível, como a gasolina ou o GPL, todos os pequenos pormenores,
são influenciadores ou facilitadores do seu trabalho. Em termos genéricos, poderemos dizer
que as dificuldades e as responsabilidades desses profissionais estão muito para além da
simples condução de uma viatura de turismo.
No momento do acidente, uma grande parte dos profissionais distribuíam combustíveis a
granel, o que não é de estranhar, pois a maioria dos combustíveis são levados aos clientes
finais, a granel, principalmente as distribuições de gasóleo, gasolina, GPL granel, surgindo
depois o produto embalado mais comercializado, o GPL em garrafa.
Também se concluiu que somente uma pequena minoria registou o acidente como tendo
acontecido antes ou depois de um dia de descanso ou férias. Pretendeu-se com esta questão,
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perceber até que ponto os inquiridos poderiam ser influenciados pela aproximação ou vivência
desses momentos de descontração. Apenas 11 responderam que o acidente se deu no dia
seguinte ao de descanso, 9 indicaram o dia anterior ao dia de descanso e 4 a semana anterior
ao período de férias.
Nas pesquisas feitas sobre estas temáticas, destaca-se a abordagem de Hall, Kathleen,
fundadora do The Stress Institute, nos Estados Unidos, e autora de livros como «Life in
Balance» e «Alter your Life: Overbooked? Overworked? Overwhelmed?» (204).
Podemos constatar, em termos gerais, que se estima que o período pós-férias pode afetar
negativamente cerca de 25% dos profissionais. Se por um lado, antes das férias existe alguma
ansiedade e expetativa em relação ao tempo de diversão e lazer, após o gozo das mesmas,
podem-se verificar sintomas de depressão, irritabilidade e/ou ansiedade que dificultam a
adaptação à atividade laboral.
O regresso à rotina pode assim ser vivido com algum mau-estar traduzido em cansaço,
dores musculares, fadiga exagerada, insónia, intolerância às dificuldades do dia-a-dia e
preocupação excessiva. As pessoas em geral, tendem em sentir falta de produtividade e um
desânimo crescente. Muitas vezes lida-se com esses sintomas da pior forma, uma vez que
não se sabe ao certo qual a maneira de atuar para tornar o regresso ao trabalho mais suave,
verificando-se até situações de procrastinação (adiar as tarefas indefinidamente), de exagerar
na comida, fumar mais, fazer mais paragens, tentar fazer tudo de uma vez, sem tempo para
descansar ou para pensar. Na verdade, estas tentativas de solução são apenas uma reação
aos sintomas negativos, que podem ser destrutivas e podem aumentar ainda mais o nosso
sentido de ineficácia e bem-estar após as férias. “A ansiedade e tristeza sentidas no regresso
à rotina serão tanto maiores quanto mais longo for o período de férias” (204).
Mais um tema de reflexão para os técnicos de segurança e, muito especialmente, para
médicos e psicólogos.
Como acontece em todas as situações de acidente, as consequências são sempre
nefastas e os malefícios mais ou menos desagradáveis, consoante o tipo de acidente e de
produtos intervenientes.
Numa situação de acidente com viaturas de combustíveis, os reflexos poderão ser bastante
elevados e de ordem diversa. Nesta investigação, concluímos que a maior parte dos danos
verificados, foram ao nível material. Ainda que não tenhamos efetuado um levantamento
exaustivo sobre esses danos, pois não fazia parte dos objetivos, podemos afirmar que
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qualquer dano nesta área reflete prejuízos elevados, pois as viaturas e equipamentos
equivalem a valores que ascendem às centenas de milhares de euros (Ver Anexo XV).
Aquilo que poderemos referir com toda a certeza, é que para a maioria dos acidentados
neste estudo, cerca de 67%, apontaram os danos materiais como sendo os reflexos mais
prejudiciais. Seguidamente e, com um peso significativo, cerca de 29% dos acidentes, tiveram
repercussões pessoais e com um valor menor, surgem os danos de caráter ambiental.
No que concerne aos danos pessoais, não poderemos atribuir-lhes um valor quantitativo,
pois a morte de 10 pessoas terão reflexos incalculáveis e, o ferimento de 52, terão uma
importância que só os próprios e os seus familiares poderão sentir e valorar (Ver Anexo XV).
Os acidentes constituem um problema social, não apenas pelos seus impactos nas taxas
de mortalidade, mas também por ocasionarem custos sociais e económicos relevantes,
decorrentes de consequências não mensuradas, como é exemplo a desestruturação de
núcleos familiares, aspetos emocionais relacionados com o sofrimento e a dor, como pelos
custos dos cuidados de saúde associados aos sinistros e à interrupção temporária ou
permanente das atividades profissionais dos acidentados.
Este conjunto de aspetos negativos, são por si só, razões pelas quais se efetuam estudos
como o que estamos a desenvolver e, porque existe a crença de que muito há para melhorar
na segurança dos trabalhadores em particular e, nas populações em geral, de forma a que
sejam preservadas de situações que ninguém pretende que aconteçam.
Os reflexos danosos para com o ambiente, ainda que tenham tido menor peso nos
acidentes reportados, não deixam de ser significativos. Qualquer produto combustível
derramado terá repercussões negativas, sendo urgente ações concretas de todos os
decisores políticos, indústrias e população, para pormos termo às agressões constantes que
a vida moderna impõe ao ambiente natural (Ver Anexo XV).
Como refere Ribas, Lídia “O sistema ambiental no mundo, entrou em colapso devido a
ações agressoras do homem na natureza, cujos os reflexos danosos demoraram a ser
sentidos. Só recentemente o homem, diante o desequilíbrio biológico, despertou para os
factos da má gestão ambiental. Agora está limitado para exigir ações de caráter abrangente
e multidisciplinar que articulem os instrumentos em favor da defesa do ambiente, pois, pelo
que talvez se possa dizer, que apesar de identificados e bem delineados, os entes de
instrumentos fiscais com a finalidade extra final de proteger o ambiente, não têm sido tão
efetivos, dada a falta de vontade política necessária à sua aplicação de forma coerente e
consistente” (205).
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Quando se observou a data das matriculas das viaturas que tiveram acidentes, concluiuse que as anteriores ao ano 2000, representavam 39,00% do total, ou seja, uma idade igual
ou superior a 13 anos.
Por outro lado, 78,80% das viaturas acidentadas, exibiam uma data de matrícula com mais
de 8 anos e menos de 13, verificando-se uma minoria, 21,20%, que ostentavam uma matrícula
com 7 anos ou menos.
Perante esta realidade, poderá dizer-se que as frotas apresentam uma vida útil de trabalho
bastante longa. O ASRA, prevê para um trator, 9 anos de vida útil, concluindo-se que uma
parte significativa destes veículos, teriam de ser substituídos. No caso de uma viatura rígida
de 19 Ton. de GPL ou produtos brancos, teria que se substituir cerca de 80% da frota.
Esta situação, não se resolve com facilidade, pois as empresas transportadoras enfrentam
vários problemas relativos às baixas margens de lucro e à disponibilidade financeira que os
impedem de adquirir novos veículos e equipamentos.
Quanto à opinião solicitada aos inquiridos sobre se o acidente podia ter sido evitado, a
maioria, cerca de 81%, considerou que sim, facto que vai ao encontro do que foi referido sobre
os fatores humanos, serem considerados os principais causadores dos acidentes.
Na observação dos acidentes, utilizou-se mais uma vez o teste estatístico do “Quiquadrado” e procurou-se validar se a ocorrência dos mesmos poderia ter alguma relação com
a idade do motorista. A conclusão foi inequívoca, pois verificou-se que a relação é significativa,
tendo os motoristas com idade igual ou superior a 51 anos indicado a ocorrência de acidentes
em maior número e, os motoristas até 40 anos, indicaram não terem tido acidentes.
Também se concluiu que os motoristas com 21 ou mais anos na profissão, indicam ter tido
acidentes, comprovando-se assim a relação estatística significativa.
Em paralelo, os acidentes ocorreram maioritariamente com quem transportou gasolina e
gasóleo, estando esta situação relacionada com o maior número de viaturas ao serviço e com
os motoristas com mais idade.
Outros factos que se relacionam, têm a ver com as exigências associadas á profissão.
Quem sofreu acidentes referiu principalmente o facto de o trabalho assentar em grandes
esforços físicos e requerer informação sobre a localização das estradas com risco de acidente.
Estas situações destacam novamente as questões associadas ao cansaço e ao número
de horas de trabalho. Os profissionais com mais idade, estarão com um grau de fragilidade
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maior, por esse motivo, sobressaem também os cuidados e as necessidades de apoio
apropriadas a esses indivíduos.
Quando se iniciou a observação e análise do significado de cada fator distribuídos por
meses, foram-se notando diferenças a que se devem prestar toda a atenção.
Assim, elaborou-se uma matriz, fator por fator e por épocas do ano, onde se evidenciam
as fases em que estes têm maior relevância.
Desta forma os motoristas terão uma informação que lhes será muito útil e importante, pois
acederão antecipadamente às dificuldades que poderão surgir.
A informação disponibilizada aparece como um elemento orientador para os gestores de
tráfego, visto criar-lhes a condição para estabelecer procedimentos, ações de formação e de
prevenção relativamente aos fatores críticos de segurança mediante a época do ano em que
se encontrem.
Ao observamos a rede rodoviária nacional, concluiu-se ter sido alvo de grandes
investimentos, tornando os trajetos mais rápidos e cómodos. Apesar de se notar uma melhoria
da cobertura rodoviária nacional e regional, persistem desigualdades na distribuição
geográfica da rede de estradas, colocando em desvantagem algumas regiões do país. Essas
desigualdades, caracterizam-se pelo fenómeno da litoralização, onde se concentram mais
pessoas, atividades económicas, funções e, por consequência, uma maior densidade de rede
rodoviária ao longo da faixa litoral.
Daqui se infere que, no litoral, aumenta a densidade de estradas, refletindo-se no tráfego
que utiliza essas vias e, como consequência, aumentam os riscos de acidente.
As Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, são as que registam um número mais elevado
de acidentes. Esta realidade, é comprovada pelas estatísticas da ANSR, que no Relatório de
Sinistralidade Rodoviária 2013 - Vítimas a 30 dias, indicou que o maior número de mortos nos
18 distritos de Portugal se registou em Lisboa. Os acidentes rodoviários no distrito de Lisboa
provocaram 89 mortos, mais 4 do que em 2012 (180).
Nesse relatório, no ano de 2013, o Porto foi o 2.º distrito com mais vítimas mortais (80
mortos), registo inferior a 2012 (96 óbitos).
Esta realidade vai ao encontro dos dados verificados nesta investigação e reforça as
referências que têm sido apresentadas.

345

8-Discussão dos Resultados

Da observação dos resultados dos dados estatísticos deste estudo, contabilizaram-se 113
acidentes, de onde resultaram 52 feridos e 10 mortos, correspondendo a 42,48% e 14,16%,
respetivamente.
Se compararmos estes dados com os da ANSR, 2013, onde é referido que 76% dos
acidentes aconteceram com vítimas, 64% com feridos graves e 55% com óbitos, verificam-se
reflexos perniciosos bem menores nos acidentes rodoviários de distribuição de combustíveis.
Considerando que qualquer dano humano é sempre uma perda irreparável, não
poderemos deixar de referir que o menor número percentual de feridos e especialmente de
óbitos nas estatísticas desta investigação, será reflexo das exigentes regras implementadas
no setor da distribuição de combustíveis, especialmente sob a égide dos princípios normativos
do ASRA (obrigatórios para as empresas transportadoras ao serviço das petrolíferas).
No ano de 2013, ocorreram em Portugal um total de 30 339 acidentes com vítimas, número
mais elevado que em 2012, com 29 867 (206).
No presente estudo, nos acidentes sem vítimas, são apontadas como causas principais, o
«Desrespeito pelas regras do código da estrada», a «Pouca visibilidade» e os «Problemas
mecânicos».
Os inquiridos acidentados com vítimas, salientam a «Velocidade excessiva», o
«Desrespeito pelas regras do código da estrada» e a «Chuva». Surgem em 4.º e 5.º lugar
como causas dos acidentes com vítimas, a «Fadiga» e a «Sonolência» fatores que já foram
salientados e que deverão merecer um cuidado especial, não só pelas empresas
transportadoras, mas também pelas entidades oficiais.
Pela observação dos dados estatísticos aferidos pelos inquéritos, confirmou-se o derrame
de 62 toneladas de produtos diversos (Jet A1, Gasóleo, Gasolina, GPL e Betumes) ao longo
dos 16 anos em estudo. Numa primeira observação, poderíamos ser induzidos a pensar que
essa quantidade não tem grande impacto no país, pois representa uma perda na ordem dos
323 kg por mês, ou um valor de 3,5 g/km2, em termos da superfície do país.
Essa seria uma análise, em nosso entender, demasiadamente superficial e insensível para
com as questões da vida no ambiente natural54 e sem qualquer habilitação preventiva.

54

Meio ambiente é um conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural e, incluem toda a vegetação,
animais, microrganismos, solo, rochas, atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites. Meio ambiente
também compreende recursos e fenômenos físicos como ar, água e clima, assim como energia, radiação, descarga elétrica e
magnetismo.
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Uma das regras importantes já abordadas, será sempre a de se aprender com os erros
cometidos e com os incidentes que por negligência, desconhecimento ou inabilidade vão
surgindo. A análise e investigação de um acidente, deverá ser minuciosa e exigente, de forma
a que as suas conclusões possam inferir em procedimentos que futuramente evitem situações
análogas.
As questões ligadas aos derrames de combustíveis, na sequência de incidentes no seu
transporte rodoviário, não têm sido analisadas e tratadas com a devida atenção e cuidado em
Portugal. Não podemos esquecer que numa situação de derrame, o solo é o primeiro
“compartimento” ambiental a ser atingido. A primeira preocupação num derrame, vai para os
recursos hídricos, o solo é visto como um retentor e/ou retardador dos contaminantes líquidos
para com os fluxos naturais de água. Assim, a capacidade dos solos, para filtrarem, reterem
ou libertarem os combustíveis, apresenta-se como um elemento de muita importância para se
poderem determinar as extensões das contaminações (207).
É importante que se façam estudos a fim de determinar metodologias de medição dos
comportamentos dessas substâncias para com o ecossistema, tendo em conta propriedades
dos combustíveis, como são exemplo a pressão de vapor e a solubilidade na água, em
comparação com a características dos diferentes tipos de solos. Uma realidade será um
derrame de um combustível num “Litossolo”, isto é, solos pedregosos, pouco espessos e
pouco evoluídos, estabelecidos sobre as rochas-mãe duras, outra diferente, será um incidente
análogo num “Luvissolo”, ou seja, em solos argilosos com elevado grau de saturação (208).
Sobressai o facto de a maioria dos inquiridos, 296, trabalhar em transportadores que
laboram para as petrolíferas e que cumprem com as regras ASRA. Esta situação é resultado
do facto dos inquéritos terem sido levados a efeito em parques de armazenagem, empresas
representantes e, em postos de abastecimento ligados às petrolíferas.
Verificou-se um maior número de acidentes no grupo “Outras”, no entanto, é no conjunto
“ASRA” que se verifica o maior número de acidentados, onde ressalta o facto de a totalidade
de óbitos, 10, terem ocorrido nas empresas que prestam serviço para as petrolíferas. Poderá
inferir-se desta realidade, a circunstância de haver muito mais profissionais a trabalharem nos
transportadores que efectuam distribuição para as petrolíferas, por serem essas empresas
que têm um maior número de profissionais e, que mais kms percorrem. Por reflexo, estarão
mais expostos aos riscos existentes e sujeitos a mais acidentes.
Apesar de não haver estatísticas nacionais que possam comprovar esta realidade, pela
experiência adquirida no ramo petrolífero, o número de motoristas a desempenhar a sua
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atividade de distribuição de combustíveis será maior nos transportadores contratados pelas
petrolíferas.
Os restantes motoristas, são profissionais de empresas com menor dimensão. Efetuam
cargas próprias e são em maior número do que os transportadores a fazerem distribuição para
as empresas petrolíferas que operam em Portugal. Por essa razão, podemos verificar que a
maioria das empresas a que correspondem os inquéritos, fazem parte do grupo “Outras”, no
entanto, verifica-se que o número de inquiridos dessas empresas são bastante menos, pois
tratam-se de transportadores de pequena dimensão.
Mesmo com as menções citadas, não se pode negar os valores reais, estatisticamente
comprovados, onde se destaca o maior número de desastres no grupo das empresas que não
se encontram sujeitas às regras do ASRA. Apesar disso, o número de acidentes com vítimas,
apresenta-se bastante mais elevado nas empresas que seguem as regras de segurança das
petrolíferas.
Mesmo considerando os factos salientados relativamente ao maior número de motoristas
ao serviço das petrolíferas, comparativamente com os restantes, a realidade existente deverá
merecer uma grande reflexão e tomada de posição. Para que se alcance o grande objetivo de
“zero acidentes”, é necessário um esforço diário que não se coaduna com as perspetivas
meramente economicistas, pois a segurança apresenta-se como um investimento benéfico e
não como um custo para as empresas.
A existência de políticas contínuas e continuadas de prevenção no universo do transporte
rodoviário de mercadorias perigosas, terá que ser encarada como um elemento essencial,
ainda que se saiba que a cultura da segurança em Portugal, ainda se apresenta muito débil
na consciência da maioria dos decisores e dos trabalhadores.
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9.1.Nota introdutória
Depois de expostos e discutidos os dados emergentes do presente estudo, torna-se
necessário efetuar uma leitura global dos mesmos que permita evidenciar os resultados mais
significativos. Com base nas intenções e questões predefinidas nos Capítulos 5.1.2 e 5.1.3,
apresentam-se em seguida as conclusões mais significativas extraídas da presente
investigação.
Face à diminuta cultura de segurança existente neste setor, concluiu-se precocemente da
necessidade em se investigarem aspetos muito concretos sobre as questões da «Segurança
Rodoviária de Combustíveis», quer no panorama da melhoria, quer no aspeto da inovação.
Os assuntos ligados à prevenção neste campo de intervenção são ainda diminutos,
observando-se uma organização estrutural deficiente ao nível da sustentabilidade e troca de
conhecimentos entre organizações. Estes, se integrados, poderiam ser benéficos e contribuir
para – diminuir acidentes, feridos, óbitos, impactos negativos para as famílias, assim como
custos profissionais e sociais.
Assim, de forma sintética e, por grupo de fatores, passamos a apresentar as principais
conclusões desta investigação:

9.1.1.Fatores geográficos
 De uma forma muito genérica, Portugal é um país de contrastes, do ponto de vista
biofísico. Apresenta diversidade de Norte para Sul e Este para Oeste, do clima à
ocupação do solo, da litologia aos regimes hidrológicos, passando pela riqueza
litológica. As áreas montanhosas (Norte e Centro) são pouco povoadas e a
peneplanície do Alentejo apresenta uma grande heterogeneidade;
 Não se poderá inferir pela cartografia elaborada e discussão dos resultados, que
exista uma inequívoca semelhança entre as causas dos acidentes e a sua localização
geográfica;
 Não de poderá afirmar inequivocamente as relações de causa/efeito nas
consequências dos acidentes, no que diz respeito aos acidentes ocorridos, face às
condições geofísicas;
 O que se afirma, visto ter sido comprovado pela análise dos dados, é que os fatores
geográficos são elementos potenciadores da sinistralidade, atuando sozinhos ou
associados a outros em certas e determinadas circunstâncias;
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 Verificou-se existirem potenciais relações de casualidade, principalmente no que se
refere à relação entre precipitação, neve, gelo/geada, nevoeiro, e os acidentes.

9.1.2.Acidentes/Consequências
• Os acidentes ocorridos centram-se particularmente em três grandes áreas geográficas,
salientando-se por número de acidentes as seguintes áreas:
o “Grande Lisboa”, incluindo a cidade, com extensão sensivelmente até Leiria, onde
se destacam os troços do IC2 e do IP1;
o “Grande Porto”, com extensão para Braga;
o Área envolvente a Setúbal, com menor relevância.
 Verificou-se a agregação das causas dos acidentes em três tipologias:
o Nos “Fatores Humanos”, salientam-se as causas - «Incumprimento das regras de
condução defensiva» e «Desrespeito pelas regras do código da estrada».
o Nos “Fatores Geográficos” - «Chuva» e «Pouca visibilidade».
o Nos “Fatores de Engenharia” - «Estradas sinuosas» e «Problemas mecânicos».
 A maioria dos acidentes foram da responsabilidade de terceiros e as causas principais
foram o «incumprimento das regras de condução defensiva», o «desrespeito pelas
regras do código da estrada», a «velocidade excessiva», a «fadiga» e a «chuva»;
 As consequências dos acidentes, repercutiram-se em termos absolutos da seguinte
forma:
o Danos materiais;
o Danos pessoais;
o Danos caráter ambiental;
 Como reflexos nocivos dos acidentes, verificou-se que o Jet A1, Gasóleo e Gasolina
foram os três combustíveis com maior significado nos derrames ocorridos;
 A maioria dos acidentes ocorreram nos primeiros semestres dos anos e durante a
madrugada e manhã;
 A maior parte dos acidentes ocorreram junto da faixa litoral, particularmente na faixa
ocidental;
 Salientou-se o decréscimo acentuado ao longo do tempo, do número de acidentes nas
empresas ao serviço das petrolíferas.
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9.1.3.Fatores humanos
 Demasiadas acidentados (52 feridos e 10 mortos);
 A maioria dos motoristas acidentados apresentavam uma idade igual ou superior a 51
anos;
 Os motoristas com 21 ou mais anos na profissão, foram os que mais acidentes
referenciaram;
 A maioria dos motoristas acidentados estão sujeitos à regulamentação “ASRA” e o
maior número de empresas com acidentes foram as “Outras”;
 Deteção de profissionais a realizarem distribuição de combustíveis sem a formação
exigida por lei;
 Deteção de fadiga, cansaço e stress num grupo significativo de profissionais e que se
encontram relacionados com o número de horas trabalhadas;
 Constatação da existência de relação entre os motoristas acidentados e o horário
flexível;
 Verificação de alguns excessos de horas trabalhadas, especialmente no Norte do país.

9.1.4.Fatores de engenharia
 Constatou-se que a maioria das viaturas acidentadas apresentavam uma idade
superior a oito anos.

Com as pesquisas levadas a cabo, a bibliografia consultada e o conhecimento obtido,
pode-se exprimir, sem qualquer sombra de ingenuidade, que os acidentes são evitáveis e, na
eventualidade de acontecerem, os seus reflexos nocivos podem ser minimizados.
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10.1.Nota introdutória
Os acidentes rodoviários ocorrem numa fração de segundos, no entanto, as suas
consequências podem durar uma vida inteira. As consequências são imensas, vão desde a
perda de qualidade de vida temporária ou permanente, à morte prematura do acidentado.
Essas perdas são incalculáveis para as sociedades e os efeitos perniciosos para os
sobreviventes são muitos: sofrimento físico e psicológico, implicações legais, encargos
económicos e reflexos fatais nas suas vidas familiares e profissionais.
Além destas referências, não deveremos esquecer os resultados negativos que se refletem
na gestão e organização das empresas transportadoras, que também se fazem sentir nos
clientes finais.
Resumidamente, poderá dizer-se que as consequências dos acidentes não têm valor
quantitativo e que para uma segurança generalizada, a cidadania, o respeito, a educação, a
cortesia e a formação, são valores básicos para que o espírito da segurança passe a
prevalecer na vida de todas as pessoas.

10.2.Propostas de melhoria e projetos futuros
A função da Prevenção e Segurança privilegia fundamentalmente a ação prudente de se
promover, com base nos conhecimentos existentes, ações de gestão e controlo visando
essencialmente:
 Formação técnica específica e dirigida para as questões prementes dos motoristas;
 Prevenção, redução ou eliminação dos perigos físicos, químicos e biológicos a todos os
que se encontram expostos a esses possíveis agentes;
 Melhorar os métodos de trabalho com o aperfeiçoamento do saber adquirido;
 Contribuir para a avaliação dos problemas de segurança e cooperar para a progressão
das técnicas e novos processos tecnológicos.
Seguindo esta filosofia de ação e com as experiências adquiridas ao longo desta
investigação, encontram-se a seguir descritos alguns assunto e áreas de melhoria
consideradas relevantes em três âmbitos distintos:
 Formação profissional;
 Prevenção ao nível técnico;
 Inovação (Médica e Organizacional).
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10.2.1.Formação profissional
1 – Programa de melhoria das habilitações literárias (programa conjunto – IEFP;
Associações Empresariais e Sindicatos);
2 – Relações interpessoais;
3 – Técnicas organizacionais, administrativas e informáticas;
4 – Formação “Roll-Over” e “Condução Defensiva” (dar continuidade ao já existente,
desenvolvendo melhorias e produzindo inovações);
5 - Características físicas, químicas e operacionais dos produtos combustíveis;
6 - Repercussões na saúde dos agentes físico e químicos;
7 - Segurança Rodoviária Ocupacional;
8 - Fatores negativos para uma condução em segurança (Fatores humanos, geográficos
e de engenharia);
9 – Fatores de risco e as épocas do ano (utilização das matrizes metodológicas criadas
no presente estudo);
10 - O antes e depois das férias – Responsabilidade e procrastinação;
11 - Riscos psicossociais e bem-estar organizacional (sentimento de felicidade e relação
com as empresas);
12 - Agentes geográficos como fatores de risco;
13 - Tipificação estatística e localização geográfica dos acidentes rodoviários na
distribuição de combustíveis;
14 - Sistemas de informação e planos de utilização de estradas;
15 - O trabalho e o bem-estar social (tacógrafos, horários de trabalho, leis, cansaço,
fadiga, saúde e bem-estar);”
16 - Ergonomia e postos de trabalho;
17 - Saúde Ocupacional (contem em si assuntos como a fadiga, o stress, o sono, o
descanso, o exercício físico, a alimentação, fatores psicológicos, etc., etc.);
18 - Alterações da perceção e/ou stress pós-traumático em motoristas que tiveram
acidentes rodoviários;
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19 - Sensibilização específica sobre mercadorias perigosas para os agentes de fiscalização
rodoviária;
20 - Alargamento das regras ASRA aos transportes rodoviários em geral.

10.2.2.Prevenção ao nível técnico
 Implementação

de

um

SIG

(Sistema

de

Informação

Geográfico)

comum,

disponibilizando-se assim, às entidades oficiais, de segurança e de emergência, a
georreferenciação dos acontecimentos no terreno por captação de sinal GPS. Esse
sistema, patenteia condições técnicas para que, em tempo real, sejam apresentados os
fatores críticos e de risco, assim como as matrizes estatísticas com dados relativos às
estradas e trechos de estrada consideradas perigosas, assim como a referenciação dos
pontos negros existentes;


Considerando que as empresas petrolíferas detêm um sistema de controlo e
acompanhamento em tempo real das frotas que se encontram a realizar as
distribuições de combustíveis, será de considerar a realização de um protocolo entre
as entidades oficiais e as empresas petrolíferas, no sentido dessa informação passar a
ser disponibilizada pelo SIG às forças de segurança e emergência. Dessa forma, podiase ter a visão real das frotas ao serviço, a sua localização e, por reflexo, uma maior
capacidade de ação, em menos tempo, com baixos custos e com diversas vantagens
e interesses para ambas as partes;

 Sabendo-se da existência do projeto HeEro, que através do sistema eCall, irá
desenvolver uma técnica de informação para os serviços de emergência, julga-se ser o
momento para se complementar esse sistema com as duas anteriores ideias propostas;
 Aplicação em todas as viaturas rodoviárias de transporte de combustíveis, do sistema
de deteção de alerta precoce de fadiga e sonolência, com a incorporação de tecnologias
validadas cientificamente para medir continuamente o estado de vigilância do motorista;
 Montagem de caixas negras tipo FMS (Fleet Management System), melhorando dessa
forma a eficiência das frotas, que para além de monitorizarem parâmetros como o
consumo de combustível e as emissões de dióxido de carbono, realizam o registo das
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tendências e divergências de cada veículo, o estilo de condução e comportamentos de
travagem. Este sistema apresenta a particularidade de ser resistente aos impactos e de
se retirarem com facilidade as informações gravadas, apresentando-se como um
elemento técnico importante para a análise e investigação das causas dos acidentes e,
posteriores decisões sobre alterações de processos e procedimentos, sempre com o
objetivo final de minorar os riscos detetados;


Importância de ser disponibilizada aos motoristas a informação relativa às condições
meteorológico e dos locais com risco de acidentes;



Necessidade de se colocar a informação recolhida relativa à localização de locais com
risco de acidente nos sistemas de GPS das viaturas;



Evitar-se um número elevado de entregas por fretes na distribuição a granel,
especialmente no GPL;
10.2.3.Inovação

Área médica


Elaboração de um projeto nacional de rastreios na comunidade de motoristas de
Mercadorias Perigosas (Ministério da Saúde, Associações Empresarias, Sindicatos) –
Exemplos:
o

Diagnósticos precoces sobre perturbações psicofisiológicas;

o

SAOS e distúrbios do sono;

o

Nutricionais (% massa muscular, % gordura corporal, % água corporal, perímetro
abdominal, aconselhamento alimentar, etc.);

o

Obesidade (avaliação da ingestão alimentar, medição de Glicemia e Colesterol,
medição da pressão arterial, dados antropométricos, etc.);

o

Cardiovasculares (hipertensão arterial, tabagismo, diabetes, sedentarismo,
hipercolesterolemia, stress psicossocial, etc.);

o

360

Doenças pulmonares (asma, alergias, DPOC, etc.);

8-Discussão dos Resultados

 Sensibilização dos profissionais de saúde para as especificidades do conjunto de tarefas
dos motoristas (ex: educação para a saúde e bem-estar – pessoal, profissional e social
e acompanhamento psicológico aos motoristas acidentados);
 Criação de um programa Interempresas de atividade física para motoristas.

Área organizacional
 Elaboração de um relatório único de acidentes que deverá ser implementado e seguido
por todas as entidades reguladoras e fiscalizadoras (ANSR, IMT, Proteção Civil, GNR,
PSP, etc.);
 Passar a considerar nas estatísticas nacionais (INE, ANSR, IMT, etc.) informações
detalhadas sobre os acidentes rodoviários com mercadorias perigosas, a um nível
segmentado e detalhado.


Protocolo governamental com as áreas de serviço que se encontram em estradas de
maior densidade de viaturas de distribuição de combustíveis, para a criação de
infraestruturas de apoio que possam proporcionar aos motoristas, condições de
relaxamento, descanso e/ou apoios de enfermagem;



Criação de um gabinete nacional de investigação de acidentes rodoviários, com a
participação de todas as entidades ligadas à segurança rodoviária (ANSR, IMT, DGIE,
ANPC, GNR e PSP), análogo ao Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes
com Aeronaves – GPIAA.

Numa perspetiva abrangente, aproveitando os dados estatísticos obtidos por intermédio
dos inquéritos e pelo trabalho realizado junto dos motoristas aquando dessa inquirição, foramse equacionando ideias para estudos futuros.
Há que criar metedologias suficientemente precisas para a deteção de erros e criação de
oportunidades de melhoria das medidas preventivas existentes.
Assim, deixamos alguns desígnios para reflexão e possível elaboração de estudos futuros:
 Análise e investigação de acidentes rodoviários com viaturas que realizam distribuição
de combustíveis, com mais pormenor, utilizando cartografia temática com escalas

361

10-Propostas de Melhoria e Projetos Futuros

maiores, investigando e analisando os acontecimentos a um nível mais pormenorizado
(exemplo: criação de uma metodologia única no seio das empresas petrolíferas);

 Elaboração de estudos que analisem e avaliem detalhadamente determinadas vias que
já estão assinaladas como perigosas (ex., procurar aferir todos os fatores envolvidos,
incluindo o peso relativo e importância de cada um, onde se deverá incluir os humanos,
físicos-geográficos e de engenharia das estradas);
 Elaboração de metodologia de fácil aplicabilidade para a determinação do nível de
impactos negativos no ambiente após um derrame, tendo em consideração as
características dos combustíveis, os tipos de solos e os reflexos nefastos para com a
fauna, flora e biótopos naturais;

Com o conjunto de propostas realizadas, destacam-se as seguintes notas de melhoria
de resposta às emergências:

10.2.4.Ao nível das empresas petrolíferas e transportadoras
- Maior e melhor acompanhamento das entidades policiais (locais de difícil acesso e
necessidade de paragens das cisternas em locais que apresentam algum risco);
- Cálculo rápido de tempos e custos, assim como a determinação de um ponto de equilíbrio;
- Sentimento de segurança e apoio pela proximidade das equipas de segurança e socorro;
- Melhoria da imagem das empresas em relação à comunidade;
- A certeza de que as entidades fiscalizadoras passariam a ter uma atitude menos
penalizadora e mais pedagógica.

10.2.5.Ao nível da emergência médica e bombeiros
- Um acompanhamento de proximidade, com a possibilidade de uma resposta mais rápida em
caso de acidente;
- Determinação dos veículos adequados a atuarem no caso específico;
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- Conhecimento em tempo real do número de viaturas a circular;
- Conhecimento dos produtos que se encontram a ser distribuídos;
- Capacidade de respostas mais rápidas, pois poderão ser chamados a atuar as equipas de
emergência mais próximas;
- Possibilidade de, nas fases de maior volume de distribuição, saber as estradas mais
frequentadas e, por reflexo, a possibilidade de destacar para essas estradas, equipas de
emergência móveis;
- Determinação da localização estratégica dos especialistas em matérias perigosas.

10.2.6.Ao nível das forças de segurança
- Informação em tempo real para a definição das localizações mais adequadas para a
verificação e fiscalização do cumprimento das regras de segurança rodoviária;
- Conhecimento em tempo real de possíveis acidentes e a capacidade de resposta rápida e
adequada;
- Mostrar o caminho de um veículo através de uma via;
- Encontrar o menor caminho entre duas diferentes localidades (distância, consumo, tempo);
- Dar instruções às equipas (texto, voz ou gráfico);
- Gerar informações sobre mudanças possíveis do curso atual, entre outras.
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Reflexão Pessoal Final

REFLEXÃO PESSOAL FINAL
Sinto orgulho por ter terminado esta investigação e, embora tenha sido por vezes
desgastante, ofereceu-me uma enorme sensação de prazer durante todo o seu processo de
realização.
A persistência ajudou-me a chegar ao fim deste caminho, mas não deixarei de continuar a
caminhar... haverá sempre a vontade e a sede do conhecimento, por isso, sei que irei
prosseguir.
Devo referir que tive que trabalhar muito para poder usufruir deste privilégio que é a
apresentação deste estudo e, muitas vezes, perdi-me no tempo imenso que lhe ofereci,
achando que poderia sempre adicionar mais qualquer coisa, porque todas as coisas se
mostravam importantes ao meu olhar.
Cresci muito com a dedicação que ofereci a esta investigação e ao sentir as minhas
limitações. A autoconfiança foi sempre mais longe desenvolvendo possibilidades e
concebendo soluções.
Cheguei ao fim! A vida não para, portanto, também eu não pararei. Há muito para estudar,
para aprender, para transmitir e ensinar.
Neste momento, sinto-me uma pessoa mais enriquecida, perseverante, reflexiva e grata a
todos os que estiveram a meu lado.
Consegui alcançar o objetivo traçado e tenho em mim uma sensação imensa de felicidade
e tranquilidade.

“Talvez não tenha conseguido fazer o melhor, mas lutei para que o melhor fosse feito. Não
sou o que deveria ser, mas Graças a Deus, não sou o que era antes!”
- (Martin Luther King)
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GLOSSÁRIO DE TERMOS 55 56 57
ABS

Sigla em inglês (Anti-lock Breaking System). Trata-se de um
sistema de segurança, que evita o bloqueamento das rodas
numa situação de travagem brusca, mantendo-se assim a
possibilidade de controle do carro.

Absorção

Fenómeno que resulta da capacidade que alguns corpos têm
de se deixarem penetrar por outros, armazenando-os no seu
interior. Esta propriedade é utilizada com alguns materiais
com o fim de limpar derrames de produtos inflamáveis,
gordurosos ou outros. Também é utilizada para eliminar ou
reduzir a energia sonora radiante, etc. emitida por máquinas,
de modo a proteger os trabalhadores, transformando-a, no
seu interior, em outras formas de energia.

Ação corretiva

É uma para eliminar uma não conformidade detetada.
(NP EN ISO 14001:2004 + Emenda 1:2006, 3.3)

Ação corretiva

Ação para eliminar uma não conformidade (3.13) detetada.
(NP EN ISO 14001:2004 + Emenda 1:2006, 3.3)

Ação de formação

Atividade concreta da formação que põe em relação direta
(presencial ou à distância) formador e formando.

Ação preventiva

Ação para eliminar a causa de uma não conformidade (3.13)
potencial. (NP EN ISO 14001:2004 + Emenda 1:2006, 3.17)

Acidente

Acontecimento não intencionalmente provocado, de carácter
anormal, súbito e inesperado, que se verifica no local e tempo
(O acidente de trabalho não é de trabalho ou ao serviço do empregador, produzido, direta
ou indiretamente, lesão corporal, perturbação funcional ou
definido universalmente do
doença de que resulte morte ou redução na capacidade de
mesmo modo)
trabalho ou de ganho.
Acidente de Trabalho

55

A legislação portuguesa (Lei n.º 100/97, de 13/09) define
acidente de trabalho como sendo “aquele que se verifique no
local e no tempo de trabalho, produzindo, direta ou
indiretamente, lesão corporal, perturbação funcional ou
doença de que resulte redução na capacidade de trabalho ou
de ganho, ou a morte”.

- Com base nos textos do Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e Diversa legislação de HSST.
Manual de Intervenção em Emergências com Matérias Perigosas – Químicas, Biológicas e Radiológicas; Autoridade
Nacional de Proteção Civil (p.303-310).
57 Estatísticas da ANSR.
56
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Acidente grave
envolvendo
substâncias perigosas

Um acontecimento, designadamente uma emissão, um
incêndio ou uma explosão de graves proporções, resultante
do desenvolvimento não controlado de processos durante o
funcionamento de um estabelecimento abrangido pelo
Decreto-lei n.º 254/2007, de 12 de julho, que provoque um
perigo grave, imediato ou retardado, para a saúde humana,
no interior ou no exterior do estabelecimento, ou para o
ambiente, que envolva uma ou mais substâncias perigosas.
(Decreto-lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, alínea a) do artigo
2.º)

Acidente mortal

Acidente do qual resulte pelo menos um morto.

Acidentes com feridos

Acidente do qual resulte pelo menos um ferido grave, não
tendo ocorrido qualquer morte.

graves
Acidentes com feridos
leves

Acidente do qual resulte pelo menos um ferido leve e em que
não se tenham registado mortos nem feridos graves.

Acidentes com vítimas Acidente do qual resulte pelo menos uma vítima.
AEG L

Acute Exposure Guideline Level(s). Os AEGLs representam
valores limiar de exposição para o público em geral e são
aplicáveis a períodos de exposição de emergência que
variam entre 10 minutos a 8 horas. Três níveis, AEGL–1,
AEGL–2 e AEGL–3, são desenvolvidos para cada um de
cinco períodos de exposição (10 e 30 minutos, 1 hora, 4 horas
e 8 horas) e são discriminados para vários graus de
severidade dos efeitos tóxicos; ver AEGL–1, AEGL–2 e
AEGL–3.

AEG L–1

O valor de AEGL–1 é a concentração da substância no ar
(expressa em partes por milhão ou miligramas por metro
cúbico [ppm ou em mg/m3]) acima da qual se prevê que a
população em geral, incluindo indivíduos suscetíveis, poderá
sentir um desconforto notório, irritação, ou alguns efeitos não
sensoriais assintomáticos. No entanto, os efeitos para a
saúde não são incapacitantes, são transientes e reversíveis
após a exposição terminar.

AEG L–2

O valor de AEGL–2 é a concentração da substância no ar
(expressa em partes por milhão ou em miligramas por metro
cúbico [ppm ou mg/m3]) acima da qual se prevê que a
população em geral, incluindo indivíduos suscetíveis, poderá
receber efeitos irreversíveis ou outros efeitos adversos
graves e prolongados para a saúde ou que possam diminuir
a capacidade dos indivíduos para escapar.
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AEG L–3

O valor de AEGL–3 é a concentração da substância no ar
(expressa em por milhão ou em miligramas por metro cúbico
[ppm ou mg/m3]) acima da qual se prevê que a população em
geral, incluindo indivíduos suscetíveis, poderá ter efeitos para
a saúde com perigo de morte.

Agentes asfixiantes

Agentes químicos/substâncias que causam danos físicos aos
pulmões. A exposição ao agente acontece através da
inalação. Em casos extremos, os tecidos pulmonares incham
e os pulmões enchem-se com líquido (edema pulmonar). A
morte é causada pela falta de oxigénio e a vítima morre
“asfixiada”.

Agentes biológicos

Organismos vivos que causam doenças ou a morte em seres
humanos. O Carbúnculo (“Antrax”) e o Ébola são exemplos
de agentes biológicos. Consulte o GUIA 158.

Agentes ergonómicos

São os agentes de características diversas, caracterizados
pela falta de adaptação das condições de trabalho às
características psicofisiológicas do trabalhador.

Agentes físicos

São as diversas formas de energia a que possam estar
expostos os trabalhadores. São os riscos gerados pelos
agentes que têm capacidade de modificar as características
físicas do meio ambiente.

Agentes hemotóxicos

Agentes químicos/substâncias que provocam danos às
pessoas interferindo com o mecanismo celular de troca do
oxigénio e do dióxido de carbono entre o sangue e os tecidos.
O Cianeto de Hidrogénio (CA) e o Cloreto de Cianogénio (CK)
são agentes hemotóxicos.
Sintomas: Insuficiência respiratória,
inconsciência, convulsões, coma.

Agentes infeciosos

dor

de

cabeça,

É um organismo causador de infeções. É também chamado
de agente patogénico (do grego pathos, “doença” e genos,
origem”).
O agente infecioso está presente no ambiente em geral. São
os vírus, bactérias, fungos, protozoários e uma série de
outros microrganismos patogênicos causadores de infeções.

Agentes neurotóxicos

Agentes químicos/ substâncias que interferem com o sistema
nervoso central. A exposição ao agente é feita primariamente
através do contacto com um líquido (através da pele e dos
olhos) e, secundariamente, através da inalação do vapor.
Tabun (GA), Sarin (GB), Soman (GD) e VX são agentes
neurotóxicos.
Sintomas: Contração da pupila (miose), dor de cabeça
intensa, pressão intensa no tórax, dispneia, corrimento nasal,
tosse, salivação, apatia, convulsões.
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Agentes patogénicos

São um elemento cuja presença, na sequência dum contacto
efetivo com o hospedeiro humano suscetível, serve de
estímulo a uma perturbação específica, em condições
ambientais favoráveis (ambiente físico, biológico, social e
económico).

Agentes químicos

São considerados agentes químicos as substâncias,
compostos que possam penetrar no organismo pela via
respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas,
gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de
exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo
organismo através da pele ou por ingestão.
Os principais tipos de agentes químicos que atuam sobre o
organismo humano, causando problemas de saúde, são:
gases, vapores e névoas: aerodispersóides (poeiras e
fumos metálicos).

Agentes vesicantes

Agentes químicos/substâncias que causam vesículas (o
empolar da pele e “bolhas”). A exposição é feita através do
contacto de líquido ou vapor com qualquer tecido exposto
(olhos, pele, pulmões). A Mostarda (H), Mostarda Destilada
(HD), Mostarda de Azoto (HN) e Lewisite (L) são agentes
vesicantes.
Sintomas: Olhos vermelhos, irritação da pele, queimaduras
da pele, vesículas (bolhas), lesões das vias aéreas
superiores, tosse, rouquidão.

Água pulverizada
(nevoeiro)

Método ou maneira para aplicar ou distribuir a água. A água
é finamente dividida para proporcionar uma maior absorção
do calor. Os padrões de pulverização de água podem variar
entre 10 a 90 graus. A água pulverizada pode ser usada para
extinguir ou controlar a intensidade de um incêndio ou para
proteger pessoas, equipamentos, edifícios, etc..

Airbag

É um dispositivo de segurança, também conhecido por bolsa
de ar ou almofada de ar, complementar ao cinto de
segurança. O cinto garante a retenção necessária para que o
Airbag venha a atuar com eficácia, além de garantir a correta
trajetória do ocupante na direção da bolsa de ar.

Altura

Distância que existe de um determinado ponto em relação ao
solo.

Ambiente de Trabalho

Conjunto de elementos físicos, químicos e biológicos que
envolvem o Homem, no seu posto de trabalho. (Não incluem
os fatores sociais).

Análise de risco

Análise, gestão e comunicação de riscos à saúde humana e
ao meio ambiente, direta ou indiretamente, imediatamente
ou, após decorrido algum tempo, oriundo da introdução
deliberada, ou de colocação no mercado de OGM e seus
derivados.

ambiental

Anemómetro
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ATEX

ATmosphère EXplosibles. ATEX é um sinônimo comum para
as Diretrizes ATEX da União Europeia.
Para proporcionar o mais alto nível de segurança possível, a
legislação da maioria dos estados desenvolveu condições
correspondentes na forma de leis, regulamentos e normas.
Estas devem agora ser implementadas por empresas, pois o
operador da planta é exclusivamente responsável pela
operação segura de acordo com a portaria 1999/92/EC.

ATEX- Ambientes de
Risco (Zona 0)

ATEX- Ambientes de
Risco (Zona 1)

ATEX- Ambientes de
Risco (Zona 2)

ATEX- Ambientes de
Risco (Zona 20)
ATEX- Ambientes de
Risco (Zona 21)
ATEX- Ambientes de
Risco (Zona 22)

Área na qual uma atmosfera explosiva consistente em uma
mescla de ar e substâncias inflamáveis na forma de gás,
vapor ou névoa, está presente constantemente ou por longo
tempo.
Área na qual se deve esperar que uma atmosfera explosiva
consistente em uma mescla de ar e substâncias inflamáveis
na forma de gás, vapor ou névoa se forme durante o
funcionamento normal.
Área na qual não se precisa esperar que uma atmosfera
explosiva consistente em uma mescla de ar e substâncias
inflamáveis na forma de gás, vapor ou névoa se forme
durante o funcionamento normal e, se ocorrer, será apenas
raramente e por pouco tempo.
Área na qual existe uma atmosfera explosiva na forma de
nuvem de poeira inflamável no ar constantemente, por longo
tempo ou frequentemente.
Área na qual se deve esperar que uma atmosfera explosiva
na forma de nuvem de poeira inflamável no ar ocorra às vezes
durante o funcionamento normal.
Área na qual não se precisa esperar que uma atmosfera
explosiva na forma de nuvem de poeira inflamável no ar
ocorra às vezes durante o funcionamento normal e, se
ocorrer, será apenas por pouco tempo.

Atmosfera explosiva

Entende-se por “atmosfera explosiva” uma mistura com o ar,
em condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis sob
a forma de gases, vapores, névoas ou poeiras, na qual, após
ignição, a combustão se propague a toda a mistura não
queimada.

Atmosfera explosiva

É uma atmosfera explosiva presente em quantidades
perigosas.

perigosa
Atmosfera perigosa

Ambiente de trabalho em que se verificam condições
adversas para a permanência dos trabalhadores, quer pelo
risco de explosão, quer pela falta de oxigénio ou pela
presença de algum produto nocivo.
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Autoridade técnica de
intervenção em
emergências
radiológicas

Como referido nos GUIA S161 a 166 para matérias
radioativas, a autoridade técnica de intervenção em
emergências radiológicas (ATI) são entidades do Estado. A
ATI é geralmente responsável pela avaliação das condições
de perigo radiológico, coordenação das ações e
recomendações relativas às medidas de intervenção até ao
fim da emergência. Em caso de necessidade, a ATI pode ser
contactada pelo Centro Distrital de Operações de Socorro
(CDOS) da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Avaliação do risco

A avaliação do risco consiste no processo de identificar,
estimar (quantitativa ou qualitativamente) e valorar os riscos
para a saúde e segurança dos trabalhadores. Este processo
visa obter a informação necessária à tomada de decisão
relativa ações preventivas a adotar.

Avaliação do risco

É um processo global de estimativa da grandeza do risco e
de decisão sobre a sua aceitabilidade.
(NP 4397:2001, 3.4)

Capacete (Segurança)

É um equipamento de proteção individual para a cabeça que
se destina a proteger o utente de qualquer risco residual
dentro de um determinado espaço de trabalho.

CL50

Concentração letal 50. A concentração de uma matéria
administrada por inalação da qual se espera causar a morte
de 50% da população animal experimental dentro de um
período de tempo especificado. (A concentração é expressa
em ppm ou mg/m3).

CO2

Gás de dióxido de carbono.

Comburente

Oxidante é a palavra que significa um agente ou substância
responsável por causar oxidação.
Um elemento oxidante é aquele que alcança um estado
energético mais estável através do ganho de elétrons. O
agente oxidante provoca a oxidação (perda de elétrons de
uma substância) do agente redutor, ficando com alguns dos
seus elétrons.

Comissão de
Segurança e Saúde

Comissão integrada pelos representantes dos trabalhadores
para as questões de segurança e saúde e por representantes
dos empregadores que foi estabelecida e desempenha as
suas funções ao nível da organização, em conformidade com
a legislação e as práticas nacionais.

Condutor

Pessoa que detém o comando de um veículo ou animal na
via pública.

Controlo de riscos

É um processo que envolve a adoção de medidas técnicas,
organizativas, de formação, de informação e outras, tendo em
vista a redução dos riscos profissionais e avaliação dessas
medidas.
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Custos dos Acidentes

Consequências dos acidentes de trabalho, geralmente
classificados em dois tipos: custos diretos e custos indiretos.

Dano

Lesão corporal, perturbação funcional ou doença que
determine redução na capacidade de trabalho ou de ganho
ou a morte do trabalhador resultante, direta ou indiretamente,
de acidente de trabalho.

Derrame Grande

Derrame que envolve quantidades superiores a 200 litros
para líquidos e superiores a 300 quilogramas para sólidos.

Derrame Pequeno

Derrame que envolve quantidades inferiores a 200 litros para
líquidos e inferiores a 300 quilogramas para sólidos.

Descontaminação

Remoção de matérias perigosas de pessoas e equipamento
na medida necessária para evitar potenciais efeitos adversos
para a saúde. Evite sempre o contacto direto ou indireto com
as matérias perigosas; no entanto, se o contacto ocorre, os
operacionais devem ser descontaminados o mais cedo
possível. Dado que os métodos usados para descontaminar
pessoas e equipamento diferem de um produto químico para
outro, contacte o fabricante. O vestuário e equipamento
contaminado devem ser removidos após o uso e
armazenados numa área controlada (zona morna/ amarela/
de redução de contaminação/ de acesso limitado) até que os
procedimentos da limpeza possam ser iniciados. Em alguns
casos, o vestuário de proteção e equipamentos não podem
ser descontaminados e devem ser eliminados de forma
adequada.

Desempenho do

Resultados mensuráveis do sistema de gestão de segurança,
relacionados com o controlo de um estabelecimento sobre os
riscos de acidentes graves, e baseados na sua política de
prevenção de acidentes graves e objetivos do sistema de
gestão de segurança. (adaptado de NP 4397:2001, 3.5).

sistema de gestão de
segurança
Documento

Informação e respetivo meio de suporte, podendo esse meio
de suporte ser papel, magnético, eletrónico ou disco ótico de
computador, fotografia ou amostra de referência, ou uma
combinação destes. (NP EN ISO 14001:2004 + Emenda
1:2006, 3.4).

Doença Profissional

Doença em que se prova a relação causa-efeito entre a
exposição a fatores de risco existentes no local de trabalho e
o seu efeito nocivo na saúde do trabalhador, constando do
diploma legal da Lista de Doenças Profissionais.

Dose Letal 50 (DL50)

O DL50 é uma forma de expressar o grau de toxicidade aguda
de um produto. Indica a quantidade de ingrediente ativo de
uma substância tóxica (como agrotóxico) necessária para
matar 50% dos animais testados. Expressa-se em miligramas
por quilograma (mg/kg) de peso do corpo do animal
intoxicado.
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Edema

Acumulação de uma quantidade excessiva de líquido nas
células e tecidos. O edema pulmonar é uma acumulação
excessiva de fluidos nos pulmões, por exemplo, após a
inalação de um gás que seja corrosivo ao tecido do pulmão.

Equipamento de

Todo o equipamento, bem como qualquer complemento ou
acessório, destinado a ser utilizado pelo trabalhador para se
proteger dos riscos, para a sua segurança e para a sua
saúde.

Proteção Individual
(EPI)
Equipamento de
trabalho

Qualquer máquina, aparelho, ferramenta ou instalação
utilizada no trabalho. – DL 50/2005 - (Dir 89/655/CEE,
alterada pela Di 95/63/CE e pela Dir 2001/45/CE do PE e do
Cons.).

Ergonomia

Ciência que estuda e projeta os postos e lugares de trabalho
de modo a adaptar o trabalho ao homem, permitindo a
conjugação da melhoria do nível de saúde, segurança,
conforto e produtividade.

ERPG

Emergency Response Planning Guidelines. Valores que
oferecem estimativas de concentração acima dos quais se
observam efeitos nocivos para a saúde; ver ERPG–1, ERPG–
2 e ERPG–3.

ERPG–1

Concentração máxima da substância no ar abaixo da qual se
crê que quase todos os indivíduos poderão estar expostos por
um período máximo de 1 hora sem incorrer em mais do que
efeitos adversos suaves e transientes para a saúde e sem
sentir um odor desagradável claramente definido.

ERPG–2

Concentração máxima da substância no ar abaixo da qual se
crê que quase todos os indivíduos poderão estar expostos por
um período máximo de 1 hora sem efeitos para a saúde
irreversíveis ou de outra forma graves ou sintomas que
possam prejudicar a capacidade de autoproteção desse
indivíduo.

ERPG–3

Concentração máxima da substância no ar abaixo da qual se
crê que quase todos os indivíduos poderão estar expostos por
um período máximo de 1 hora sem efeitos com perigo de
morte.

Espuma resistente ao

Espuma que é resistente aos produtos químicos “polares” tais
como as acetonas e os ésteres que podem desfazer outros
tipos de espuma.

álcool
Estabelecimento
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A totalidade da área sob controlo de um operador onde se
verifique a presença de substâncias perigosas, numa ou mais
instalações, incluindo as infraestruturas ou atividades
comuns ou conexas. (Decreto-lei n.º 254/2007, de 12 de
Julho, alínea e) do artigo 2.º).
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Estabelecimento de
nível superior de
perigosidade

O estabelecimento onde estejam presentes substâncias
perigosas em quantidades iguais ou superiores às
quantidades indicadas na coluna 3 das partes 1 e 2 do anexo
I ao Decreto-lei n.º 254/2007, de 12 de julho, ou quando a
regra da adição assim o determine. (Decreto-lei n.º 254/2007,
de 12 de Julho, alínea f) do artigo 2.º).

Explosão em massa

Explosão que afeta quase toda a carga instantaneamente.

Fato de aproximação

Vestuário de proteção que permite ao bombeiro aproximar-se
das chamas e aí permanece.

Fato de penetração

Vestuário de proteção que permite ao bombeiro, até uma
determinada temperatura, penetrar nas chamas durante um
curto espaço de tempo.

Fato de proteção

Vestuário individual completo que protege o bombeiro de
modo adequado a determinadas condições ambientais
(temperatura, contaminantes ou agressões mecânicas).

Fato de proteção

Vestuário de proteção que permite preservar o bombeiro da
ação de determinados produtos químicos, tóxicos ou
corrosivos.

química
Ferido grave

Vítima de acidente cujos danos corporais obriguem a um
período de hospitalização superior a 24 horas e que não
venha a falecer nos 30 dias após o acidente.

Ferido leve

Vítima de acidente que não seja considerada ferido grave e
que não venha a falecer nos 30 dias após o acidente.

GE

Grupo de Embalagem.

GE I

Matéria muito perigosa.

GE II

Matéria medianamente perigosa.

GE III

Matéria levemente perigosa.

Grupo de

As letras identificam os explosivos considerados como
compatíveis. As matérias da Classe 1 são consideradas como
“compatíveis” se puderem ser transportadas juntas sem
aumentar significativamente quer a probabilidade de um
incidente quer, para uma determinada quantidade, a
magnitude dos efeitos de tal incidente.

compatibilidade

Grupo de embalagem

O grupo de embalagem (GE/ PG – Packing Group) é atribuído
com base no grau de perigo apresentado pela matéria.

Higiene e Segurança

Consiste na identificação e quantificação dos vários fatores
de risco e consequente avaliação e controlo das condições
de trabalho, nomeadamente na prevenção da doença
relacionada com o trabalho (Higiene) e na prevenção do
acidente de trabalho (Segurança).
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Imiscível

Significa que uma matéria não se mistura rapidamente com
água.

Incidente

Ocorrência instantânea e não desejada que, ao contrário do
acidente de trabalho, não provoca lesões ou danos para além
dos resultantes da alteração normal da atividade.

Indicador de gravidade IG = 100xM + 10xFG + 3xFL, em que M é o número de
mortos, FG o de feridos graves e FL o de feridos leves.
Índice de frequência

Número de acidentes de trabalho por milhão de horas
trabalhadas.

Índice de gravidade
(HSST)

Número de dias de trabalho perdidos devido a acidentes de
trabalho por mil horas trabalhadas.

Índice de gravidade

Número de mortos por 100 acidentes com vítimas.

(Segurança rodoviária)

Inflamabilidade

Inflamabilidade é definida como a facilidade com que algo
queima ou entra em ignição, causando fogo ou combustão. O
grau de dificuldade necessária para causar a combustão de
uma substância é quantificada através do teste de chama.

Instalação

Uma unidade técnica dentro de um estabelecimento onde
sejam produzidas, utilizadas, manipuladas ou armazenadas
substâncias perigosas, incluindo todo o equipamento,
estruturas,
canalizações,
maquinaria,
ferramentas,
entroncamentos ferroviários especiais, cais de carga,
pontões de acesso à instalação, molhes, armazéns ou
estruturas semelhantes, flutuantes ou não, necessários ao
funcionamento da instalação. (Decreto-lei n.º 254/2007, de 12
de Julho, alínea h) do artigo 2.º).

Jato de água direto

O método usado para aplicar ou distribuir água através da
agulheta de uma mangueira. A água sai sob pressão para
assegurar penetração. Jatos de água diretos são
frequentemente usados para arrefecer tanques e outros
equipamentos expostos a incêndios de líquidos inflamáveis
ou para lavar os derrames para longe dos pontos de perigo.
No entanto, os jatos de água diretos provocam o
espalhamento de incêndios de líquidos se não forem usados
adequadamente ou quando são direcionados para
recipientes abertos de líquidos inflamáveis e combustíveis.

Limite de

O limite de inflamabilidade é a faixa de concentração, no ar,
dos vapores de uma substância inflamável. O menor valor é
o limite inferior de inflamabilidade (LIE), e o maior valor é o
limite superior de inflamabilidade (LSE).

inflamabilidade

Limite inferior de
inflamabilidade (LIE)
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É a mínima concentração de vapores de combustível em
mistura com um comburente, abaixo da qual não se produz a
combustão.
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Limite superior de
inflamabilidade (LSE)

É a máxima concentração de vapores de combustível em
mistura com um comburente, acima da qual não se produz a
combustão.

Líquido combustível

Refere-se a um líquido com um ponto de inflamação superior
a 60,5°C e inferior a 93°C.

Líquido criogénico

Refere-se a um gás liquefeito refrigerado com um ponto de
ebulição mais frio do que –90°C à pressão atmosférica.

Líquido inflamável

Líquido com um ponto de inflamação de 60,5°C ou inferior.

Líquido refrigerado

Ver “Líquido Criogénico”.

Local de Trabalho

Todo o lugar em que o trabalhador se encontra, ou donde ou
para onde deve dirigir-se em virtude do seu trabalho, e em
que esteja, direta ou indiretamente, sujeito ao controlo do
empregador.

Matéria explosiva

Substâncias de que se espera uma explosão em massa logo
após um curta exposição ao fogo.

primária “A”
Matéria explosiva
primária “B”
Matéria explosiva
primária “C”

Matéria explosiva
primária “D”

Matéria explosiva
primária “E & F”

Matéria explosiva
primária “G”

Matéria explosiva
primária “H”

Objetos de que se espera uma explosão em massa logo após
curta exposição ao fogo.
Substâncias ou objetos que podem facilmente inflamar-se e
arder violentamente sem necessariamente explodirem.
Matéria explosiva propulsora ou outra matéria explosiva
deflagrante ou objeto que contém uma tal matéria explosiva.
Substâncias ou objetos em que pode ocorrer uma explosão
em massa (com perigo de sopro e/ou de projeção de
fragmentos) quando expostos ao fogo. Matéria explosiva
secundária detonante ou pólvora negra ou objeto que contém
uma matéria explosiva secundária detonante, em qualquer
dos casos sem meios de iniciação nem carga propulsora, ou
objeto que contém uma matéria explosiva primária e, pelo
menos, dois dispositivos de segurança eficazes.
Objetos em que pode ocorrer uma explosão em massa num
incêndio. Objeto que contém uma matéria explosiva
secundária detonante, com ou sem meios de iniciação, com
carga propulsora.
Substâncias e objetos que podem explodir em massa e
podem libertar gases ou fumos tóxicos. Composição
pirotécnica ou objeto que contém uma composição
pirotécnica ou objeto que contém simultaneamente uma
composição iluminante, incendiária, lacrimogénea ou
fumígena.
Objetos que num incêndio podem ejetar projéteis perigosos e
fumo branco denso. Objeto que contém simultaneamente
uma matéria explosiva e fósforo branco.
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Matéria explosiva
primária “J”
Matéria explosiva
primária “K”
Matéria explosiva
primária “L”

Matéria explosiva
primária “N”

Matéria explosiva
primária “S”

Matéria explosiva
primária

Objetos que podem explodir em massa. Objeto que contém
simultaneamente uma matéria explosiva e um líquido ou um
gel inflamáveis.
Objetos que num incêndio podem ejetar projéteis perigosos e
gases tóxicos. Objeto que contém simultaneamente uma
matéria explosiva e um agente químico tóxico.
Substâncias e objetos que apresentam um risco especial e
que podem ser ativados pela exposição ao ar ou à água.
Matéria explosiva ou objeto que contém uma matéria
explosiva e que apresenta um risco particular e que exige o
isolamento de cada tipo.
Objetos que contêm apenas substâncias detonantes
extremamente pouco sensíveis e demonstram uma
probabilidade negligenciável de ignição ou da propagação
acidental. Objetos que só contenham matérias detonantes
extremamente pouco sensíveis.
Substâncias ou objetos embalados que, se iniciados
acidentalmente, produzem efeitos que geralmente estão
confinados à proximidade imediata. Matéria ou objeto
embalado ou concebido de modo a limitar ao interior do
volume todo o efeito perigoso devido a um funcionamento
acidental, a não ser que a embalagem tenha sido deteriorada
pelo fogo, caso que em todos os efeitos de sopro ou de
projeção são suficientemente reduzidos para não dificultar de
modo apreciável ou impedir a luta contra o incêndio e a
aplicação de outras medidas de urgência na proximidade
imediata do volume.
Objeto que contém uma matéria explosiva primária e menos
dois dispositivos de segurança eficazes. Alguns objetos, tais
como os detonadores de mina (de desmonte) e os iniciadores
de percussão, são incluídos, mesmo que não contenham
explosivos primários.

Medicina do Trabalho

Especialidade da medicina cujo objetivo é prevenir riscos
para a saúde do trabalhador, vigiando e controlando
diretamente o seu estado de saúde.

Medidas de Prevenção

Conjunto de ações de ordem construtiva, técnica ou
organizacional que têm como objetivo evitar ou minimizar os
riscos profissionais, ou seja proteger os trabalhadores na sua
integridade física e moral. Como medidas de prevenção mais
vulgarmente utilizadas destacam-se a sinalização de
segurança e os equipamentos de proteção coletiva e
individual, bem como as ações de formação e sensibilização
dos trabalhadores.

de Riscos

Meio ambiente
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O conjunto de condições, leis, influências e interações de
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege
a vida em todas as suas formas.
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Melhoria contínua

Processo recorrente de aperfeiçoamento do sistema de
gestão de segurança (3.20), por forma a atingir melhorias no
desempenho do sistema de gestão de segurança, de acordo
com a política de prevenção de acidentes graves do
estabelecimento. (adaptado de NP EN ISO 14001:2004 +
Emenda 1:2006, 3.2).

mg/m3

Miligramas de uma matéria por metro cúbico de ar.

Miscível

Significa que uma matéria se mistura prontamente com a
água.

ml/m3

Mililitros de uma matéria por metro cúbico de ar. (1 ml/m3
igual a 1 ppm).

Morto

Vítima cujo óbito ocorra no local do acidente ou durante o
percurso até à unidade de saúde.

Morto/Vítima mortal a

Vítima cujo óbito ocorra no período de 30 dias após o
acidente.

30 dias
n.a.s.

Estas letras referem às rubricas “não especificado de outra
forma”. Estas siglas são usadas em nomes genéricos tais
como “o líquido corrosivo, n.a.s.” Isto significa que o
verdadeiro nome químico para esse líquido corrosivo não
está descrito nos regulamentos; consequentemente, um
nome genérico deve ser usado para o identificar nos
documentos de transporte. (Inglês: n.o.s – not otherwise
specified; Françês: n.a.s – non specifié par ailleurs).

Não conformidade

É uma não satisfação (incumprimento) de um requisito.
(NP EN ISO 14001:2004 + Emenda 1:2006, 3.15).

Nocivo

Significa que um material pode ser nocivo ou prejudicial à
saúde ou ao bem-estar físico.

O ambiente

É constituído pela estrada, pelo clima, pela orografia e
hidrografia, pelo tipo de povoamento, pelo tipo e composição
de trânsito e pelo sistema de leis existente, assim como pela
forma como elas são impostas.

(como componente do
trânsito)

O Fosgénio (CG) é um
agente asfixiante
O utente
(como componente do
trânsito)

O veículo
(como componente do

Sintomas: Irritação nos olhos/ nariz/ garganta, dificuldade
respiratória, náuseas e vómitos, queimaduras na pele
exposta.
É toda a pessoa (peão, condutor ou passageiro), que está
envolvida no trânsito. O utente é o principal responsável por
tudo o que acontece na estrada, pois está na origem do
trânsito e determina a sua evolução.
É todo o artefacto, motorizado ou não, que se destina a
transitar na via pública, pelos seus próprios meios, e auxiliado
por um condutor.

trânsito)
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Objetivos

Resultados que um estabelecimento se propõe atingir em
termos do desempenho do seu sistema de gestão de
segurança, devendo estes resultados ser, sempre que
possível, quantificados. (adaptado de NP 4397:2001, 3.11).

OGM

Organismos Geneticamente Modificado (OGM) - organismos
cujo material genético (ADN/ARN) tenha sido modificado ou
alterado por qualquer técnica de engenharia genética.

Operador

Qualquer pessoa singular ou coletiva que explore ou possua
o estabelecimento ou instalação ou qualquer pessoa em
quem tenha sido delegado um poder económico
determinante sobre o funcionamento técnico do
estabelecimento ou instalação. (Decreto-lei n.º 254/2007, de
12 de Julho, alínea i) do artigo 2.º).

Oxidante (comburente) Um produto químico que fornece o seu próprio oxigénio e que
facilita a combustão de matérias combustíveis.
P

A letra depois de um número de guia, identifica uma matéria
que pode polimerizar violentamente sob condições de
temperatura elevada ou de contaminação com outros
produtos. Esta polimerização produzirá calor e a acumulação
de alta pressão nos recipientes que poderão explodir ou
rebentar. (Ver também Polimerização).

Passageiro

Pessoa afeta a um veículo na via pública e que não seja
condutora.

Peão

Pessoa que transita na via pública a pé e em locais sujeitos à
legislação rodoviária.
Consideram-se ainda peões, todas as pessoas que
conduzam à mão velocípedes ou ciclomotores de duas rodas
sem carro atrelado ou carros de crianças ou de deficientes
físicos.

Perigo

Propriedade intrínseca de uma instalação, atividade,
equipamentos, um agente ou outro componente material do
trabalho com potencial para provocar dano. – L 102/2009
ou
Fonte, situação, ou ato com potencial para dano em termos
de lesão ou afetação para a saúde, ou uma combinação
destes. NP 4397/2008.

pH

É um valor que representa a acidez ou a alcalinidade de uma
solução aquosa. A água pura tem um pH de 7. Um valor de
pH abaixo de 7 indica uma solução ácida (um pH de 1 é
extremamente ácido). Um pH acima de 7 indica uma solução
alcalina (um pH de 14 é extremamente alcalino). Os ácidos e
as bases são referidos geralmente como materiais
corrosivos.

Pirofórico

Matéria que se inflama espontaneamente quando exposta ao
ar (ou ao oxigénio).
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Polar

Ver “Miscível”.

Polimerização

Este termo descreve uma reação química que está
geralmente associada à produção de substâncias plásticas.
Basicamente, as moléculas individuais do produto químico
(líquido ou gás) reagem entre si para produzir o que pode ser
descrito como uma longa cadeia. Essas cadeias podem ser
formadas para várias aplicações úteis. Um exemplo bem
conhecido é o copo de café/ líquidos quentes de poliestireno,
que é formado quando as moléculas de estireno no estado
líquido reagem entre si ou polimerizam formando um sólido e
assim mudando o nome de estireno para poliestireno (poli
significa muitos).

Ponto de combustão

É a temperatura do combustível, acima da qual, ele
desprende gases em quantidade suficiente para serem
inflamados por uma fonte externa de calor e continuarem
queimando, mesmo quando retirada esta fonte.

Ponto de fulgor

É a menor temperatura na qual um combustível liberta
gases/vapor em quantidade suficiente para formar uma
mistura inflamável e queimar quando aproximada uma fonte
externa de calor. Porém, o ponto de fulgor não é suficiente
para que a combustão seja mantida, ou seja, retirada a fonte
de calor, a combustão cessará.

Ponto de ignição

É a temperatura necessária para inflamar os gases que
estejam se desprendendo de um combustível, só com a
presença do comburente.

Ponto de inflamação

A temperatura mais baixa à qual um líquido ou sólido emite
vapor numa concentração à qual, quando combinado com o
ar perto da superfície do líquido ou sólido, se forma uma
mistura inflamável. Assim, quanto mais baixo for o ponto de
inflamação mais inflamável é o material.

Ponto negro

Lanço de estrada com o máximo de 200 metros de extensão,
no qual se registou, pelo menos, 5 acidentes com vítimas, no
ano em análise, e cuja soma de indicadores de gravidade é
superior a 20.

Pó-químico seco

Uma preparação concebida para combater incêndios que
envolvam líquidos inflamáveis, substâncias pirofóricas e
equipamento elétrico. Os produtos mais comuns contêm
bicarbonato de sódio ou bicarbonato de potássio.

Pressão de vapor

Pressão à qual um líquido e o seu vapor estão em equilíbrio
a uma determinada temperatura. Líquidos com pressões de
vapor elevadas evaporam rapidamente.
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Prevenção

O conjunto de políticas e programas públicos, bem como
disposições ou medidas tomadas ou previstas no
licenciamento e em todas as fases de atividade da empresa,
do estabelecimento ou do serviço, que visem eliminar ou
diminuir os riscos profissionais a que estão potencialmente
expostos os trabalhadores. (Lei n.º 102/2009, 10 Setembro).

Procedimento

Modo especificado de realizar uma atividade ou um processo,
podendo ou não estar documentado. (NP EN ISO
14001:2004 + Emenda 1:2006, 3.19).

Produtos de

Produtos da reação de decomposição química ou térmica de
uma substância.

decomposição
Proteção coletiva

Conjunto de equipamentos e medidas que têm por finalidade
evitar acidentes de trabalho ou doenças profissionais,
protegendo não um trabalhador específico, mas sim um
conjunto ou a totalidade dos trabalhadores da instalação.
Dentro destas proteções, consideram-se as normas de
segurança e a sinalização.

Proteção Individual

Técnica de proteção relativamente a um ou mais riscos, em
que se aplica ao trabalhador a respetiva proteção.

PTI

Perigo tóxico por inalação. Termo usado para descrever
gases e líquidos voláteis que são tóxicos quando inalados.

Quase-acidente

Uma situação de desvio às condições normais de operação
(incidente) com o potencial de originar um acidente grave,
mas sem concretização.

Queimadura

Refere-se a queimaduras químicas ou térmicas; a primeira
pode ser causada por substâncias corrosivas e a segunda por
gases liquefeitos criogénicos, substâncias fundidas a alta
temperatura ou chamas.

Radioatividade

As propriedades de algumas substâncias que emitem
radiação ionizante invisível e potencialmente prejudicial.

Recursos ambientais

A atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas,
os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos
da biosfera, a fauna e a flora.

Registo

Documento (3.14) que expressa resultados ou que fornece
evidência das atividades realizadas. (NP EN ISO 14001:2004
+ Emenda 1:2006, 3.20).
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Risco

A probabilidade de concretização do dano em função das
condições de utilização, exposição ou interação do
componente material do trabalho que apresente perigo.
D.L.102/2009
ou
Combinação da probabilidade de ocorrência de um
acontecimento ou de exposição(ões) perigosos e da
gravidade de lesões ou afetação da saúde que possam ser
causadas pelo acontecimento ou pela (s) exposição(ões).”NP 4397.

Risco (R)

(R = P x G)
Combinação da probabilidade (P) da ocorrência de um
fenómeno perigoso com a gravidade (G) das lesões ou danos
para a saúde que tal fenómeno possa causar.

Risco aceitável

Risco que foi reduzido a um nível que possa ser tolerado pela
organização, tendo em atenção as suas obrigações legais e
a sua própria política de ASST [OHSAS 18001:2007,
adaptado.

Risco de queda

Qualquer local onde uma pessoa esteja exposta a uma queda
em potencial.

Risco efetivo

O risco efetivo é a probabilidade do Homem estar exposto a
um risco potencial [APCER].

Risco intrínseco

Risco que está intrinsecamente associado a um determinado
perigo.

Risco potencial

O risco potencial está associado ao facto de a resistência do
corpo, eventualmente atingido, ser inferior a uma
determinada energia (causadora do acidente).

Risco profissional

Probabilidade de algo afetar negativamente a saúde dos
trabalhadores.

Risco residual

Risco que se mantém após o tratamento do risco.

Risco tolerável

Risco que foi reduzido a um nível que pode ser tolerado pela
organização, tendo em conta as suas obrigações legais e a
sua própria política de segurança e saúde no trabalho. (BS
OHSAS 18001:2007, cláusula 3.1).

(aceitável)

Risco que é aceite num determinado contexto baseado no
valor atual da sociedade. (ISO/IEC Guide 51:99, 5.3).
Riscos profissionais

Os que decorrem da evolução socioeconómica e das
transformações do mundo do trabalho, os riscos
psicossociais englobam o stress, a depressão e a ansiedade,
o assédio moral, a intimidação e a violência. Põem em risco
o bem-estar no trabalho na sua dimensão física, moral e
social.
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Saúde no trabalho

Abordagem que integra, além da vigilância médica, o controlo
dos elementos físicos e mentais que possam afetar a saúde
dos trabalhadores, representando uma considerável
evolução face às metodologias tradicionais da medicina do
trabalho.

Segurança

Imunidade à produção de danos de um risco inaceitável. (NP
4397:2001, 3.17).

Sensível à água

Substâncias que, quando em contacto com água, podem
produzir produtos de decomposição inflamáveis e/ou tóxicos.

Sistema de gestão da

Parte de um sistema global de gestão que possibilita a gestão
dos riscos de acidentes graves relacionados com as
atividades do estabelecimento. Estão compreendidos a
estrutura operacional, as atividades de planeamento, as
responsabilidades, as práticas, os procedimentos, os
processos e os recursos para desenvolver, implementar,
tornar efetiva, rever e manter a política de prevenção de
acidentes graves do estabelecimento. (adaptado da alínea b)
do Anexo III Decreto-lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, e NP
4397:2001, 3.19).

segurança

Sistema de gestão da
segurança e saúde no

Conjunto de elementos interrelacionados ou interativos que
têm por objeto estabelecer uma política e objetivos de SST, e
alcançar tais objetivos.

trabalho
Substâncias perigosas As substâncias, misturas ou preparações enumeradas na
parte 1 do anexo I ao Decreto-lei n.º 254/2007, de 12 de julho,
ou que satisfaçam os critérios fixados na parte 2 do mesmo
anexo e presentes ou previstas sob a forma de matériasprimas, produtos, subprodutos, resíduos ou produtos
intermédios, incluindo aquelas para as quais é legítimo supor
que se produzem em caso de acidente. (Decreto-lei n.º
254/2007, de 12 de Julho, alínea n) do artigo 2.º).
Temperatura de
combustão

Temperatura de
ignição (ou
autoinflamação)

XLII

É a temperatura a partir da qual o combustível emite gases
ou vapores em quantidades tais que permitem formar com o
ar uma mistura que sob a ação de um estímulo energético
entre em combustão de forma autossustentada. Neste caso
a taxa de formação de gases combustíveis é suficientemente
elevada para permitir a criação de novas zonas de mistura
gás combustível/ar, dentro dos limites de inflamabilidade, que
mantenham a combustão de modo sustentado, mesmo se o
estímulo for retirado.
Temperatura à qual, sem necessidade de qualquer estímulo
externo, a mistura de gases ou vapores combustíveis com o
ar entra em combustão sustentada.
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Temperatura de
inflamação

Temperatura a partir da qual o combustível em questão emite
gases ou vapores em quantidade suficiente para formar com
o ar misturas que ardem na presença de uma chama de forma
intermitente ou não sustentada. Nesta situação as taxas de
pirolificação dos sólidos, ou de vaporização dos líquidos, são
tão baixas que é necessário esperar algum tempo para que
em determinados pontos da região que se encontra sobre o
combustível se atinjam concentrações do gás ou vapor,
combustível dentro dos limites de inflamabilidade. Essas
pequenas bolsas, na presença de um estímulo externo, são
consumidas rapidamente não sendo a taxa de pirolificação ou
de vaporização suficiente para sustentar a formação de novas
bolsas de mistura, dentro dos limites de inflamabilidade, que
mantenham de modo continuado a combustão.

Tráfego

Conjunto de veículos, de passageiros e de mercadorias que
circulam numa via de comunicação, considerados em
conjunto ou separadamente (tráfego de veículos, tráfego de
passageiros e tráfego de mercadorias).

Trânsito

Movimento de pessoas, animais e veículos que utilizam uma
via.

V

Concentração de vapor saturado no ar de uma matéria em
ml/m3 (volatilidade) a 20ºC e à pressão atmosférica normal.

Valores limite de

Os valores limite de exposição (VLE) correspondem, no
quadro das estratégias de prevenção mais correntemente
adotadas, à mais elevada concentração (ou dose) de uma
substância química a que a quase totalidade dos indivíduos
de uma população trabalhadora pode estar exposta, dia após
dia, sem que daí resulte a ocorrência de determinado efeito
adverso para a saúde (Instituto Português da Qualidade,
1983; INRS, 1996).

exposição (VLE)

Viscosidade

Medida de resistência interna de um líquido ao escoamento.
Esta propriedade é importante porque indica quão rápido uma
matéria escapa através de furos de um recipiente ou tanque.

Vítima

Ser humano que em consequência de acidente sofra danos
corporais.

VLE-CM

A concentração máxima «valor teto» que, mesmo
instantaneamente, nunca deve ser excedida. Esta
concentração também é identificada como TLV-C (ceiling).
Incluem-se neste âmbito as concentrações médias
ponderadas, por períodos de 15 minutos, que não devem ser
ultrapassadas ao longo de toda a jornada de trabalho (TLVSTEL – short-term exposure limit).

VLE-MP

A concentração média ponderada durante os 5dias de
trabalho de uma semana de 40 horas, que também por vezes
é designada como “time-weighted average” (TLV-TWA).
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Zona fria

Área onde o posto de comando do incidente e funções de
apoio necessárias para gerir o incidente estão localizadas.
Esta é também conhecida como a zona limpa, zona verde,
zona de apoio ou zona “2” em outros documentos.

Zona morna

Área entre as zonas quente e fria onde se efetua a
descontaminação do pessoal e do equipamento e onde
ocorre o apoio à zona quente. Inclui pontos de controlo para
o corredor de acesso, contribuindo para reduzir a propagação
da contaminação. Igualmente referido como o corredor de
redução de contaminação, a zona de redução da
contaminação, a zona amarela, a zona de acesso limitada ou
zona “1” em outros documentos.

Zona perigosa

Qualquer zona dentro ou em torno de um equipamento de
trabalho onde a presença de um trabalhador exposto o
submeta a riscos para a sua segurança ou saúde. – DL
50/2005 - (Dir 89/655/CEE, alterada pela Di 95/63/CE e pela
Dir 2001/45/CE do PE e do Cons.).

Zona quente

Área imediatamente envolvente de um incidente com
matérias perigosas com a dimensão suficiente para impedir
efeitos adversos das matérias perigosas libertadas ao
pessoal fora da zona. Esta zona é igualmente referida como
a zona de exclusão, a zona vermelha, a zona restrita, zona
“0” ou “hot zone” em outros documentos.

Zonas de controlo

Áreas designadas em incidentes com matérias perigosas
baseadas na segurança e no grau de perigo. Existem muitos
termos para descrever zonas de controlo. Neste estudo, estas
zonas são definidas como zona quente/ vermelha/ de
exclusão/ restrita/ “0”/ “hot zone”, zona morna/ amarela/ de
redução da contaminação/ de acesso limitado/ “1” e zona fria/
verde/ limpa/ “2”.
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13.7.Anexo VII
LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEIS AOS TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS PERIGOSAS

Combustíveis
Regulamentação

Designação Geral

Portaria n.º 348/96, de Define os parâmetros exigidos para a composição do GPL
08 de Agosto

Ambiente e Qualidade
Regulamentação
Decreto-Lei

n.º

Designação Geral
72- Altera o Decreto-Lei n.º 82/95, de 22 de Abril, os anexos I e X

M/2003, de 14 de Abril

da Portaria n.º 732-A/96, de 11 de Dezembro, e transpõe para
a ordem jurídica nacional, na parte relativa às substâncias
perigosas, a Directiva n.º 2001/58/CE, da Comissão, de 27 de
Julho

DL 260/2003, de 21 de Altera o n.º 2 do artigo 2º do DL n.º 82/95 de 22 de Abril, relativo
Outubro

à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e
administrativas respeitantes à classificação, embalagem e
rotulagem das substâncias perigosas

ISO 9001: 2000

Sistema de Gestão da Qualidade

Lei n.º 11/87, de 07 de Lei de Bases do Ambiente
Abril
NP EN 4397: 2001

(OHSAS 18001:1999) Define o sistema de gestão e saúde no
trabalho. Apresenta o modelo constituído por cinco etapas
fundamentais, ao longo do qual se distribuem os seus
requisitos
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Lei n.º 50/2006de 29 de Aprova a lei-quadro das contraordenações ambientais
Agosto
Decreto-Lei n.º 147/2008 Estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos
de 29 de Julho

ambientais e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva
n.º 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21
de Outubro, que aprovou, com base no princípio do poluidor
pagador, o regime relativo à responsabilidade ambiental
aplicável à prevenção e reparação dos danos ambientais, com
a alteração que lhe foi introduzida pela Diretiva n.º 2006/21/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à gestão de
resíduos da indústria extrativa

Lei n.º 89/2009 de 31 de Procede à primeira alteração à Lei n.º 50/2006, de 29 de
Agosto

Agosto,

que

estabelece

o

regime

aplicável

às

contraordenações ambientais
Declaração

de Retifica a Lei n.º 89/2009, de 31 de Agosto, que procede à

Retificação n.º 70/2009 primeira alteração à Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto, que
de 1 de Outubro

estabelece

o

regime

aplicável

às

contra

ordenações

ambientais, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 168,
de 31 de Agosto de 2009
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Atmosferas Explosivas, Gases e Produtos Inflamáveis
Regulamentação

Designação Geral

Decreto-Lei 341/97, de

Estabelece as disposições relativas à segurança e saúde dos

21 de Maio

aparelhos sistemas de protecção destinados a serem utilizados em
atmosferas potencialmente explosivas, transpondo para a ordem
jurídica nacional a Directiva n.º 94/9/CE, de 23 de Março

Decreto-Lei n.º 112/96

Estabelece as regras de segurança e de saúde relativas aos

de 05 de Agosto

aparelhos e sistemas de protecção destinados a ser utilizados em
atmosferas potencialmente explosivas

Decreto-Lei n.º 201/90,

Segurança de equipamentos eléctricos utilizados em atmosferas

de 19 de Junho

explosivas, com excepção dos equipamentos destinados a minas
com grisu e do equipamento destinado e elctromedecina

Decreto-Lei nº 124/97 de

Estabelece as disposições respeitantes à aprovação dos

23 de Maio

regulamentos de segurança das instalações de armazenamento
de gases de petróleo liquefeitos ( GPL ) com capacidade ate 200
m3 por recipiente e os relativos à construção e manutenção dos
parques de garrafas de GPL, bem como à instalação de aparelhos
a gás com potências elevadas

Decreto-Lei nº 130/92 de

Estabelece as normas relativas à protecção de pessoas e bens

06 de Junho

contra riscos decorrentes da utilização de aparelhos a gás

Decreto-Lei nº 236/2003

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva nº

de 30 de Setembro

1999/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
Dezembro, relativa às prescrições mínimas destinadas a promover
a melhoria da protecção da segurança e da saúde dos
trabalhadores susceptíveis de serem expostos a riscos derivados
de atmosferas explosivas – Directiva ATEX

Decreto-Lei nº202/90 de

Transpõe para o direito interno as directivas comunitárias

19 de Junho

76/117/CEE de 18 de Dezembro de 1975 e 79/196/CEE de 06 de
Fevereiro de 1979, relativas à utilização de equipamentos
eléctricos em atmosferas explosivas

Despacho nº 12

Lista das normas harmonizadas no âmbito da aplicação da

570/2000 (2ª série) de

Directiva nº 89/686/CEE, relativa aos aparelhos e sistemas de
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20 de Junho

protecção

destinados

a

ser

utilizados

em

atmosferas

potencialmente explosivas.
Portaria n. 341/97 de 21

Estabelece regras relativas à segurança e saúde dos aparelhos e

de Maio

sistemas de protecção destinados a ser utilizados em atmosferas
potencialmente explosivas.

Portaria n.° 62-A/93 de

Regulamenta as prescrições específicas aplicáveis às garrafas

15 de Janeiro

para gás, soldadas, de aço não ligado

Portaria n.° 62-C/93 de

Regulamenta as prescrições específicas aplicáveis às garrafas

15 de Janeiro

para gás, de aço, sem soldadura

Portaria nº 362/2000 de

Aprova os procedimentos relativos às Inspecções e à Manutenção

20 de Junho

das Redes e Ramais de Distribuição e Instalações de Gás e o
Estatuto das Entidades Inspectoras das Redes e Ramais de
Distribuição e Instalações de Gás

Portaria nº 460/2001 de

Aprova o Regulamento de Segurança das Instalações de

8 de Maio

Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com
Capacidade

até

200

m3

por

Recipiente.

Publicada no Diário da República : I série B; Nº 106. 2001-05-08,
p. 2667-2675.

LXXX

13-Anexos

Código da Estrada
Regulamentação

Designação Geral

Decreto-Lei n.º 265-A/2001,

Altera os DL n.os 114/94, de 3 de Maio, e 2/98, de 3 de Janeiro,

de 28 de Setembro

bem como o Código da Estrada, e revoga os DL n.º s 162/2001,
de 22 de Maio, e 178-A/2001, de 12 de Junho

Lei n.º 20/2002, de 21 de

Quinta alteração ao Código da Estrada e revogação da Lei n.º

Agosto

1/2002, de 2 de Janeiro

Lei n.º 99/2003, de 27 de

Aprova o novo Código do Trabalho

Agosto
Declaração de Rectificação

Rectificada a Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, que aprova o

n.º 15/2003, de 28 de

Código do Trabalho, relativamente a duas inexactidões

Outubro

constantes dos artigos 166.º e 296.º, relativos, respectivamente,
ao período de referência para aferição da duração média do
trabalho, e ao princípio geral da indemnização. Relativamente
ao último caso corrige-se um erro ortográfico e, no primeiro
caso, trata-se de criar mais alíneas ao n.º 3 do artigo 166.º, sem
alteração de conteúdo, mas antes dividindo a parte inicial desse
mesmo número 3

Decreto-Lei n.º 138/2012 de

Transpõe parcialmente para a ordem jurídica interna a Directiva

5 de Julho

n.º 2006/126/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20
de dezembro, alterada pelas Directivas n.ºs 2009/113/CE, da
Comissão, de 25 de agosto, e 2011/94/UE, da Comissão, de 28
de novembro, relativas à carta de condução, procedendo, para
tanto, à:
a) Alteração ao Código da Estrada, aprovado pelo Decreto -Lei
n.º 114/94, de 3 de Maio, alterado pelos Decretos -Leis n.ºs
44/2005, de 23 de Fevereiro, 113/2008, de 1 de Julho, e
113/2009, de 18 de Maio, e pelas Leis n.ºs 78/2009, de 13 de
Agosto, e 46/2010, de 7 de Setembro;
b) Aprovação do Regulamento da Habilitação Legal para
Conduzir.
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Código do Trabalho e Regulamentação
Regulamentação
Lei n.º 99/2003, de 27 de

Designação Geral
Aprova o novo Código do Trabalho

Agosto
Declaração de Rectificação

Rectificada a Lei n.º 99/2003, de 27 de agosto, que aprova o

n.º 15/2003, de 28 de

Código do Trabalho, relativamente a duas inexactidões

Outubro

constantes

dos

artigos

166.º

e

296.º,

relativos,

respectivamente, ao período de referência para aferição da
duração média do trabalho, e ao princípio geral da
indemnização. Relativamente ao último caso corrige-se um
erro ortográfico e, no primeiro caso, trata-se de criar mais
alíneas ao n.º 3 do artigo 166.º, sem alteração de conteúdo,
mas antes dividindo a parte inicial desse mesmo número 3
Lei n.º 35/2004, de 29º de

Regulamenta a Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, que aprovou

Julho

o Código do Trabalho
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Controlo Metrológico de Instrumentos de Medição
Regulamentação

Designação Geral

Decreto-Lei n.º 71/2011 de

Fixa os requisitos essenciais a que os instrumentos de

16 de Junho

medição devem obedecer, transpondo para a ordem jurídica
interna a Directiva n.º 2004/22/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 31 de Março, e a Directiva n.º 2009/137/CE,
da Comissão, de 10 de Novembro

Portaria n.º 19/2007 de 5 de

Aprova o regulamento aplicável aos sistemas de medição

Janeiro

contínua e dinâmica de quantidades de líquidos com exclusão
da água

Portaria n.º 1544/2007 de 6

Aprova o Regulamento dos Indicadores Automáticos de

de Dezembro

Referenciação do Nível de Líquidos. Revoga a Portaria n.º
956/92 de 3 de Outubro
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Documentos de Transporte
Regulamentação

Designação Geral

Decreto-Lei n.º 145/2008 de

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 239/2003, de

28 de Julho

4 de Outubro, que estabelece o regime jurídico do contrato de
transporte rodoviário nacional de mercadorias

Decreto-Lei n.º 239/2003 de

Estabelece o regime jurídico do contrato de transporte

4 de Outubro (na redacção

rodoviário nacional de mercadorias

dada pelo Decreto-Lei nº
145/2008 de 28 de Julho)
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Equipamento de Protecção Individual
Regulamentação

Designação Geral

Decreto-Lei nº 128/93, de 22

Estabelece os requisitos a que deve obedecer o fabrico e

de Abril, alterado por

comercialização dos EPI

Decreto-Lei nº 139/95, de 14
de Junho e Decreto-Lei nº
374/98, de 24 de Novembro
Decreto-Lei nº 128/93, de 22

Estabelece os requisitos a que deve obedecer o fabrico e

de Abril, alterado por

comercialização dos EPI

Decreto-Lei nº 139/95, de 14
de Junho e Decreto-Lei nº
374/98, de 24 de Novembro
Decreto-Lei nº 348/93, de 01

Estabelece o enquadramento relativo às prescrições mínimas

de Outubro

de segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhadores
de equipamento de protecção individual no trabalho

Despacho n.º 22 714/2003

Publica a lista de normas harmonizadas no âmbito de

do IPQ - II Série n.º 270, de

aplicação da Directiva n.º 89/686/CEE, relativa a equipamentos

21 de Novembro

de protecção individual (EPI)

Portaria nº 1131/93, de 04

Regulamenta o Decreto-Lei nº 128/93, de 22 de Abril

de Novembro, alterado por
Portaria nº 109/96, de 10 de
Abril
Portaria nº 988/93, de 06 de

Estabelece a regulamentação relativa às prescrições mínimas

Outubro

de segurança e saúde dos trabalhadores na utilização de
equipamento de protecção individual
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Formação Obrigatória de Motoristas
Regulamentação

Designação Geral

Deliberação n.º 2369/2010

Estabelece as condições de formação em extensões dos

(publicado no DR n.º 244,

centros de formação contínua de motoristas de veículos

Série II de 20 Dezembro

pesados

2010)
Despacho n.º 26482/2009

Estabelece o modelo do certificado de aptidão para motorista

(publicado no DR n.º 236,

(CAM) de determinados veículos afectos ao transporte

Série II de 7 Dezembro

rodoviário de mercadorias e de passageiros, e as condições de

2009)

realização dos exames

Deliberação n.º 3256/2009

Estabelece as condições de homologação, organização e

(publicado no DR n.º 236,

ministração dos cursos de formação de motoristas de

Série II de 7 Dezembro

determinados veículos afectos ao transporte rodoviário de

2009)

passageiros e mercadorias

Decreto-Lei n.º 126/2009 de

No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º

27 de Maio

55/2008, de 4 de Setembro, transpõe para a ordem jurídica
interna a Directiva n.º 2003/59/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 15 de Julho, relativa à qualificação inicial e à
formação contínua dos motoristas de determinados veículos
rodoviários afectos ao transporte de mercadorias e de
passageiros.

Despacho Conjunto n.º 274-

Aprova o modelo do certificado de motorista

A/2003, de 18 de Março
Directiva n.º 2003/59/CE, de

Certificação obrigatória da aptidão para o exercício da

15 de Julho

profissão de motorista (CAP)
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Legislação Laboral
Regulamentação

Designação Geral

Portaria n.º 44/2012 de 13

Estabelece o sistema de classificação de riscos das empresas

de Fevereiro

sujeitas às disposições do Regulamento (CE) n.º 561/2006, do
Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Março, relativo à
harmonização de determinadas disposições em matéria social
no domínio dos transportes rodoviários, e do Regulamento
(CE) n.º 3821/85, do Conselho de 20 de Dezembro, relativo à
introdução de um aparelho de controlo no domínio dos
transportes rodoviários

Lei n.º 27/2010 de 30 de

Estabelece o regime sancionatório aplicável à violação das

Agosto

normas respeitantes aos tempos de condução, pausas e
tempos de repouso e ao controlo da utilização de tacógrafos,
na actividade de transporte rodoviário, transpondo a Directiva
n.º 2006/22/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15
de Março, alterada pelas Directivas n.ºs 2009/4/CE, da
Comissão, de 23 de Janeiro, e 2009/5/CE, da Comissão, de 30
de Janeiro

Regulamento (UE) n. °

Relativo ao prazo máximo para descarregamento dos dados

581/2010 da Comissão de 1

pertinentes das unidades instaladas nos veículos e dos cartões

de Julho de 2010 (publicado

de condutor Texto relevante para efeitos do EEE

no JO n.º 168, série L de 2
Julho 2010)
Regulamento (UE) n.º

Que adapta pela décima vez ao progresso técnico o

1266/2009 da Comissão de

Regulamento (CEE) n.o 3821/85 do Conselho relativo à

16 de Dezembro de 2009

introdução de um aparelho de controlo no domínio dos

(publicada no JO n.º 339,

transportes rodoviários

Série L de 22-Dezembro2009)
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Directiva n.º 2009/5/CE da

Que altera o Anexo III da Directiva n.º 2006/22/CE do

Comissão de 30 de Janeiro

Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a exigências

de 2009 (publicada no JO

mínimas no que respeita à execução dos Regulamentos (CEE)

n.º 29, série L de 31

n.º 3820/85 e (CEE) n.º 3821/85 do Conselho, quanto às

Janeiro2009)

disposições sociais no domínio das actividades de transporte
rodoviário

Decreto-Lei n.º 237/2007 de

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º

19 de Junho

2002/15/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de
Março, relativa à organização do tempo de trabalho das
pessoas que exercem actividades móveis de transporte
rodoviário

Regulamento (CEE) n.º

Relativo à harmonização de determinadas disposições em

3820/85 do Conselho de 20

matéria social no domínio dos transportes rodoviários

de Dezembro e 1985 (Jornal
Oficial L 370 de 31.12.1985)
Regulamento (CEE) n.º

Relativo à introdução de um aparelho de controlo no domínio

3821/85 do Conselho de 20

dos transportes rodoviários (tacógrafo)

de Dezembro e 1985 (Jornal
Oficial L 370 de 31.12.1985)
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Movimentação Manual de Cargas
Regulamentação
Decreto do Governo n.º

Designação Geral
Peso máximo de cargas a transportar por um só trabalhador

17/84, de 04 de Abril
Decreto-Lei n.º 330/93

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.°

de 25 de Setembro

90/269/CEE, do Conselho, de 29 de Maio, relativa às
prescrições

mínimas

de

segurança

e

de

saúde

na

movimentação manual de cargas
Lei nº 113/99 de 03 de

O artigo 6º da Lei nº 113/99 de 03 de Agosto altera o artigo 10º

Agosto

do Decreto-Lei nº 330/93 de 25 de Setembro, relativo à
protecção da segurança e saúde dos trabalhadores na
movimentação manual de cargas
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Movimentação e Elevação Mecânica de Cargas
Regulamentação
Decreto-Lei n.º 82/99

Designação Geral
Altera o regime jurídico relativo ás prescrições mínimas de
segurança e saúde para a utilização de equipamentos de
trabalho, transpondo para a ordem interna a Directiva n.º
95/63/CE, do Conselho, de 5 de dezembro. Altera a Lei nº
113/99 de 3 de Agosto.

Decreto-Lei nº 273/91, de 7

Disciplina os meios de elevação, com exclusão dos usados e

de Agosto

dos utilizados a bordo de navios e nos caminhos-de-ferro,
funiculares e teleféricos

Decreto-Lei nº 286/1991, de

Estabelece as prescrições técnicas de construção, verificação

9 de Agosto

e funcionamento a que devem obedecer os aparelhos de
elevação ou de movimentação

Portaria nº 1 214/91 de 20

Estabelece a regulamentação a que devem obedecer os carros

de Dezembro

automotores para movimentação de cargas

Portaria nº 53/71, de 3/2

Regulamento geral de segurança e higiene do trabalho nos
estabelecimentos industriais. Altera a Portaria n.º 702/80, de
22 de Setembro

Recuperação de Gases (COV)
Regulamentação

Designação Geral

Portaria n.º 646/97 de 11 de

Transpõe para o direito interno a Directiva n.º 94/63/CE, de 20

Agosto

de Dezembro, relativa ao controlo das emissões de compostos
orgânicos voláteis resultantes do armazenamento de gasolinas
e da sua distribuição dos terminais para as estações de serviço
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Regulamentação Social e Instalação de Tacógrafos
Regulamentação

Designação Geral

DL n.º 324/73, de 30 de

Acordo Europeu relativo ao Trabalho das Tripulações dos

Junho

Veículos que efectuam Transportes Internacionais Rodoviários
(AETR)

Lei n.º 144/99, de 3 de

Alterou o DL n.º 272/89, de 19 de Agosto e estabelece o quadro

Agosto

sancionatório no domínio da regulamentação social nos
transportes

Portaria n.º 1078/92, de 23

Manual de Procedimentos relativos à implementação do

de Novembro

Tacógrafo Digital

Portaria n.º 625/86, de 25 de

Regulamento do controle metrológico dos tacógrafos

Outubro
Regulamento CE n.º

Relativo à harmonização de determinadas disposições em

561/2006, do Parlamento

matéria social no domínio dos transportes rodoviários, que

Europeu e do Conselho de

altera os regulamentos CEE 3821/85 e CEE 2135/98 do

15 de Março

Conselho e revoga o regulamento CEE 3820/85 do Conselho

Regulamento CE n.º

Resolução legislativa do Parlamento Europeu referente à

432/2004, de 5 de Março

posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a
adopção de uma directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa a exigências mínimas no que respeita à
execução dos Regulamentos (CEE) nº 3820/85 e (CEE) nº
3821/85 do Conselho, quanto às disposições sociais no
domínio das actividades de transporte rodoviário

Regulamento CE nº

Altera o Regulamento CEE n.º 3821/85, de 20 de Dezembro,

2135/98, de 24 de Setembro

relativo à introdução de um aparelho de controlo no domínio
dos transportes rodoviários e a Directiva 88/599/CEE relativa à
aplicação dos Regulamentos (CEE) n.º 3820/85 e 3821/85

Regulamento CEE n.º

Harmoniza determinadas disposições em matéria social no

3820/85, de 20 de

domínio dos transportes rodoviários

Dezembro
Regulamento CEE n.º

Define a introdução de um aparelho de controlo no domínio dos

3821/85, de 20 de

transportes rodoviários (TACÓGRAFO).

Dezembro

Alterado pelo Regulamento CE n.º 2135/98 de 24 Setembro
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Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
Regulamentação

Designação Geral

Decreto do Governo nº 1/85 de 16

Aprova, para ratificação, a Convenção n.º 155, relativa

de Janeiro

à segurança, à saúde dos trabalhadores e ao ambiente
de trabalho, adoptada pela Conferência Internacional do
Trabalho na sua 67.ª sessão

Decreto Regulamentar n.º 6/2001,

Aprova a lista das doenças profissionais e o respectivo

de 5 de Maio

índice codificado

Decreto-Lei n.° 347/93, de 1 de

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º

Outubro

89/654/CEE, do Conselho, de 30 de Novembro, relativa
às prescrições mínimas de segurança e saúde nos
locais de trabalho. (Não se aplica a estaleiros
temporários ou móveis, indústrias extractivas). Altera a
Lei nº 113/99 de 3 de Agosto

Decreto-Lei n.º 109/2000 de 30 de

Altera o Decreto-Lei nº 26/94 de 1 de Fevereiro, alterado

Junho

pelas Leis n.º 7/95 de 29 de Março, e nº 118/99 de 11
de Agosto, que contém o regime de organização e
funcionamento das actividades de segurança, higiene e
saúde no trabalho

Decreto-Lei n.º 110/2000, de 30 de

Estabelece as condições de acesso e exercício das

Junho

profissões de técnico superior de segurança e higiene
do trabalho e técnico de segurança e higiene do
trabalho

Decreto-lei n.º 164/2001, de 23 de

Transpõe para a legislação nacional a Directiva

Maio

Europeia SEVESO II

Decreto-Lei n.º 26/94 de 01 de

Estabelece o regime de organização e funcionamento

Fevereiro

das actividades de segurança, higiene e saúde no
trabalho

Decreto-Lei n.º 441/91 de 14 de

Foi aprovado tendo como elementos base as condições

Novembro

de segurança, higiene e saúde no trabalho e
reconhecendo que estes elementos são fundamentais
em qualquer programa de prevenção de riscos
profissionais e contribuem, na empresa, para o
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aumento da competitividade com a diminuição da
sinistralidade
Decreto-Lei nº 133/99 de 29 de

Altera o Decreto-Lei nº 441/91 de 14 de Novembro,

Março

relativo aos princípios da prevenção de riscos
profissionais, para assegurar a transposição de
algumas regras da directiva quadro relativa à segurança
e saúde dos trabalhadores nos locais de trabalho

Despacho 22 333/2001, de 30 de

Aprova as Instruções Técnicas Complementares (ITC)

Outubro

aplicáveis a reservatórios de gases de petróleo
liquefeitos ( GPL ), nos termos do nº2 do artigo 1º do
Decreto-Lei nº 97/2000 de 25 de Maio

Lei n.º 35/2004, de 28 de Julho

Regulamenta e Lei nº 99/2003, de 27 de Agosto que
aprovou

o

Código

do

Trabalho.

As

matérias

relacionadas com a Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho encontram-se reguladas em especial nos
artigos 211º a 263º . Organização dos representantes
dos trabalhadores para segurança, higiene e saúde no
trabalho ( artigo 246º-289º )
Lei n.º 7/95, de 7 de Março

Alterou o D. L. n.º 26/94, de 1 de Fevereiro sobre o
regime de organização e funcionamento dos serviços
de segurança, higiene e saúde no trabalho, previstos
pelo D. L. 441/91, de 14 de Novembro

Portaria n.° 1 179/95, de 26 de

Aprova o modelo da ficha de notificação da modalidade

Setembro

adoptada pela empresa para a organização dos
serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho

Portaria n.º 1031/2002, de 10 de

Aprova o modelo de ficha de aptidão, a preencher pelo

Agosto

médico do trabalho face aos resultados dos exames de
admissão, periódicos e ocasionais, efectuados a
trabalhadores

Portaria n.º 1184/2002, de 29 de

Aprova o modelo de relatório anual da actividade dos

Agosto

serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho

Portaria n.º 53/71, de 3 de

Aprova o Regulamento Geral de Segurança e Higiene

Fevereiro

do Trabalho nos Estabelecimentos Industriais
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Portaria n.º 53/96, de 20 de

Altera a Portaria n.º 1179/95, de 26 de Setembro

Fevereiro

(aprova o modelo da ficha de notificação da modalidade
adoptada pelas empresas para a organização dos
serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho

Portaria n.º 702/80, de 22 de

Aprova o Regulamento Geral de Segurança e Higiene

Setembro

do Trabalho nos Estabelecimentos Industriais. Altera a
Portaria nº 53/71 de 03/02

Portaria nº 987/93, de 6/10

Estabelece as prescrições mínimas de segurança e
saúde nos locais de trabalho

Resolução do Conselho de

Aprova o Plano Nacional de Acção para a Prevenção

Ministros nº 105/2004, de 22 de
Julho
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Segurança contra Incêndios
Regulamentação

Designação Geral

NP
NP EN 2: 1993

Classes de fogos. Errata 1994. Substitui a NP 1553:
1984.

NP 1800: 1981

Segurança

contra

incêndio.

Agentes

extintores.

Selecção segundo as classes de fogos
NP 3064: 1988

Segurança contra incêndio. Utilização dos extintores de
incêndio portáteis

NP 4413: 2002

Manutenção de extintores

NP 4280: 1995

Segurança contra incêndio. Sinalização de dispositivos
de combate a incêndio

NP 4303: 1994

Equipamento de segurança e de combate a incêndio.
Símbolos gráficos para as plantas de projecto de
segurança contra incêndio. Especificações. (ISO 6790)

NP 4386: 2001

Equipamento de segurança e de combate a incêndio –
Símbolos gráficos para as plantas de emergência de
segurança contra incêndio. Especificações

NP 3874-1: 1995

Segurança contra incêndio. Terminologia - Parte 1:
Termos gerais e fenómenos do fogo. Substitui a NP
3038 (ISO 8421-1

NP 3874-2: 1993

Segurança contra incêndio. Terminologia - Parte 2:
Protecção estrutural contra incêndio (ISO 8421-2)

NP 3874-3: 1997

Segurança contra incêndio. Terminologia - Parte 3:
Detectores de incêndio e alarme (ISO 8421-3)

NP 3874-4: 1994

Segurança contra incêndio. Terminologia - Parte 4:
Equipamentos e meios de extinção de incêndios (ISO
8421-4)

NP 3874 –5: 1994

Segurança contra incêndio. Terminologia - Parte 5:
Desenfumagem (controlo de fumo) (ISO 8421-5)

NP 3874 –6: 1994

Segurança contra incêndio. Terminologia - Parte 6:
Meios de evacuação e salvamento (ISO 8421-6)

XCVI

13-Anexos
NP 3874 –7: Al 1994

Segurança contra incêndio. Terminologia - Parte 7:
Meios de detecção e supressão de explosões (ISO
8421-7)

NPEN
NPEN 2: 1993

Classes de fogos. Errata 1994. Substitui a NP 1553:
1984

NPEN 26184-2: 1994

Sistemas de protecção contra as explosões - Parte 2:
Determinação dos índices de explosão dos gases
combustíveis no ar (ISO 6184-2: 1985)"
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Sinalização de Segurança
Regulamentação

Designação Geral

Decreto-Lei nº 141/95 de

Estabelece as prescrições mínimas para a sinalização de

14 de Junho

segurança e de saúde no trabalho

Lei nº 113/99 de 03 de

O artigo 12º da Lei nº 113/99 de 03 de Agosto altera o artigo 11º

Agosto

do Decreto-Lei nº 141/95 de 14 de Junho que estabelece as
prescrições mínimas para a sinalização de segurança e saúde no
trabalho, publicada

Portaria n.º 434/1983, 05

Estabelece o quadro legal para a sinalização de segurança

de Maio
Portaria nº 1456-A/95 de

Regulamenta as prescrições mínimas de colocação e utilização

11 de Dezembro

da sinalização de segurança e de saúde no trabalho. Revoga a
Portaria n.º 434/83, de 15 de Abril
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Transporte de Mercadorias Perigosas
Regulamentação

Designação Geral
- CONVENÇÃO RELATIVA AO CONTRATO DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE MERCADORIAS POR ESTRADA (CMR)
(assinada em 19 de Maio de 1956 em Geneve - aprovada em
Portugal pelo Decreto Lei nº 46 235, de 18 de Março de 1965,
entrou em vigor em 21 de Dezembro de 1969 - Aviso da Direcção
Geral dos Negócios Económicos, DG nº 129, 2º Série de
03.06.1970 - e foi objecto de alteração através do Protocolo de
Emenda, aprovado pelo Decreto nº 28/88, de 6 de Setembro)

D. L. n.º 206-A/2012, de 31 Reestruturação e Regulação do Acordo Europeu Internacional
de agosto

relativo ao ADR

D. L. n.º 41/2002, de 28 de

Transpõe para o direito interno as Directivas nºs 1999/36/CE e

Fevereiro

2001/2/CE , da Comissão, de 4 de Janeiro, relativas aos
equipamentos sob pressão transportáveis

D.L. n.º 164/2001, de 23

Aprova o regime jurídico da prevenção e controlo dos perigos

de Maio

associados a acidentes graves que envolvem substâncias
perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva
nº 96/82/CE, do Conselho, de 9/12

D.L. n.º 322/2000, de 19

Institui um novo regime jurídico relativo à designação e à

de dezembro

qualificação profissional dos conselheiros de segurança para o
transporte de mercadorias perigosas por estrada, caminho-deferro ou via navegável

D.L. n.º 189/2006, de 22ed

Alterações ao D. L. n.º 322, de 19 de dezembro

setembro
Decreto-lei n.º 77/1997, de

Estabelece o quadro legal para o transporte rodoviário de

5 de Abril

mercadorias perigosas

Portaria n.º 1106-B/99, de

Altera a Portaria nº 1196-C/97 (aprova o Regulamento Nacional

23 de Dezembro

do Transporte de Mercadorias Perigosas Por Estrada – RPE)

Portaria n.º 131/2006, de

Altera a Portaria n.º 331-B/98, de 1 de Junho (proíbe o trânsito

16 de Fevereiro

de automóveis pesados afectos ao transporte de mercadorias
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perigosas que devam ser sinalizados com painel laranja entre
as 18 e as 21 horas de sextas-feiras, de domingos, de feriados
nacionais e de vésperas de feriados nacionais)
Portaria n.º 331-B/98, de 1

Estabelece o regime jurídico dos veículos sujeitos a restrições de

de Junho

circulação

Portaria n.º 578-A/99, de

Estabelece o regime de restrições à circulação de automóveis

28 de Julho

pesados afectos aos transportes de mercadorias perigosas na
Ponte 25 de Abril

Portaria n.º 729/2000, de 7

Altera a Portaria nº 1196-C/97, de 24 de Novembro [aprova o

de Setembro

Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas
por Estrada (RPE)

Deliberação n.º 1551/2012, Ministério da Economia e do Emprego - Instituto da Mobilidade e
de 5 de novembro

dos Transportes Terrestres, I. P. Estabelece as condições de
certificação das entidades formadoras e de aprovação dos
cursos de formação para conselheiros de segurança e
condutores de veículos de mercadorias perigosas

Despacho n.º 12160/2012, Apresenta o novo modelo de relatório de acidentes no transporte
de 17 de setembro

rodoviário e ferroviário de mercadorias perigosas, exigido pela
Autoridade Nacional de Proteção Civil

Decreto-Lei

n.º

206- Transporte terrestre de mercadorias perigosas e certificação das

A/2012, de 2012-08-31

entidades formadoras de conselheiros de segurança e de
condutores de veículos de mercadorias perigosas

Decisão de Execução da Autoriza os Estados-Membros a adotarem certas derrogações
Comissão, 2012/188/UE
de 4 de abril de 2012

nos termos da Diretiva 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa ao transporte terrestre de mercadorias
perigosas
[notificada com o número C (2012) 2166]

Decreto-Lei n.º 57/2011, de Estabelece o regime jurídico aplicável aos equipamentos sob
27 de Abril

pressão transportáveis e revoga o Decreto-Lei n.º 41/2002, de
28 de Fevereiro, transpondo a Diretiva 2010/35/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Junho
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Decreto-Lei n.º 142/2010, Altera as normas de especificação técnica para a composição da
de 2010-12-31

gasolina e do gasóleo rodoviário, introduz um mecanismo de
monitorização e de redução das emissões de gases com efeito
de estufa, transpõe parcialmente para a ordem jurídica interna a
Diretiva n.º 2009/30/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 23 de Abril, procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º
281/2000, de 10 de Novembro, e à primeira alteração ao
Decreto-Lei n.º 89/2008, de 30 de Maio

Declaração de Rectificação Rectifica o Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de Abril, do
n.º 18/2010, de 28 de Ministério das Obras Públicas, Transp. e Comunicações, que
Junho

regula o transporte terrestre, rodoviário e ferroviário, de
mercadorias perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna
a Diretiva 2006/90/CE, da Comissão, de 3 de Novembro, e a
Diretiva 2008/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
24 de Setembro

Deliberação n.º 1036/2010, Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 16 de Junho

Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P.
Estabelece as condições de reconhecimento das entidades
formadoras e de aprovação dos cursos de formação para
conselheiros de segurança e condutores de veículos de
mercadorias perigosas, bem como os demais requisitos a serem
observados nessa mesma formação

Despacho n.º 15544/2008, Aprova as alterações ao Regulamento de Relações Comerciais
de 4 de Junho

do Sector do Gás Natural decorrentes da publicação da Lei n.º
12/2008, de 26 de Fevereiro, bem como algumas alterações às
regras sobre o transporte de gás natural por camião cisterna.

CI

13-Anexos
Declaração de Rectificação Rectifica o Decreto-Lei n.º 63-A/2008, de 3 de Abril, do Ministério
n.º 31-B/2008, de 2 de das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que altera o
Junho

Decreto-Lei n.º 170-A/2007, de 4 de Maio, e respectivos anexos,
transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º
2006/89/CE, da Comissão, de 3 de Novembro, que adapta pela
sexta vez ao progresso técnico a Diretiva n.º
94/55/CE, do Conselho, de 21 de Novembro, relativa ao
transporte rodoviário de mercadorias perigosas, publicado no
suplemento ao Diário da República, 1.ª série, n.º 66, de 3 de Abril
de 2008

Decreto-Lei n.º 63-A/2008 Altera o Decreto-Lei n.º 170-A/2007, de 4 de Maio, e respectivos
de 3 de Abril

anexos, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º
2006/89/CE, da Comissão, de 3 de Novembro, que adapta pela
sexta vez ao progresso técnico a Diretiva n,º 94/55/CE, do
Conselho, de 21 de Novembro, relativa ao transporte rodoviário
de mercadorias perigosas

Portaria n.º 1543/2007, de Aprova o Regulamento das Cisternas de Transporte Rodoviário
6 de Dezembro

e Ferroviário. Revoga a Portaria n.º 954/92, de 3 de Outubro

Decreto-lei n.º 43/2008, de Taxa de Regulação das Infra -Estruturas Rodoviárias (TRIR) e
10 de março

estabelece o respectivo regime jurídico

Declaração de Rectificação Rectifica o Dec. Lei nº 170-A/2007 de 04 de Maio, contendo
63-A/2007, de 03 de Julho

ainda o índice alfabético das matérias e objetos

D.L. n.º 322/2000, de 19 de Institui um novo regime jurídico relativo à designação e à
Dezembro

qualificação profissional dos conselheiros de segurança para o
transporte de mercadorias perigosas por estrada, caminho-deferro ou via navegável (alterado pelo Decreto-Lei n.º 189/2006,
de 22 de Setembro)

CII

13-Anexos
Despacho n.º 23721/2006, Define os requisitos a que devem obedecer as entidades
de 21 de Novembro

formadoras,

os

cursos

de

formação,

a

avaliação

de

conhecimentos e a certificação dos conselheiros de segurança e
dos condutores de mercadorias perigosas

Decreto-Lei n.º 189/2006, Altera e atualiza algumas disposições e alguns alinhamentos
de 22 de Setembro

formais tornados necessários por redenominação de organismos
da administração portuguesa ou por modificações ocorridas em
certas disposições do ADR e do RID que são citadas no
articulado do D.L. 322/2000

Portaria n.º 131/2006, de Altera a Portaria n.º 331-B/98, de 1 de Junho (proíbe o trânsito
16 de fevereiro

de automóveis pesados afectos ao transporte de mercadorias
perigosas que devam ser sinalizados com painel laranja entre as
18 e as 21 horas de sextas-feiras, de domingos, de feriados
nacionais e de vésperas de feriados nacionais)

Despacho n.º 15162/2004, Derrogação ao RPE relativa ao documento de transporte no caso
de 28 de Julho

de percursos de retorno de cisternas e embalagens vazias, por
limpar

Despacho n.º 7560/2004, Derrogação ao RPE relativa ao preenchimento do documento de
de 16 de Abril

transporte de garrafas de butano e propano

D. L. n.º 267-A/2003, de 27 Transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva nº 2001/7/CE
de Outubro

da Comissão de 29 de Janeiro, e a Diretiva nº 2003/28/CE da
Comissão de 27 de Abril, que adapta ao progresso técnico a
Diretiva nº 94/55/CE do Conselho, de 21 de Novembro, relativa
à

aproximação

das

legislações

dos

Estados-membros,

respeitante ao transporte rodoviário de mercadorias perigosas, e
a Diretiva nº 2001/26/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 7 de Maio, que altera a Diretiva nº 95/50/CE, do Conselho, de
6 de Outubro, relativa aos procedimentos de controlo do
transporte de mercadorias perigosas
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Despacho n.º 16343/2002, Define os requisitos a que devem obedecer os organismos
de 24 de Julho

notificados

relativos

aos

equipamentos

sob

pressão

transportáveis

D. L. n.º 41/2002, de 28 de Transpõe para o direito interno as Diretivas nºs 1999/36/CE e
Fevereiro

2001/2/CE , da Comissão, de 4 de Janeiro, relativas aos
equipamentos sob pressão transportáveis

D.L. n.º 164/2001, de 23 de Aprova o regime jurídico da prevenção e controlo dos perigos
Maio

associados a acidentes graves que envolvem substâncias
perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva
nº 96/82/CE, do Conselho, de 9/12

Despacho n.º 2338/2001, Aprova os modelos de relatório de acidente a elaborar pelos
de 3 de Fevereiro

conselheiros de segurança

Portaria n.º 1106-B/99, de Altera a Portaria nº 1196-C/97 (aprova o Regulamento Nacional
23 de Dezembro

do Transporte de Mercadorias Perigosas Por Estrada – RPE)

Portaria n.º 578-A/99, de 28 Estabelece o regime de restrições à circulação de automóveis
de Julho

pesados afectos aos transportes de mercadorias perigosas na
Ponte 25 de Abril

Portaria n.º 331-B/98, de 1 Estabelece o regime jurídico dos veículos sujeitos a restrições de
de Junho

circulação

Portaria n.º 1196-C/97, de Aprova o Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias
24 de Novembro de 1997.

Perigosas por Estrada (RPE)

Decreto-lei n.º 77/1997, de Estabelece o quadro legal para o transporte rodoviário de
5 de Abril

mercadorias perigosas

Lei 10/90

Lei de Bases Do Sistema De Transportes Terrestres. (Alterada
pela Lei n.º 3-B/2000, de 4ABR, Decreto-Lei n.º 43/2008, de
10MAR)
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Decreto-lei 272/89, de 19 O presente diploma aplica-se aos transportes rodoviários
de agosto

abrangidos pela regulamentação comunitária sobre matéria
social e aparelho de controlo, no domínio dos transportes
rodoviários, e pelo Acordo Europeu Relativo ao Trabalho das
Tripulações

dos

Veículos

Que

Efetuem

Transportes

Internacionais Rodoviários (AETR).
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Parques de Armazenagem
Regulamentação

Designação Geral

D.L. n.º 29034/38, de 01 de Outubro Regula a importação, armazenagem e tratamento
industrial dos petróleos brutos, seus derivados e
licenciamento de instalações de armazenagem de
combustíveis
Portaria 451/2001, de 05 de Maio

Estabelece as condições de segurança a que devem
obedecer a construção, a exploração e a manutenção
das instalações dos parques de armazenagem de
garrafas de gases de petróleo liquefeitos

Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de Estabelece
Setembro

as

regras

técnicas

das

instalações

eléctricas de baixa tensão

Restrições à Circulação
Regulamentação

Designação Geral

Portaria nº 331-B/98 de 1 de Junho

Proíbe o trânsito de automóveis pesados afectos ao
transporte de mercadorias perigosas que devam ser
sinalizados com painel laranja, entre as 18 e as 21 horas
de sextas-feiras, de domingos, de feriados nacionais e
de vésperas de feriados nacionais
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Veículos
Regulamentação

Designação Geral

Decreto-Lei n.º 82/2011 de 20 de Aprova o regime de cancelamento temporário da
Junho

matrícula dos automóveis pesados de mercadorias
adectos ao transporte público, alterando pela 10.ª vez o
Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
114/94, de 3 de Maio

Declaração

de

Rectificação

5/2011 de 18 de Fevereiro

n.º Rectifica o Decreto-Lei n.º 133/2010, de 22 de
Dezembro,

do

Ministério

das

Obras

Públicas,

Transportes e Comunicações, que revê o peso e a
altura máxima de determinados veículos, alterando o
Regulamento que fixa os Pesos e as Dimensões
Máximos Autorizados para os Veículos em Circulação,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 99/2005, de 21 de Junho,
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 246, de
22 de Dezembro de 2010
Decreto-Lei n.º 133/2010 de 22 de Revê o peso e a altura máxima de determinados
Dezembro

veículos, alterando o Regulamento que fixa os Pesos e
as Dimensões Máximos Autorizados para os Veículos
em Circulação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 99/2005,
de 21 de Junho

Decreto-Lei nº 203/2007 de 28 de Altera pela segunda vez o Decreto-Lei n.º 99/2005, de
Maio que republicou o anexo I

21 de Junho, que aprova o Regulamento Que Fixa os
Pesos e as Dimensões Máximos Autorizados para os
Veículos em Circulação

Declaração

de

Rectificação

60/2006 de 8 de Setembro

nº De ter sido rectificado o Decreto-Lei n.º 131/2006, do
Ministério da Administração Interna, que altera o
Regulamento que fixa os Pesos e as Dimensões
Máximas Autorizados para os Veículos em Circulação,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 99/2005, de 21 de Junho,
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 132, de
11 de Julho de 2006
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Decreto-Lei nº 131/2006 de 11 de Altera o Regulamento que fixa os Pesos e as
Julho

Dimensões Máximos Autorizados para os Veículos em
Circulação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 99/2005, de
21 de Junho

Decreto-Lei n.º 99/2005 de 21 de Aprova o Regulamento que fixa os Pesos e as
Junho

Dimensões Máximos Autorizados para os Veículos em
Circulação, transpondo para a ordem jurídica interna a
Directiva n.º 2002/7/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 18 de Fevereiro

Decreto-Lei n.º 61/2004 de 22 de Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º
Março

2003/19/CE, da Comissão, de 21 de Março, aprovando
o Regulamento Relativo às Massas e Dimensões de
Determinadas Categorias de Automóveis e Seus
Reboques
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Veículos – Inspecções Técnicas
Regulamentação

Designação Geral

Decreto-Lei n.º 107/2002,

Transpõe para a ordem jurídica nacional

a Directiva

de 16 de Abril

2001/09/CE, da Comissão, de 12 de Fevereiro e a Directiva
2001/11/CE, da Comissão, de 14 de Fevereiro, que regulam,
respectivamente, os ensaios para verificação e controle das
emissões de escape e a obrigatoriedade de controle da
velocidade máxima dos veículos

Decreto-Lei n.º 109/2004,

O presente diploma transpõe para a ordem jurídica nacional a

de 12 de Maio

Directiva n.º 2003/27/CE, da Comissão, de 3 de Abril, que
adapta ao progresso técnico a Directiva n.º 96/96/CE, do
Conselho, de 20 de Dezembro, no que diz respeito ao controlo
das emissões de escape dos veículos a motor, e altera o
Decreto-Lei n.º 554/99, de 16 de Dezembro, na redacção que
lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 107/2002, de 16 de Abril

Decreto-Lei n.º 110/2004,

O presente diploma transpõe para a ordem jurídica nacional a

de 12 de Maio

Directiva n.º 2003/26/CE, da Comissão, de 3 de Abril, que
adapta ao progresso técnico a Directiva n.º 2000/30/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Junho, no que diz
respeito aos dispositivos de limitação de velocidade e às
emissões de escape dos veículos, e altera os anexos I e II do
Decreto-Lei n.º 92/2003, de 30 de Abril

Decreto-Lei n.º 554/1999,

Calendário das Inspecções a Veículos

de 16 de Dezembro
Decreto-Lei n.º 92/2003, de

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º

30 de Abril

2000/30/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de
Junho, relativa à inspecção técnica na estrada dos veículos que
circulam no território da Comunidade.
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LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO INTERNACIONAIS APLICÁVEIS

Regulamentação

Designação Geral

CEN – Comité Europeu de Manual handeling of machinery and component part of
Normalização,

Safety

of machinery, pr EN 1005 – 2:2002 (E)

machinery–Human Physical
Performance–Part 2:
Directiva

Europeia Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde,

90/269/CEE

respeitantes

á

movimentação

manual

de

cargas

que

comportem riscos, nomeadamente do tipo dorso-lombar, para
os trabalhadores
ISO

11.228

Ergonomics

(2003) Estabelece directrizes no que diz respeito à movimentação

–

Manual manual de cargas, no sentido de reduzir os riscos associados

Handeling
Norma n.º 505

“National Define as condições de utilização dos empilhadores em

Fire Protection Association segurança
(NFPA)”
Occupational

Safety and Normas

Health Act (OSCHA)

americanas,

internacionalmente,

que

reconhecidas
têm

como

e

seguidas

missão

principal

assegurarem a segurança e saúde dos trabalhadores nos seus
locais de trabalho, ajustando e reforçando padrões, ofertando
formação e estabelecendo parcerias
IP part 15 – 1990

Institute of Petroleum:
Area Classification Code for Petroleum Installations

API RP 500 – 1997

American Petroleum Institute: Recommended Practice for
Classification of Locations for Electrical Installations at
Petroleum Facilities

NFPA 59 – 2001
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Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases etc.
Regulamento

CEE

n.º Define a harmonização de determinadas disposições em

3820/85 de 20 de Dezembro matéria social no domínio dos transportes rodoviários
(jornal official L 370 de
85/12/31)
Regulamento

CEE

n.º Regula a introdução de um aparelho de controlo no domínio dos

3821/85 de 20 de Dezembro transportes rodoviários (Tacógrafo)
(jornal official L 370 de
85/12/31)
Directiva 94/9/CE

Normaliza e regula os aparelhos e sistemas de protecção
destinados a serem utilizados em atmosferas potencialmente
explosivas

Directiva 1999/92/CE

Define as prescrições mínimas para a promoção e melhoria da
protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores
susceptíveis de serem expostos a riscos derivados de
atmosferas explosivas

Directiva SEVESO II

Regulamenta a prevenção e o controlo dos perigos associados
a acidentes graves que envolvam substâncias perigosas

Directiva n.º 2001/7/CE, da Adapta pela terceira vez, ao progresso técnico a Directiva nº
Comissão, de 29 de Janeiro 94/55/CE do Conselho, relativa à aproximação das legislações
dos Estados-Membros respeitantes ao transporte rodoviário de
mercadorias perigosas
Directiva n.º 2003/28/CE, da
Comissão, de 7 de Abril

Directiva 2003/28/CE da Comissão, de 7 de Abril de 2003, que
adapta ao progresso técnico, pela quarta vez, a Directiva
94/55/CE do Conselho relativa à aproximação das legislações
dos Estados-Membros respeitantes ao transporte rodoviário de
mercadorias perigosas

Directiva n.º 94/55/CE, do Relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros
Conselho,

de

21

de respeitantes ao transporte rodoviário de mercadorias perigosas.

Novembro
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Directiva n.º 2001/26/CE, do Altera a Directiva n.º 95/50/CEE, do Conselho, de 6 de Outubro,
Parlamento Europeu e do relativa a procedimentos uniformes de controlo do transporte
Conselho, de 7 de Maio
89/391/CEE

rodoviário de mercadorias perigosas
Relativa à aplicação de medidas destinadas a promover a
melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores nos locais
de trabalho

89/655/CEE

Relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde para
a utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho

90/396/CEE

Relativa à aproximação das legislações dos estados membros
respeitantes aos equipamentos a gás

92/58/CEE

Relativa às prescrições mínimas para a sinalização de
segurança e/ou de saúde no trabalho

94/9/CE

Relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros
sobre aparelhos e sistemas de protecção destinados a ser
utilizados em atmosferas potencialmente explosivas

96/82/CE

Relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves
que envolvam substâncias perigosas

1999/92/CE

Relativa às prescrições mínimas destinadas a promover a
melhoria da protecção da segurança e da saúde dos
trabalhadores susceptíveis de serem expostos a riscos
derivados de atmosferas explosivas

2001/45/CE

Altera a Directiva 89/655/CEE do Conselho relativa às
prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização
pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho

Orientações ATEX

Orientações sobre a aplicação da Directiva 94/9/CE do
Conselho, relativa à aproximação das legislações dos EstadosMembros

sobre

aparelhos

utilizados

em

atmosferas

disposições

legislativas,

potencialmente explosivas
67/548/CEE

Relativa

à

aproximação

das

regulamentares e administrativas respeitantes à classificação,
embalagem e rotulagem das substâncias perigosas
prEN 13673-2

Determinação da pressão máxima de explosão e da velocidade
máxima de aumento da pressão de gases e vapores
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prEN 13821

Determinação da energia mínima de ignição de misturas
poeiras/ar

prEN 13980

Atmosferas explosivas - aplicação de sistemas de qualidade

prEN 14373

Sistemas de supressão de explosões

prEN 14460

Concepção resistente à explosão

prEN 14522

Determinação da temperatura mínima de ignição de gases e
vapores

CXIII

13-Anexos

CXIV

13-Anexos

13.8.Anexo VIII

Unidad de Doctor ado
Depar tamento de Ciencias Biomedicas
León
Espanha

TESE DE DOUTORAMENTO
QUADRO DE VALIDAÇÃO - MÉTODO ESTATÍSTICO

Nossa Referência:
Questões

N.º

N.º Motoristas ao Serviço:
N.º Acidentes - de 1998 a 2012:
N.º de motoristas com acidentes nesse período:
N.º de motoristas com acidentes nesse período e que se encontram ao serviço na empresa:
N.º de motoristas com mais de 5 acidentes nesse período e que estão ao serviço na empresa:
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13.9.Anexo IX
CARACTERIZAÇÃO DAS OBSERVAÇÕES E FACTOS REPORTÁVEIS

Questionário

n.º

______

Zona

Geográfica:

_______________

Data:

_____/_____/__________
Observações Gerais:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________
Tempo de Preenchimento: __________ minutos
Recusa no preenchimento: Sim ____
Reação do Motorista:

Não ____

Total Disponibilidade ____

Recetivo ____

Indiferença ____

Relutância ____
Necessidade de Apoio: Sim ____ Não ____Curiosidade do motorista: Sim ____ Não ____

Opinião do Motorista sobre o Inquérito:
Compreendeu todas as questões: Sim ____ Não ____Inquérito Longo: Sim ____ Não ____
Difícil Preenchimento: Sim ____ Não ____ Cansaço no Preenchimento: Sim ____ Não ____
Considera

que

é

necessário

uma

explicação

inicial:

Sim

____

Não

____

Nota: Foi dada uma explicação genérica inicial, somente sobre os objetivos do inquérito.

Opinião própria sobre a realidade verificada:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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13.10.Anexo X
RESUMO DAS OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS POR QUESTÃO
Nº

Nº

da

de

Comentários

Sugestões de melhoria

questão notas
04

1

Fez

um

trabalho

muito Sem referência.

diversificado e não tem em
mente os km’s realizados.
05

1

Os horários em certos períodos Sem referência.
são muito variados.

09

2

Não

entendeu

a

pergunta. Sem referência.

Dificuldade no raciocínio das %.
10

6

Os

motoristas

perguntaram Indicar na pergunta a informação

sempre se colocavam uma cruz pretendida
ou bola na resposta escolhida.

apenas

(Indique,

UMA

por

favor,

RESPOSTA,

por

afirmação com um X).
11

2

Falta uma possibilidade.

Colocar uma possibilidade de Outro.
Qual?__

14

2

As formações não são anuais.

Perguntar

somente

se

fazem

formação e quais.
16

6

Não entendeu como deveria
Colocar a possibilidade de outras.
Quais?___
Na 1.ª coluna deveria haver uma
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preencher o quadro.

linha para escrever o n.º da estrada.
Na 2.ª coluna deveria haver uma
linha para referir alguma referência
próxima do local pretendido.
A pergunta deveria solicitar a
indicação de locais e/ou áreas
propícias a acidentes.

17

4

Não havia resposta adequada Criar uma resposta com outro.
para o que pretendia expor.

Qual?_____

Estado da via é pode criar Deveria ser: Evidenciar pormenores
dificuldades.

da primeira estrada colocada no
quadro anterior.
Colocar

no

n.º1:

Estado

do

pavimento.
18

1

Não se lembrava do mês e ano Sem referência.
do acidente.

21

1

Não sabia o que havia de referir, Colocar: Mesmo que o acidente não
devido ao facto de o acidente não tenha sido da sua responsabilidade,
ter sido da sua responsabilidade. por favor refira no sem entender…

21 e

2

21a
27

Não entendeu a relação entre as E de todas as causas que referiu na
duas questões.

1

Não responde à situação real do Possibilidade
trabalho por turnos.

CXX

pergunta anterior …

repartido ???

de

colocar

sono
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31

4

Considerou
geográfico

que

o

não

sentido Colocar informação igual à questão

está

bem 16c.

explícito.
32

1

Não concorda com a designação Estrada com boas condições de
estradas com más condições.

pavimento.
Estrada com más condições de
pavimento.

36

1

A

questão

enquadrar

pode
com

a

não

se Que combustível ou combustíveis

resposta transportava ou tinha transportado.

anterior.

Retirar a indicação de uma só
resposta, pois o motorista pode
transportar mais que um produto na
mesma viatura.

47

1

Falta a resposta adequada.

Adicionar outra. Qual?______

47 a

1

Igual à anterior.

Adicionar outra. Qual?______

101

2

Não percebeu a pergunta.

Sem referência.
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13.11.Anexo XI
Matriz dos locais onde foram realizados os Inquéritos

N.º

Lugar da Inquirição

Localidade

1

Parque de Armazenagem e Enchimento Galp Energia (GPL)

Perafita

2

Parque de Armazenagem e Enchimento Galp Energia

Boa Nova

(Combustíveis Líquidos)
\3

Parque de Armazenagem e Enchimento Rubis Gás (GPL)

Matosinhos

4

Parque de Armazenagem e Enchimento - Combustíveis

Matosinhos

Líquidos
5

Parque

de

Armazenagem

e

Enchimento

Cepsa

Matosinhos

(Combustíveis Líquidos)
6

Parque de Armazenagem e Enchimento Prio Energia

Aveiro

(Combustíveis Líquidos e Gasosos)
7

Parque de Armazenagem e Enchimento CLC (GPL+

Aveiras de Cima

Combustíveis Líquidos)
8

Parque

de

Armazenagem

e

Enchimento

Repsol

Banática

(Combustíveis Líquidos)
9

Parque de Armazenagem e Enchimento Repsol (GPL)

Banática

10

Parque de Armazenagem e Enchimento OZ Energia (GPL +

Trafaria

Combustíveis Líquidos)
11

Parque de Armazenagem e Enchimento Galp Energia (GPL

Refinaria de Sines

+ Combustíveis Líquidos)
12

Parque de Armazenagem do Aeroporto de Lisboa (Jet A1)

Lisboa

13

Parque de Recolhas e Manutenção J. Barroso

14

Parque de Recolhas e Manutenção TJA

Estarreja

15

Parque de Recolhas e Manutenção TREMC

Estarreja

16

Parque de Recolhas e Manutenção Camidis

Figueira da Foz

Trofa
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17

Parque de Recolhas e Manutenção Atlantic-Cargo

18

Parque de Recolhas e Manutenção TREMC

Monte da Caparica

19

Parque de Armazenagem GPL Gaspe, Lda.

Canelas

20

Parque de Armazenagem GPL Vitoriagás, Lda.

Leiria

21

Parque de Armazenagem GPL Nisagás, Lda.

Nisa

22

Parque de Armazenagem GPL J. Saragoça, Lda.

Évora

23

Parque de Armazenagem GPL Graçagás, Lda.

Lisboa

24

Parque de Armazenagem GPL Petroqueima, Lda.

Sintra

25

Parque de Armazenagem GPL Soc. Combustíveis, Lda.

Beja

26

Parque de Armazenagem GPL Fargás, Lda.

Faro

27

Posto de abastecimento Prio Energia

28

Posto de abastecimento E.Leclerc

29

Posto de abastecimento BP

30

Posto de abastecimento Repsol

Bragança

31

Posto de abastecimento Cepsa

Vila Real

32

Posto de abastecimento Ávia

Vila Real

33

Posto de abastecimento Galp Energia

Aveiro

34

Posto de abastecimento Fina

Aveiro

35

Posto de abastecimento Total

Viseu

36

Posto de abastecimento Repsol

Viseu

37

Posto de abastecimento Prio Energia

Coimbra

38

Posto de abastecimento Galp Energia

Leiria

39

Posto de abastecimento Repsol

Leiria

40

Posto de abastecimento Galp Energia

Encarnação

41

Posto de abastecimento Galp Energia

S. João da Talha
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Samora Correia

Braga
Guimarães
Porto
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42

Posto de abastecimento Repsol

Setúbal

43

Posto de abastecimento Galp Energia

Setúbal

44

Posto de abastecimento BP

Santarém

45

Posto de abastecimento Galp Energia

Santarém

46

Posto de abastecimento Repsol

Castelo Branco

47

Posto de abastecimento Cepsa/Elf

Castelo Branco

48

Posto de abastecimento Cepsa

49

Posto de abastecimento Galp Energia

Évora

50

Posto de abastecimento BP

Évora

51

Posto de abastecimento BP

Beja

52

Posto de abastecimento Repsol

Beja

53

Posto de abastecimento BP

54

Posto de abastecimento Cepsa

55

Posto de abastecimento BP

56

Posto de abastecimento Repsol

Lagos

57

Posto de abastecimento Total

Lagoa

58

Posto de abastecimento Intermarchê

59

Posto de abastecimento Petras

Portalegre

Montegordo
Faro
Portimão

Budens
Penha Garcia
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13.13.Anexo XIII

Alinea

Objectivos

a)

Determinar e avaliar regiões geofísicas em Portugal Continental

Origem
Literatura
e Análise

Perguntas

b)

Referenciar e tipificar os acidentes assim como a sua distribuição geográfica

Questionário

c)
d)

Evidenciar as causas dos acidentes reportados no período em estudo
Analisar as consequências dos acidentes reportados, no período em estudo

Questionário
Questionário

P13, P14, P15, P19, P20,
P21, P22, P25, P26 (e idem*)
P16, P16a, P17, P18,
P23, P24 (e idem*)
P27, P28, P29, P30 (e idem*)

e)

investigar as eventuais semelhanças, ou não, entre as causas e a sua
localização geográfica

Questionário

P16, P16a, P17, P18,
P19, P23, P24 (e idem*)

f)

averiguar eventuais causa/efeito nas consequências dos acidentes face à
geografia física de Portugal Continental

Questionário

P20, P23, P24, P26

g)

Determinar e desenvolver acções de melhoria e planear acções de formação
específicas

Literatura
e Análise

h)

Criar conhecimentos que permitam à comunidade técnica, a planificação de
rotas específicas adequadas, face às condicionantes ambientais,
nomeadamente as circunscritas às regiões morfológicas

Literatura e Análise

i)
j)

Caracterização situação laboral
Avaliação das exigências associadas à profissão

Questionário
Questionário

P01, P02, P03, P04,
P05, P06, P07, P08, P09
P10, P11, P12

*idem corresponde às questões que são idênticas mas referentes a outros acidentes
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Alinea Objectivos de investigação
a)
Determinar e avaliar regiões geofísicas em Portugal Continental
Referenciar e tipificar os acidentes assim como a sua distribuição
b)
geográfica

c)

Origem
Perguntas
Literatura e Questionário P16, P17
P19, P20, P22,
Questionário
P30, P31, P34 (e idem*)
P21, P21a, P22, P23,
P24, P25, P26, P27,
Questionário
P28, P29, P43 (e idem*)
P35, P36, P37, P38,
Questionário
P39, P40, P41 (e idem*)
P21, P21a, P23, P24,
P25, P26, P27, P28,
Questionário
P29, P31, P32 P33 (e idem*)

d)

Evidenciar as causas dos acidentes reportados no período em estudo
Analisar as consequências dos acidentes reportados, no período em
estudo

e)

investigar as eventuais semelhanças, ou não, entre as causas e a sua
localização geográfica

f)

averiguar eventuais causa/efeito nas consequências dos acidentes face à
geografia física de Portugal Continental

Questionário

g)

Determinar e desenvolver acções de melhoria e planear acções de
formação específicas

Literatura

-

h)

Criar conhecimentos que permitam à comunidade técnica, a planificação
de rotas específicas adequadas, face às condicionantes ambientais,
nomeadamente as circunscritas às regiões morfológicas

Literatura

-

*idem corresponde às questões que são idênticas mas referentes a outros acidentes
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Objectivos não especificados como de
Alinea investigação

Origem

i)

Caracterização situação laboral

Questionário

j)
k)

Avaliação das exigências associadas à profissão
Identificação de número de acidentes

Questionário
Questionário

l)

Caracterização sócio-demográfica

Questionário

Perguntas
P01, P02, P03,
P04, P05, P06,
P07, P08, P09
P10, P11, P12,
P13, P14, P15
P18 (e idem*)
P96, P97, P98,
P99, P100
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13.14.Anexo XIV

Aplicação

Área representada

Planta da casa

1:100/1:200

Planta de arruamentos

1:500/1.1000

Planta de bairros de
cidades, aldeias.

1:1.000/1:2.000/1:5.000

Mapas de grandes
propriedades (rurais ou
industriais), província, região.

Mapas de estados, países,
continentes, Mundo

Tamanho da
escala

Nível de análise
(nº e qualidade dos
pormenores)

Quantidade de território

Grande escala

Nível de análise é maior

Reduzido

(menor área
representada)

Escala igual ou
superior a
1/100.000

10.000/1:25.000/1:50.000/

representado

(muitos pormenores)

escala descritiva

1:75.000/1:100.000
1:800.000/
1:10.000.000/90.000.000/

Pequena escala

Nível de análise é menor

Elevado
(maior área
representada)

1: 600 000 000

Escala inferior a
1/100.000

(poucos pormenores)

escala explicativa
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13.15.Anexo XV

Danos Pessoais
Concelho
Alcobaça
Alenquer
Aljezur
Benavente
Loulé
Loures
Matosinhos
Oliveira de Azeméis
Ourique
Pampilhosa da Serra
Santiago do Cacém
Vendas Novas
Total

Nº
Acidentes

%

2
1,8%
4
3,5%
1
0,9%
2
1,8%
2
1,8%
7
6,2%
4
3,5%
3
2,7%
2
1,8%
2
1,8%
1
0,9%
1
0,9%
113 100,0%

Nº acidentes Sem vitimas
1
1
0
2
1
3
2
1
0
1
0
0
65

%
1,5%
1,5%
0,0%
3,1%
1,5%
4,6%
3,1%
1,5%
0,0%
1,5%
0,0%
0,0%
100,0%

Nº acidentes Com vitimas
1
3
1
0
1
4
2
2
2
1
1
1
48

%
2,1%
6,3%
2,1%
0,0%
2,1%
8,3%
4,2%
4,2%
4,2%
2,1%
2,1%
2,1%
100,0%

Nº
Feridos
1
1
2
0
2
4
2
2
2
1
2
1
52

%
1,9%
1,9%
3,8%
0,0%
3,8%
7,7%
3,8%
3,8%
3,8%
1,9%
3,8%
1,9%
100,0%

Nº Mortos
0
2
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
10

%
0,0%
20,0%
0,0%
0,0%
0,0%
20,0%
0,0%
10,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

CLI

13-Anexos

Danos materiais
Concelho
Alcobaça
Alenquer
Aljezur
Benavente
Loulé
Loures
Matosinhos
Oliveira de Azeméis
Ourique
Pampilhosa da Serra
Santiago do Cacém
Vendas Novas
Total

CLII

Sim
2
4
1
2
2
7
4
3
2
2
1
1
109

%
1,8%
3,7%
0,9%
1,8%
1,8%
6,4%
3,7%
2,8%
1,8%
1,8%
0,9%
0,9%
100,0%

Não

%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

13-Anexos

Danos ambientais
Concelho
Alcobaça
Alenquer
Aljezur
Benavente
Loulé
Loures
Matosinhos
Oliveira de Azeméis
Ourique
Pampilhosa da Serra
Santiago do Cacém
Vendas Novas
Total

Sem danos
ambientais

%

1 1,0%
3 3,0%
0 0,0%
1 1,0%
1 1,0%
4 4,0%
3 3,0%
2 2,0%
1 1,0%
1 1,0%
0 0,0%
0 0,0%
99 100,0%

Com danos
ambientais

%

1 7,1%
1 7,1%
1 7,1%
1 7,1%
1 7,1%
3 21,4%
1 7,1%
1 7,1%
1 7,1%
1 7,1%
1 7,1%
1 7,1%
14 100,0%

GPL
(granel)

%

1 20,0%
0 0,0%
1 20,0%
0 0,0%
1 20,0%
1 20,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
1 20,0%
0 0,0%
5 100,0%

GPL
(granel) toneladas

0,1
0
0,15

0
0,1
0,5
0
0
0
0
0,1
0
0,950

%
10,5%
0,0%
15,8%
0,0%
10,5%
52,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
10,5%
0,0%
100,0%

Jet A1

%

0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
1 100,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
1 100,0%

Jet A1 toneladas

%

0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
26 100,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
26,000 100,0%

Gasolina

%

0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
1 50,0%
0 0,0%
0 0,0%
1 50,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
2 100,0%

Gasolina toneladas

%

0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
1 15,4%
0 0,0%
0 0,0%
6,5 100,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
6,500 100,0%

Gasóleo

%

0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
1 16,7%
0 0,0%
1 16,7%
1 16,7%
1 16,7%
1 16,7%
1 16,7%
0 0,0%
1 16,7%
6 100,0%

Gasóleo toneladas

%

0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0,3 1,2%
0 0,0%
3 12,4%
0,4 1,7%
0,1 0,4%
22,5 93,2%
0,5 2,1%
0 0,0%
0,34 1,4%
24,140 100,0%

Betumes

%

0 0,0%
1 100,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
1 100,0%

Betumes tonelada
s
0
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,200

CLIII

13-Anexos

Danos Pessoais
Distrito
Aveiro
Beja
Braga
Castelo Branco
Coimbra
Évora
Faro
Leiria
Lisboa
Portalegre
Porto
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu
Fora do país
Sem localização
Total Geral

CLIV

Nº Acidentes
5
3
5
1
2
3
3
8
34
1
21
9
9
1
2
2
2
2
113

%
0,0442
0,0265
0,0442
0,0088
0,0177
0,0265
0,0265
0,0708
0,3009
0,0088
0,1858
0,0796
0,0796
0,0088
0,0177
0,0177
0,0177
0,0177
1

Nº acidentes Sem vitimas
1
0
1
0
1
2
1
6
21
0
14
7
6
0
0
2
2
1
65

%
0,0154
0
0,0154
0
0,0154
0,0308
0,0154
0,0923
0,3231
0
0,2154
0,1077
0,0923
0
0
0,0308
0,0308
0,0154
1

Nº acidentes Com vitimas
4
3
4
1
1
1
2
2
13
1
7
2
3
1
2
0
0
1
48

%
0,0833
0,0625
0,0833
0,0208
0,0208
0,0208
0,0417
0,0417
0,2708
0,0208
0,1458
0,0417
0,0625
0,0208
0,0417
0
0
0,0208
1

Nº Feridos
3
3
4
1
1
1
4
2
11
1
7
6
4
1
2
0
0
1
52

%
0,0577
0,0577
0,0769
0,0192
0,0192
0,0192
0,0769
0,0385
0,2115
0,0192
0,1346
0,1154
0,0769
0,0192
0,0385
0
0
0,0192
1

Nº Mortos
2
0
1
0
0
0
0
0
6
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10

%
0,2
0
0,1
0
0
0
0
0
0,6
0
0,1
0
0
0
0
0
0
0
1

13-Anexos

Danos materiais

Distrito
Aveiro
Beja
Braga
Castelo Branco
Coimbra
Évora
Faro
Leiria
Lisboa
Portalegre
Porto
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu
Fora do país
Sem localização
Total Geral

Sim

%

5
4,6%
2
1,8%
5
4,6%
1
0,9%
2
1,8%
3
2,8%
3
2,8%
8
7,3%
34 31,2%
1
0,9%
20 18,3%
9
8,3%
8
7,3%
1
0,9%
2
1,8%
2
1,8%
2
1,8%
1
0,9%
109 100,0%

Não

%
0
0,0%
1 25,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1 25,0%
0
0,0%
1 25,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1 25,0%
4 100,0%

CLV

13-Anexos

Danos ambientais

Distrito
Aveiro
Beja
Braga
Castelo Branco
Coimbra
Évora
Faro
Leiria
Lisboa
Portalegre
Porto
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu
Fora do país
Sem localização
Total Geral

CLVI

Sem danos
ambientais

%

4 4,0%
2 2,0%
5 5,1%
1 1,0%
1 1,0%
2 2,0%
1 1,0%
7 7,1%
30 30,3%
1 1,0%
20 20,2%
8 8,1%
8 8,1%
1 1,0%
2 2,0%
2 2,0%
2 2,0%
2 2,0%
99 100,0%

Com danos
ambientais

%

1 7,1%
1 7,1%
0 0,0%
0 0,0%
1 7,1%
1 7,1%
2 14,3%
1 7,1%
4 28,6%
0 0,0%
1 7,1%
1 7,1%
1 7,1%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
14 100,0%

GPL
(granel)

0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5

%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
40,0%
20,0%
20,0%
0,0%
0,0%
0,0%
20,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

GPL (granel) toneladas

0
0
0
0
0
0
0,25
0,1
0,5
0
0
0
0,1
0
0
0
0
0
0,95

%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
26,3%
10,5%
52,6%
0,0%
0,0%
0,0%
10,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Jet
A1

%

0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
1 100,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
1 100,0%

Jet A1 toneladas

%

0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
26 100,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
26 100,0%

Gasolina

%

0 0,0%
1 50,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
1 50,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
2 100,0%

Gasolina toneladas

%

0 0,0%
6,5 100,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
6,5 100,0%

Gasóleo

1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
6

%
16,7%
16,7%
0,0%
0,0%
16,7%
16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
16,7%
16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Gasóleo toneladas

%

0,1 0,4%
22,5 93,2%
0 0,0%
0 0,0%
0,5 2,1%
0,34 1,4%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0,4 1,7%
0,3 1,2%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
24,14 100,0%

Betumes

%

0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
1 100,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
1 100,0%

Betumes toneladas

%

0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0,2 100,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0,2 100,0%

