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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo investigar o impacto da presença de chuva nos registros 

de acidentes de trânsito nas rodovias federais brasileiras, no período de 2014 a 2018, em relação 

a quantidade de pessoas envolvidas no acidente, número de veículos, gravidade da lesão, feridos 

leves, graves e mortos. Dessa forma, a metodologia utilizou-se de um modelo de regressão além 

do método variável instrumental para mensurar esse impacto da presença de chuva. Logo, nos 

resultados houve discussão desse impacto em que percebeu que no Brasil a presença de chuva 

gera um efeito atípico, quando observado a literatura internacional, em que eleva a atenção do 

condutor, fazendo que nos registros de acidentes na presença de chuva tenha a diminuição das 

variáveis dependentes. Portanto, é necessário que haja dispositivos viários que realce a atenção 

do condutor, além de medidas mitigadoras para reciclagem de licença a condução.  

 

Palavras-chave: Acidentes de trânsito, chuva, variável instrumental, comportamento do 

condutor 
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ABSTRACT 

This paper aims to investigate the impact of the presence of rain on traffic accident records on 

Brazilian federal highways, from 2014 to 2018, in relation to the number of people involved in 

the accident, number of vehicles, injury severity, injuries. light, severe and dead. Thus, the 

methodology used a regression model in addition to the instrumental variable method to 

measure this impact of the presence of rain. Therefore, in the results there was a discussion of 

this impact in which he realized that in Brazil the presence of rain generates an atypical effect, 

when observed in the international literature, which raises the driver's attention, causing that in 

the accident records in the presence of rain there is a decrease. of the dependent variables. 

Therefore, there needs to be road devices that enhance driver attention as well as mitigating 

measures for driving license recycling. 

 

 

Keywords: Traffic accidents, rain, instrumental variable, driver behavior 
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1 INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018) aponta que, dentre as dez principais 

causas de morte no mundo, os acidentes de trânsito se encontram na oitava posição. Essas 

elevadas taxas de mortalidade estão atreladas ao nível de desenvolvimento dos países, que, de 

certo modo, têm sido crescentes naqueles subdesenvolvidos. Somado a esse cenário, a 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2016) estima que aproximadamente 1,25 

milhões de pessoas morrem a cada ano em acidentes de trânsito. 

O Brasil é um retrato dessa realidade mundial, afinal, segundo a Confederação Nacional 

do Transporte (CNT, 2018), os acidentes de trânsito são uma das principais causas de óbito no 

país. No período de 2007 a 2017, a mesma instituição revela que, apenas nas rodovias federais, 

ocorreram cerca de 1,6 milhões de registros de acidentes e mais de 80 mil vítimas fatais. Assim, 

sendo esses registros de acidentes é realizado pelo sistema BR- Brasil o qual coleta informações 

dos envolvidos, local, veículos, dinâmica do acidente, condição meteorológica em que ocorreu 

o acidente, dentre outras informações (PRF, 2019). 

 Dessa forma, a ocorrência de um acidente consiste em uma combinação de fatores, que 

podem ser definidos como principais ações, falhas ou condições que levaram a esse evento. 

Dentre os principais fatores para os acidentes viários, fatores humanos, veiculares, 

institucionais/sociais, socioeconômicos, ambientais e viários têm sido decisivos. (CNT, 2018). 

Nesse contexto, a CNT (2018) ainda destaca que o fator meio ambiente contribui para a 

maior risco da incidência de acidentes de trânsito, uma vez que, sob condições meteorológicas 

extremas, a ocorrência de chuva e neblina prejudicam a visibilidade dos motoristas. De forma 

complementar, Marengo et al (2009) afirma que a incidência desses fenômenos extremos do 

clima, tais como as chuvas são bastante frequentes no Brasil, afinal se trata de um país de 

dimensões continentais. Logo, o comportamento das chuvas ao longo do território Brasileiro é 

bem heterogêneo tanto em nível regional quanto estadual. 

É necessário ressaltar que há estudos que identificaram a influência das ocorrências de 

chuvas na infraestrutura viária e no comportamento do motorista, que, segundo Andrey (2010), 

esse fenômeno climático afeta o atrito entre o pneu e a pista. Outro fator que se ressalta é a 

presença de chuva na influência do aumento do risco de acidentes. Um exemplo disso, é o 

estudo feito por Black e Villarini (2018) que constataram essa característica. 

Com isso, Abdel - Aty et al (2011) aponta que os efeitos meteorológicos na segurança de 

transporte é uma questão fundamental na pesquisa atual sobre transporte. Isso se dá pelo fato 
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que as condições meteorológicas adversas prejudicam a mobilidade, a capacidade e a segurança 

do sistema de transporte (QIN et al, 2007). 

De acordo com a CNT (2018), para a ocorrência de um acidente é necessário que haja a 

interação de fatores desfavoráveis presentes simultaneamente em um determinado local. Além 

disso, conforme, CNT (2018) no Brasil a acidentalidade de trânsito no período de 2007 a 2017 

nas rodovias federais registrou cerca de 83 mil mortes. 

Segundo os dados da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS, 2019), nos países 

Sul-americanos, os acidentes de trânsito custam em média 3% Produto Interno Bruto (PIB). Na 

mesma conjuntura, dados para o Brasil apontam que os custos relacionados aos danos físicos 

aos veículos, aos congestionamentos, aos primeiros socorros e as vítimas dos acidentes de 

trânsito somam, anualmente, cerca de 220 bilhões de reais e correspondem a 4% do PIB (CPES, 

2015). 

Diante disso, outros países buscaram apurar como o fator ambiental estava influenciando 

o custo dos acidentes viários. Logo, nos Estados Unidos, Qin et al (2007) identificou que as 

fatalidades e danos materiais causados por acidentes relacionados ao clima custam em média 

42 bilhões de dólares anualmente, ou seja, os acidentes causados apenas pela influência do 

clima, no ano de 2007, custaram cerca de 0,5% do PIB do Estados Unidos. Por outro lado, o 

estudo realizado por Mills; Andrey; Hambly (2011) apontaram que, no Canadá, o custo total 

dos acidentes viários relacionados ao clima é cerca de 1 bilhão de dólares por ano, que 

correspondeu a 0,2% do PIB em 2011. 

Além disso, apesar de uma diminuição do número de mortes em acidentes de trânsito no 

período de 2013 a 2016, na Coréia do Sul, as mortes relacionadas com a presença de chuva 

aumentaram 8% nesse mesmo período (LEE et al, 2018). Novamente, destaca-se outro estudo 

realizado para seis cidades canadenses, e, de acordo com seus resultados, constatou-se um 

aumento de 45% dos acidentes viários resultantes de fatores relacionados a chuvas no período 

de 1995 a 1998 (ANDREY et al, 2003). 

Diante do exposto, nota-se que mesmo em países desenvolvidos a influência da presença 

da chuva na ocorrência de acidentes tem sido um fator decisivo e que gera um custo 

socioeconômico significante. A partir disso, é necessário que os formuladores de política 

pública tenham uma visão clara de como as condições meteorológicas influenciam o tráfego. 

Isso ocorre, pois, precipitação, nebulosidade e velocidade do vento geram impactos no tráfego. 

Logo, esses impactos reforçam a ideia de incorporar os eventos climáticos adversos nas 

pesquisas sobre segurança viária (COOLS; MOONS; WETS, 2009).   
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Dessa maneira, o estudo sobre o fator meio ambiente se torna relevante, uma vez que as 

deficiências nas rodovias, tais como trechos com buracos, problemas na sinalização e existência 

de curvas perigosas sem os dispositivos de segurança necessários, logo isso, agregado com a 

presença de chuva dificultam a condução do veículo e potencializam ocorrências de acidentes 

(CNT,2017). Além do mais, em países desenvolvidos como o Reino Unido, os Estados Unidos 

e o Canadá, a taxa de acidentes ocasionados pela a presença de precipitação é de 71%, ou seja, 

mesmo apresentando dispositivos e medidas que aumentam a segurança viária, esses países 

ainda são impactados pelas condições meteorológicas (QIU, NIXON; 2008). 

Quanto a literatura nacional sobre a relação existente entre segurança viária e ocorrência 

de eventos de chuvas, toda ela recai na influência de fatores viários, destacando-se componentes 

específicos, a saber, a sinalização, as condições e as características dos pavimentos e a 

geometria das vias (CNT, 2018). Entretanto, há poucas evidências científicas sobre estudos 

relacionados a fatores climáticos, especialmente a influência das chuvas sobre o risco das 

ocorrências de acidentes de trânsito no Brasil. 

Diante do exposto, esta pesquisa busca investigar o impacto da presença de chuva no 

número de pessoas, veículos, feridos leves, graves e mortos nas rodovias federais brasileiras, 

no período de 2014 a 2018. Com esse intuito esse trabalho se justifica, pois, o regime de chuva 

brasileiro não tem sido estável e em diversas regiões do país a intensidade e a frequência das 

precipitações têm aumentado. Salienta-se também que a importância de estudos com essa 

problemática tem sido crescente, afinal a irregularidade das chuvas e a dificuldade de 

previsibilidade do evento, certamente, aumenta a dificuldade de gerenciamento de planos de 

adaptação. Não obstante, as consequências são danos à vida, seja em registros elevados de 

deslizamentos de encostas e alagamentos ou, decisivamente, em um consequente aumento no 

número de acidentes de trânsito (MARENGO et al, 2009). 

Portanto, a relevância deste estudo é um maior entendimento sobre como a presença de 

chuva tem afetado a quantidade de pessoas, veículos, feridos e a mortalidade nos registros de 

acidentes de trânsito, que, em grande medida, permitirá a elaboração de políticas públicas de 

mitigação ou adaptação aos riscos climáticos nas rodovias federais brasileiras. 

Finalmente, sob condições meteorológicas adversas aos condutores, este estudo tem como 

objetivo identificar a influência da presença de chuva nos registros de acidentes de trânsito em 

relação ao número de pessoas, veículos, feridos e motos nas rodovias federais brasileiras, no 

período de 2014 a 2018. Em específico, avaliar possíveis heterogeneidades dessa influência por 

estados e pelo tipo de acidente quanto ao longo do período de análise. 
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O presente trabalho está dividido em 5 seções: Introdução, Revisão Bibliográfica, 

Metodologia, Análise de Resultados e Conclusão. Assim, na revisão bibliográfica, contém 

aspectos, fundamentos e o modo como esse tema já foi estudado por outros pesquisadores. 

Enquanto, que a metodologia expõe as metodologias utilizadas no estudo desse tema, como 

também, demonstra o modelo e os procedimentos adotados. Por outro lado, na seção de análise 

de resultados, discute os resultados gerados pelo modelo. Por fim, na seção de conclusão, 

apresenta as limitações do trabalho, dentre outros aspectos. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A mudança climática é uma questão de interesse global devido as consequências geradas, 

que são o aumento das temperaturas, mudanças nos padrões de precipitação e o aumento do 

nível do mar (KOETSE; RIETVELD; 2009). Logo, essas consequências geradas pela mudança 

climática têm impactado os sistemas de transporte, visto que estes apresentam desempenho 

inadequado sob condições meteorológicas adversas (KOETSE; RIETVELD; 2009). 

Diante disso, Abdel-Aty et al (2011) define que condições meteorológicas adversas são, 

chuva, neve e neblina. Com isso, o estudo realizado por Koetse e Rietveld (2009) destaca como 

as consequências das mudanças climáticas tem impactado os modais de transporte. Para o 

transporte ferroviário as temperaturas abaixo de zero e ventos fortes acarretam em atrasos 

consideráveis das composições ferroviárias. Já para o setor aéreo, a velocidade e a direção do 

vento juntamente com visibilidade têm efeitos claros sobre a segurança operacional, atrasos e 

cancelamentos de voos. 

Especialmente para o setor aquaviário as mudanças na temperatura e precipitação 

acarretam como consequência a alteração dos níveis de água dos rios, logo, os baixos níveis de 

água obrigarão os navios utilizar apenas a capacidade miníma, o que ocasionará o aumento 

considerável do transporte (KOETSE, RIETVELD, 2009).   

Por fim, o transporte rodoviário é afetado pelas condições meteorológicas adversas, na 

demanda de tráfego, no comportamento do volume de tráfego e na segurança viária (MAZE, 

AGARWAL, BURCHETT; 2006). Assim, a segurança viária é um caso especial visto que 

existem fatores contribuintes agregado com as condições meteorológicas adversas que 

potencializam o risco de acidente de trânsito (LI et al; 2019). 

Segundo Kim (2013) esses fatores contribuintes de risco seriam, comportamento do 

motorista, idade do veículo, excesso de velocidade, a não utilização do cinto de segurança, 

dentre outros. Com isso, para o fator, comportamento do motorista, ressalta que a direção 
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alcoolizada é a condição que mais gera acidentes com lesões graves (CHANG;2013). Além 

disso, Kim (2013) apresenta em seu estudo que a idade do veículo está associada com a 

diminuição do risco dos acidentes de trânsito. Isso ocorre, pois, veículos mais novos apresentam 

melhores mecanismos de segurança para os usuários (KIM;2013). 

 Assim há medidas, que visam diminuir os níveis de acidentes de trânsito, como, 

readequação das rodovias, das vias urbanas, desenvolvimento de tecnologias nos veículos que 

proporcionam um maior desempenho de frenagem, dentre outras (FERRAZ, RAIA JÚNIOR, 

BEZERRA, 2008). Entretanto, mesmo com essas medidas as condições meteorológicas 

adversas continuam sendo um fator de risco para o transporte rodoviário (ANDREY,2013). 

Dessa forma, no transporte rodoviário, a segurança viária é afetada pelas condições 

meteorológicas adversas, especialmente chuva e neve, que aumentam o número de acidentes na 

estrada (KOETSE, RIETVELD, 2009). Portanto, conclui-se que as condições meteorológicas 

adversas têm afetado significativamente as operações e a segurança nos modais de transportes 

(ABDEL-ATY et al, 2011). 

No entanto, há evidencias cientificas sobre as condições climáticas adversas 

influenciando o risco da ocorrência de acidentes de trânsito (ANDREY; 2013). À vista disso, 

foi demonstrado que fatores ambientais como dirigir durante a noite e na presença de chuva 

potencializa o risco da ocorrência de um acidente, isso se dá principalmente pela diminuição da 

fricção entre o pneu e a pista (KONSTANTOPOULOS, CHAPMAN, CRUNDALL, 2010). Em 

consequência disso, as condições de chuva tornam a condução mais perigosa já que vai 

influenciar as distâncias de paradas e manuseio do veículo (KONSTANTOPOULOS, 

CHAPMAN, CRUNDALL, 2010).   

Além disso, Brodsky e Hakkert (1988) afirmaram que além da perda de atrito, a 

visibilidade desempenha um papel significativo na ocorrência de acidentes. Por fim, Golob e 

Recker (2003) ressaltam que as colisões com objetos estão relacionadas com a presença de 

chuva. Entretanto, conforme exposto por Lee, Nam e Abdel-Aty (2015) sob as condições de 

chuvas o risco de colisão tende a diminuir pois, os motoristas tendem a diminuir a suas 

velocidades devido a superfície de rodagem se encontrar molhada. 

Nessa situação há estudos que examinaram a influência das chuvas na ocorrência de 

acidentes, e, sobre o assunto, existem evidências cientificas que a presença de chuva aumenta 

o risco de acidente de trânsito (BLACK, VILLARINI, 2018). Além do mais, há uma parcela 

considerável de acidentes de trânsito com elevado grau de severidade que foram causados pela 

associação dos fatores de risco com a presença de chuva, que induz fatalidades significativas e 
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ferimentos graves (LI et al., 2019). Assim, na Tabela 1 pode ser observado uma amostra de 10 

estudos sobre esse tema. 

Tabela 1. Estudos sobre a presença de chuva na ocorrência de acidentes de trânsito 

Autores (ano) 
Local de Estudo e 

Período 
Resultado 

Sherretz e Farhar 

(1978) 

East St Louis, 

Belleville, Granite City, 

Alton, Collinsville, 

Wood River, East Alton 

e Edwardsville (1971 -

1975) 

Constatou que há um aumento significativo do risco de 

acidentes em períodos chuvosos em comparação a períodos 

não chuvosos 

Bertness (1980) Chicago (1976 -1978) 
Constatou que com a presença de chuva o risco de acidentes 

aumentou 100%. 

Brodsky e Hakkert 

(1988) 

Israel (1979 -1981) e 

Estados Unidos (1983- 

1984) 

Constatou que com a presença de chuva o risco de acidente 

é dois a três vezes maior que no tempo seco 

Andrey e Yagar (1993) 
Calgary and Edmonton 

(Canadá) 1979 – 1983 

Constatou que em condições de chuva o risco de haver um 

acidente aumenta em 70% 

Fridstrom et al (1995) 

Dinamarca (1977 - 

1987), Finlândia (1975 - 

1987), Noruega (1973 -

1986) e Suécia (1976 -

1987) 

Constatou que houve aumento significativo apenas na 

Dinamarca, enquanto que nos demais países não houve 

aumento significativo 

Andreescu e Frost 

(1998) 

Montreal (Canadá) - 

1990 -1992 

Constatou que há três variáveis meteorológicas: chuva, 

temperatura e neve, em que impactam significativamente no 

aumento do risco de acidentes 

Eisenberg (2004) 
Estados Unidos (1975 -

2000) 

Constatou que não houve um aumento dos acidentes de 

trânsito com a presença de chuva 

Andrey (2010) 
10 cidades do Canadá 

(1984 -2002) 

Constatou que houve um decréscimo do risco de acidentes 

com a presença de chuva 

Andrey et al (2013) 
23 cidades do Canadá 

(1993 -2002) 

Constatou que em condições de chuva tem taxas elevadas de 

colisão 

Black and Villarini 

(2017) 

Arkansas, Georgia, 

Illinois, Maryland, 

Minessota e Ohio (1996 

-2010) 

Constatou que houve um aumento de 10% das taxas de 

acidentes em condições chuvosas 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 

 

Dessa maneira, os estudos sobre a influência da chuva nos acidentes de trânsito se 

dividem em duas correntes de trabalho: a primeira que identificou que houve sim um aumento 
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significativo do risco de acidente na presença da chuva, enquanto que a outros estudos 

mostraram que não há influência. Logo, Brodsky e Hakkert (1998), Bertness (1980), Andreescu 

e Frost (1998), Andrey e Yagar (1993) dentre outros identificaram que há um aumento do risco 

de acidentes de trânsito com a presença de chuva. Enquanto que, Fridstrom et al (1995), Andrey 

(2010), Eisenberg (2004) dentre outros demonstram que com a presença de chuva não houve 

aumento do risco nos acidentes de trânsito. 

Diante disso, esses estudos foram em diferentes países e períodos diferentes. Como 

observado na Tabela 1, nos Estados Unidos houve cinco estudos sobre essa temática. Ressalta 

que para Sherretz e Farthar (1978), Bertness (1980), Brodsky e Hakkert (1988) e Black e 

Villarini (2017)  constaram que a presença de chuva aumenta o índice de ocorrência de acidente, 

enquanto que para Eisenberg (2004) houve a constatação de diminuição dos acidentes do 

primeiro período (1975 -1983) para os demais períodos respectivamente (1984 -1992) e (1993 

-2000). 

Em tal caso, nos Estados Unidos fatores como, sonolência do motorista, consumo de 

álcool, limite de velocidade, dentre outros fatores, há medidas, políticas públicas que controlam 

esses fatores para que influenciem na queda das taxas de acidentes (BLACK; VILLARINI; 

2017). Entretanto, mesmo controlando esses fatores o estudo de Black e Villarin (2017) 

demonstra que as condições meteorológicas adversas é um fator que não é possível controlar e 

que tem contribuído para aumentar o risco de acidentes de trânsitos. 

Além do mais, para mensurar essas influências das condições meteorológicas as variáveis 

mais presentes em cada um dos estudos realizados nos Estados Unidos foram utilizadas como 

variáveis, o ano, intensidade da precipitação, a contagem da gravidade dos acidentes, se foram 

fatais ou não, volume de trafego e local de estudo.  

Assim, quando analisou os países europeus, de acordo com a Tabela 1, no estudo de 

Fridstrom et al (1995) apenas a Dinamarca apresentou um aumento significativo do risco nas 

ocorrências de acidentes com a presença de chuva, no período de 1977 a 1987. Enquanto que 

na Finlândia, no período de 1975 a 1987, na Noruega, no período de 1975 a 1987, e na Suécia 

no período de 1976 a 1987 não houve influência da precipitação no aumento do risco nas 

ocorrências de acidentes de trânsito. 

Por fim, quando se observou esse comportamento no Canadá notou -se que nos estudos, 

conforme visto na Tabela 1, houve a comprovação que há influência da precipitação no aumento 

do risco dos acidentes de trânsito, nas cidades analisadas, no estudos de Andrey e Yagar (1993), 

Andreescu e Frost (1998) e Andrey et al (2013). Entretanto, em outro estudo realizado em 
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outras 10 cidades, distintas dos demais estudos, do Canadá ocorreu o decréscimo do número de 

acidentes com a presença de chuva (ANDREY;2010). 

Nesta situação, no Canadá apresentou uma queda do número de acidentes de trânsito, 

porém, com a maior incidência das condições meteorológicas adversas, e isso se torna uma 

questão importante visto que o sistema rodoviário é de suma importância para economia 

canadense (ANDREY;2010). Além do que, mesmo os motoristas estejam totalmente 

concentrados, dirigindo da melhor maneira possível, as condições meteorológicas adversam 

irão afetar o desempenho do motorista o que irá acarretar em acidentes de trânsito (ANDREY 

et al; 2013). Destaca-se também que as variáveis utilizadas nesses estudos no Canadá para 

mensurar a influência das condições meteorológicas foram, intensidade de precipitação, ano, 

local de estudo, contagem da gravidade dos acidentes, hora, estação do ano, dia da semana. 

Então diante do exposto, nota-se que mesmo sendo em países diferentes, com climas 

distintos, e em períodos de estudos diferenciados se nota que a maioria dos resultados 

convergem para que a presença de chuva é um fator que potencializa o risco de ocorrência de 

acidentes de trânsito. 

Com isso, o Brasil por ser um país de clima tropical está sujeito a passar por impactos 

como maior intensidade de chuvas, enchentes, tempestades e aumento do nível do mar 

(KAQUIMOTO, 2017). Logo, de acordo com Eichhorst (2009) a maior intensidade e 

ocorrência de chuva acarreta paralisação ou atrasos das atividades aeroportuárias, aumento do 

custo de manutenção e reparos de vias. Além disso, no transporte rodoviário essa intensificação 

de tempestades tropicais aumenta o risco de desmoronamento, alagamento e acidentes nas 

estradas (CEBDS,2015). 

A partir disso, se faz necessário investigar essa relação da presença de chuva com risco 

da ocorrência dos acidentes de trânsito no Brasil. Cabe ressaltar que também a metodologia 

empregada para os estudos mostrados na Tabela 1 se assemelha bastante. Portanto, é 

fundamental analisar quais os modelos empíricos utilizados em cada estudo, as variáveis, e os 

procedimentos adotados. Afim de selecionar a metodologia mais adequada para que esta possa 

responder a motivação do trabalho. 

 

3 METODOLOGIA 

A metodologia deste trabalho está dividida em quatro etapas. Na primeira etapa foi feito 

uma revisão sobre os modelos teóricos e estáticos utilizados nos estudos referente a presença 

de chuva e a relação com os acidentes de trânsito. Enquanto que, na segunda etapa, apresentou 
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o modelo empírico utilizado neste estudo, regressão linear com a utilização de variável 

instrumental. Já na terceira etapa foi abordado sobre os dados e fontes dos dados. E por fim, na 

quarta etapa discorreu sobre a descrição das variáveis que foram utilizadas no modelo empírico. 

Essas etapas podem ser observadas na Figura 1. 

Figura 1- Fluxograma sobre a Metodologia 

Fonte: Resultados da Pesquisa (2019). 

De acordo com a literatura revisada, a relação entre a precipitação e o risco de ocorrência 

de acidentes foi estudada em diversos países e cidades, e, salvo suas especificidades, a maioria 

dos trabalhos fez uso de metodologias diversas como visto na Tabela 2. Aliás, há dois métodos 

que são mais utilizados, modelagem estatística e par combinado (BLACK, VILLARINI, 2018). 

Apesar dessa diversidade de métodos empregados, ressalta-se que a maioria deles optaram por 

procedimentos estatísticos, e, em grande número, especificaram modelos de regressão. Esses 

modelos recaíram, basicamente, sobre regressões binomiais negativas e regressões para 

variáveis dependentes qualitativas, tais como probit e logit. 

 Abordagens alternativas empregaram modelos de pareamento ou escore de propensão, 

que, frequentemente, têm sido utilizados para avaliação de impacto ou efeito de tratamento. 

Esse método em um contexto geral consiste em construir um grupo de controle semelhante ao 

grupo de tratamento em termos de determinadas características observáveis (PEIXOTO et al 

,2012). 
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Além disso, há outros métodos, como os utilizados por Brodsky and Hakkert (1988) 

Difference-of- means e Wet pavement index method. A Difference-of- means utilizado por foi 

a comparação do número médio de acidentes que ocorreram nos dias chuvosos e em dias não 

chuvosos. A principal desvantagem desse método é a aplicabilidade já que é um método restrito, 

funcionando em situações bem especificas. E o não cumprimento dessa condição, pode gerar 

valores subestimados, ou seja, o risco de acidente irá diminuir durante o tempo chuvoso. 

 Enquanto que o método Wet pavement index method, que em detrimento do tempo que o 

pavimento permanece molhado, avalia a ocorrência de acidentes. A principal desvantagem 

desse método é a sua aplicabilidade é necessário que atenda certas circunstâncias e que haja 

variáveis bem especificas do local de estudo em questão. Isso implica que, caso seja utilizado 

esse método, sem atender essas condições, os valores obtidos podem superestimar o risco de 

acidente, onde o tempo de secagem do asfalto exceder 30 minutos. Logo, Brodsky and Hakkert 

(1998) afirmam que ambos os métodos devem ser utilizados juntos uma vez que fornecem um 

intervalo, com limite superior e inferior, e a partir disso é possível inferir o verdadeiro risco de 

acidente. Mais detalhes desses estudos e da literatura revisada podem ser visualizados na Tabela 

2. 
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Tabela 2. Estudos sobre a relação empírica dos registros de acidentes sob condições de chuva. 

Autores 

(ano) 

Local de Estudo e 

Período 
Modelo Descrição da Metodologia 

Sherretz e 

Farhar (1978) 

East St Louis, 

Belleville, Granite City, 

Alton, Collinsville, 

Wood River, East Alton 

e Edwardsville (1971 -

1975) 

Pareamento 

Calculou-se a taxa de acidentes que 

ocorreram na presença de chuva e na 

ausência de chuva, utilizando o modelo 

de Pareamento 

Bertness 

(1980) 
Chicago (1976 -1978) Pareamento 

Calculou-se a taxa de acidentes que 

ocorreram na presença de chuva e na 

ausência de chuva, utilizando o modelo 

de Pareamento 

Brodsky e 

Hakkert 

(1988) 

Israel (1979 -1981) e 

Estados Unidos (1983- 

1984) 

Utilizou dois 

modelos : 

difference-of- 

means e wet 

pavement index 

method 

No primeiro modelo comparou-se dias 

chuvosos com os dias secos. Enquanto 

que no segundo método compara a 

porcentagem dos acidentes no 

pavimento molhado em relação ao 

percentual do tempo do pavimento 

molhado 

Andrey e 

Yagar (1993) 

Calgary and Edmonton 

(Canadá) 1979 - 1983 
Pareamento 

Utilizou de um modelo de pareamento, 

em que cada período de tempo exposto a 

presença de chuva era emparelhado a 

um período de controle quando teve 

ausência de precipitação. 

Fridstrom et 

al (1995) 

Dinamarca (1977 - 

1987), Finlândia (1975 - 

1987), Noruega (1973 -

1986) e Suécia (1976 -

1987) 

Regressão de 

Poison 
Utilizou a regressão de Poison 

Andreescu e 

Frost (1998) 

Montreal (Canadá) - 

1990 -1992 
Pareamento 

Estimativa de correlação entre 

precipitação diária e quantidade diária 

de acidentes 

Eisenberg 

(2004) 

Estados Unidos (1975 -

2000) 

Regressão de 

Poison 

O método utilizado foi uma regressão 

binominal negativa, ou seja, regressão 

de Poison. 

Andrey 

(2010) 

10 cidades do Canadá 

(1984 -2002) 
Pareamento 

O método utilizado foi de Pareamento, 

em que comparava períodos de 

precipitação com períodos de tempo 

controle em que houve ausência de 

precipitação 

Andrey et al 

(2013) 

23 cidades do Canadá 

(1993 -2002) 
Pareamento 

O método utilizado foi pares 

combinados, em que a frequência de 

colisões é comparada com eventos e 

períodos de controle correspondentes. 

Black and 

Villarini 

(2017) 

Arkansas, Georgia, 

Illinois, Maryland, 

Minessota e Ohio (1996 

-2010) 

Pareamento 

O método utilizado foi pares 

combinados em que os dias de chuva 

que podem ser combinados com um dia 

de controle seco, o método de choque 

excessivo considera todos os dias de 

chuva, incluindo aqueles que não foram 

correspondidos. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

Ainda, de acordo com a Tabela 2, outra metodologia utilizada foi a regressão de Poisson 

para variáveis dependentes contadas (Fridstrom et al., 1995; Eisenberg, 2004). Esse 
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procedimento econométrico tem como finalidade detectar se a relação entre os acidentes viários 

com a precipitação era positiva ou negativa, e, em detrimento de regressões padrões estimados 

por Mínimos Quadrados Ordinárias, elas corrigem possíveis tendenciosidades de 

sobredispersão dos dados. 

Segundo Eisenberg (2004), o método Pareamento é o mais comum, nos estudos sobre 

precipitação e a ocorrência de acidentes de trânsito. Um exemplo disso, é o trabalho de Andrey 

et al (2013), que, em linhas gerais, separa as colisões em dois grupos, um de tratamento e o 

outro de controle. Esses grupos são criados por meio de algumas características semelhantes, e 

considerou, a estação do ano, o dia da semana e também a hora do dia. A partir disso, diferencia-

se cada grupo devido ao evento climático, a saber, o grupo de controle foi definido pela presença 

de chuva e o grupo de tratamento pela ausência desse fenômeno meteorológico. 

Assim, a principal vantagem desse método é que ele controla as variáveis dependentes do 

tempo. No entanto, sua desvantagem consiste em não considerar a redução de viagens devido 

a condição meteorológica severa, ou reduções do volume de tráfego provenientes a outros 

fatores, como feriados (ANDREY, 2010).  

À vista disso, há também os modelos lineares generalizados que utilizam de funções de 

ligação, como, logit e probit, para resolver modelos de regressão que sejam essencialmente 

funções não lineares dos parâmetros de regressão (GUJARATI; 2019). Essas funções de ligação 

foram utilizadas em estudos, como, Chang e Chien (2013), Kim et al (2013), que apontam os 

fatores contribuintes que influenciavam no aumento e/ou diminuição do grau de lesão do 

usuário nos acidentes de trânsito.  

Em tal caso, a vantagem da utilização dessas funções de ligação é que para modelos de 

regressão de resposta qualitativa no qual a variável dependente é binária, o método dos mínimos 

quadrados ordinários apresenta limitações. Um exemplo disso é que as probabilidades 

estimadas a partir do modelo de probabilidade linear (MPL) não se situam nos limites de 0 a 1 

(GUJARATI; 2019). 

Por fim, este trabalho irá utilizar como método regressão por variável instrumental. Isso 

se justifica, pois, ao testar o modelo de regressão notou-se que a variável denominada chuva 

estava exercendo um impacto negativo nas variáveis dependentes da acidentalidade, número de 

pessoas, veículos, feridos leves, graves e mortos. Sendo assim, analisou-se a variável chuva 

com outra variável denominada, falta de atenção e percebeu que esse impacto negativo ainda 

sucedia. 

Diante disso, supôs que a presença de chuva estava acarretando um efeito no condutor, 

um efeito latente, ou seja, estava aumentado sua atenção ao dirigir e isso implica com redução 
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do número de pessoas, veículos, feridos leves, graves e mortos nos registros de acidentes. A 

partir disso, utilizou-se uma variável instrumental para mensurar esse efeito de atenção no 

condutor. 

3.1 MODELO EMPÍRICO 

Assim, os acidentes de trânsito com a presença de chuva ou não com a presença de chuva 

depende de variáveis não observáveis tais como, se o motorista estava fadigado na hora do 

acidente, se estava atento, se estava usando o cinto de segurança, se estava dirigindo com a 

documentação vencida, dentre outras características (ADANU;2018). Dessa forma, as variáveis 

não observáveis podem ser definidas como 𝐼𝑖
∗, logo, depende das variáveis explanatórias como 

número de pessoas envolvidas no acidente, grau de lesão das vítimas, sendo feridos leves, 

feridos graves, mortos e a quantidade de veículos envolvidos no acidente de trânsito. Sendo 

expresso na equação 1. 

𝐼𝑖
∗ =  𝛽1 +  𝛽2𝑃𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠𝑖 +  𝛽3𝐹𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑠𝑖 +  𝛽3𝐹𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑖 +  𝛽4𝑀𝑜𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖 +

 𝛽5𝑉𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠𝑖 + 𝑢𝑖 (1) 

Dessa forma, quando aplica a regressão de mínimos quadrados ordinários com essas 

variáveis nota-se que a presença de chuva influência negativamente as variáveis dependentes, 

ou seja, há viés no estimador uma vez que na literatura nota-se que a presença de chuva tem 

impacto positivo nessas variáveis condicionadas pelo acidente de trânsito. Diante disso, 

analisou-se o banco de dados afim de encontrar uma variável que explicasse esse efeito que a 

presença de chuva estava ocasionando nas variáveis dependentes do acidente. Sendo assim, 

utilizou se da variável denominada falta de atenção, que é uma variável proveniente do motivo 

do acidente, quando é registrado pela Polícia Rodoviária Federal. 

Assim, aplicou novamente o modelo de regressão e percebeu que o impacto da presença 

de chuva era negativo para variável falta de atenção, ou seja, a presença de chuva estava 

afetando uma variável latente, que não era mensurada ou explicita no banco de dados. Essa 

variável latente, foi denominada atenção do condutor, a qual estava viesando os coeficientes do 

número de pessoas, veículos envolvidos, feridos leves, graves e mortos. 

As razões mais comuns para que esse viés ocorra podem ser, omissão de variáveis 

relevantes, erros de mensuração e simultaneidade (DAVILA;2019). Sendo assim, é necessário 

aplicar o método de variáveis instrumentais. Esse método se baseia na utilização de uma 

variável adicional z, que satisfaça as seguintes condições expressas na equação 2 e 3. Então, 

essa variável z foi denominada atenção, a qual mensurou como a prudência do condutor estava 
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reduzindo o coeficiente de número de pessoas, veículos envolvidos, feridos leves, feridos 

graves e mortos. 

 Assim quando uma variável z satisfaz ambas as condições, z é um instrumento válido 

(GUJARATI; 2019). 

Cov(z,u) =0 (2) 

Cov(z,x) ≠ 0 (3) 

Além disso, quando se aplica a covariância de todos os termos do modelo com variável 

instrumental obtém-se a equação 4. A partir disso, utilizando o método dos momentos emprega-

se as covariâncias amostrais, consegue os estimadores das variáveis instrumentais, como pode 

ser observado nas equações 5 e 6 (GUJARATI; 2019). 

𝛽1= 
𝐶𝑂𝑉 (𝑧,𝑦)

𝐶𝑂𝑉(𝑧,𝑥1)
 (4) 

𝛽1̂ =  
∑(𝑧𝑖 −  𝑧̅)(𝑦𝑖 −  �̅�)

∑(𝑧𝑖 − 𝑧̅)(�̅�1𝑖 −  𝑥1̅̅̅)
(5) 

𝛽0̂ = �̅� - �̅�1�̅�1 (6) 

Por fim, neste modelo também se utilizou de covariáveis com a finalidade de analisar se 

esse comportamento atípico da presença de chuva iria permanecer. Essas covariáveis utilizadas 

foram, fatores da infraestrutura viária e fatores comportamentais já que são fatores que mais 

incidem sobre a segurança dos condutores, acarretando em acidentes de trânsito 

(SOUZA;2016). 

 

3.2 DADOS E FONTE DE DADOS 

Os dados utilizados neste trabalho serão provenientes dos dados abertos disponibilizados 

pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Esses dados abertos são dados publicados em formato 

legível e disponíveis para serem utilizados (PRF,2019). Os dados disponibilizados pela PRF 

consistem em histórico temporal dos registros de acidentes. Assim, os dados utilizados serão 

de acidentes de trânsito coletados pela PRF no período de 2014 a 2018 nas rodovias federais 

brasileiras. 

Então após a ocorrência do acidente a PRF insere os dados no sistema BR- Brasil, que 

tem como objetivo disponibilizar os registros on-line, além de diminuir a burocracia existente 

associada a essa atividade (BRASIL, 2019). No preenchimento do registro de ocorrência são 

cadastradas cerca de 28 informações. Segue informações e definições (PRF,2019). 

• Identificador do acidente (id), valor numérico para identificar o acidente; 
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• Identificador da pessoa envolvida (pesid), valor numérico para identificar a pessoa 

envolvida; 

• Data da ocorrência (data_inversa), informa o dia, o mês e o ano;  

• Dia da semana (dia_semana),  

• Horário, 

• Estado (uf),  

• Rodovia (BR), informa a numeração da rodovia;  

• Quilometragem (km),  

• Munícipio; 

• Causa do Acidente (causa_acidente). São relacionados 22 causas: fenômenos da 

natureza, falta de atenção à condução, animais na pista, avarias e/ou desgaste 

excessivo no pneu, ingestão de álcool, defeito mecânico no veículo, desobediência 

às normas de trânsito pelo condutor, velocidade incompatível, restrição de 

visibilidade, falta de atenção do pedestre, condutor dormindo, pista escorregadia, 

não guardar distância de segurança, ultrapassagem indevida, defeito na via, 

sinalização da via insuficiente ou inadequada, mal súbito, carga excessiva e/ou 

mal acondicionada, objeto estático sobre o leito carroçável, deficiência ou não 

acionamento do sistema de iluminação/sinalização do veículo, ingestão de 

substancias psicoativas e agressão externa. 

• Tipo de Acidente (tipo_acidente). São relacionados 16 tipos: queda de ocupante 

do veículo, colisão com objeto estático, capotamento, tombamento, saída de leito 

carroçável, colisão traseira, atropelamento animal, colisão frontal, incêndio, 

atropelamento de pedestre, colisão lateral, colisão transversal, colisão com objeto 

em movimento, derramamento de carga, engavetamento e danos eventuais. 

• Classificação quanto a gravidade do acidente (classificação_acidente), consiste 

em informar se o acidente teve vítimas, se foram vítimas fatais ou feridas, etc. 

• Fase do dia (fase_dia) consiste em informar se o acidente ocorreu ao Amanhecer, 

pleno dia, anoitecer e plena noite. 

• Sentido da via (sentido_via) considera a partir do ponto de colisão, se foi crescente 

ou decrescente; 

• Condição meteorológica (condição_meteorológica) consiste em informar se o 

acidente ocorreu a céu claro, chuva, vento, granizo, neve, sol, nevoeiro/neblina, 

nublado, ignorado. 
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• Tipo de pista (tipo_pista) especifica qual tipo de pista ocorreu o acidente, se foi 

em pista simples, dupla ou múltipla; 

• Traçado da via (traçado_via) define se o acidente ocorreu em trecho curvo, reto 

ou em cruzamento; 

• Uso do Solo (Uso_solo) define se o acidente ocorreu em trecho urbano ou rural; 

• Identificação do veículo (id_veiculo) é um valor numérico para identificar o 

veículo do acidente; 

• Tipo de Veículo (Tipo veículo) é definido conforme o Art.96 do Código Brasileiro 

de Trânsito. Exemplo: Automóvel, Caminhão, etc. 

• Marca descrição da marca do veículo; 

• Ano de fabricação do veículo; 

• Tipo de envolvimento com o acidente (tipo_envolvido). Exemplo: condutor, 

passageiro, pedestre, testemunha, não informado e cavaleiro. 

• Idade; 

• Sexo; 

• Estado físico informa se houve lesões graves, lesões leves, óbito e ileso; 

• Latitude e Longitude. 

Então a PRF agrupa os acidentes em três grupos: acidentes agrupados por ocorrência, 

acidentes agrupados por pessoa, acidentes por pessoa considerando todas as causas e tipo de 

acidentes (a partir de 2017) (PRF,2019). Cabe ressaltar que esses grupos de registros de 

acidentes são divididos anualmente, ou seja, todos acidentes que ocorreram em 2007 em 2008 

e assim sucessivamente.  

 Além do mais, o grupo de registro de acidentes utilizado nesse estudo são acidentes 

agrupados por ocorrência. O período de estudo que será analisado é de 5 anos, compreendendo 

os anos de 2014 a 2018 e a área de estudo compreenderá todos as unidades federais que possuam 

rodovias federais, ou seja, nesse caso abrangerá todo território nacional. O banco de dados tem 

cerca de 546.449 mil de registros de acidentes. 

 A partir disso, a utilização dos dados disponibilizados pela PRF nesse estudo é 

importante devido alguns aspectos. O primeiro é em relação a ser uma fonte de dado mais 

recente. Segundo, contém um histórico de acidentes, ou seja, é possível ver a evolução dos 

registros dos acidentes, por exemplo, se há quantidade de acidentes aumentou em determinada 

rodovia, a quantidade de vítimas fatais tem diminuído, dentre outros fatores. Por fim, a 

utilização dessa fonte de dados se dá pelo fato de possuir registro da condição meteorológica 
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que ocorreu cada um dos acidentes. Além do mais, possibilita estabelecer relações da condição 

meteorológica com outras variáveis, tais como, o estado físico da vítima, tipo de acidente, etc. 

Cabe ressaltar também que a utilização deste banco de dados acarreta limitações aos 

resultados. Essas limitações podem ser, o erro operacional na inserção de dados, ausência de 

algumas variáveis, a inserção de novas variáveis. Os erros operacionais são caracterizados pela 

ausência de informação ou divergente. Primeiramente, ausência de informação sobre a condição 

meteorológica, que em alguns casos a informação inserida é condição meteorológica ignorada, 

e há também alguns casos que o campo não foi preenchido. Enquanto que para informação 

divergente, destaca-se a informação referente ao campo rodovia em que na inserção da 

numeração da rodovia, informa uma numeração inexistente como, BR 0, BR 880, sendo assim, 

impossível localizar qual foi a BR que ocorreu o acidente. 

Assim, há variáveis que influenciam também o acidente, porém não são registradas. Um 

exemplo disso, é a variável velocidade, que nesse caso seria a velocidade que o veículo estava 

no momento que ocorre o acidente. Pode -se citar o relevo que de certa maneira, influencia a 

forma que flui o escoamento da água da chuva e agregado a isso tem os elementos da drenagem 

que também são dispositivos que auxiliam esse escoamento. Portanto, a ausência dessas 

variáveis, de certa forma, diminui acurácia do resultado pois estão ligadas seja de maneira direta 

ou indireta quando ocorre as precipitações. 

3.3 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Dessa maneira, das 28 informações presentes no registro de acidentes, esse estudo irá 

utilizar 5 delas, sendo, número de pessoas envolvidas, número de feridos leves, número de 

feridos graves, número de mortos e número de veículos. Com a finalidade de verificar como a 

presença de chuva influencia essas variáveis dependentes. Destaca-se que todas variáveis são 

numéricas. 

Além disso, há utilização de covariáveis relacionadas a fatores de infraestrutura e 

comportamentais. Para os fatores de infraestrutura, ressalta o tipo de pista, o traçado da via, 

avaliando se o acidente ocorreu na presença de curva e a condição do pavimento, se havia 

alguma patologia na camada asfáltica. Enquanto que para fatores comportamentais, destaca-se 

os acidentes que ocorreram quando o condutor estava embriagado, sendo essa variável, 

denominada ingestão de álcool, e desobediência a sinalização. 
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4 RESULTADOS 

Nesta seção, faz uma breve apresentação descritiva dos dados utilizados. Além de 

apresentar e discutir as estimativas de impacto da presença de chuva nas características de 

acidentalidade dos acidentes de trânsito. 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

A partir dos dados da Polícia Federal nas rodovias federais policiadas no período de 2014 

a 2018 ocorreram 546.449 registros de acidentes, isso é cerca de 299,42 acidentes por dia. Além 

do mais, segundo CNT (2018) estima-se que os custos médios anuais decorrentes desses 

acidentes é em média R$ 10 bilhões ao ano. 

Conforme, visto na Figura 1 houve um decréscimo cerca de 40,49% do número de 

acidentes de 2014 comparado a 2018. Assim, essa queda do número de acidentes pode ser 

explicada, em parte, pela obrigatoriedade do uso de equipamentos de segurança, como freio 

ABS e airbags (CNT;2018). 

Fonte: Dados da PRF (2019) 

Ressalta também outras ações que levaram a diminuição da ocorrência do número de 

acidentes como as punições mais severas aplicadas aos motoristas que agem com imprudência. 

Segundo o CNT (2018) as multas relativas as ultrapassagens perigosas tiveram aumento de 

900% em 2014 e passaram a ser consideradas gravíssimas. 
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Figura 2- Total de Acidentes no período de 2014 a 2018 
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Evidencia- se também que esse comportamento de decréscimo também se refletiu nas 

características de acidentalidades como, o número de pessoas envolvidas, o grau de lesão, 

feridos leves, graves e mortos e por fim o número de veículos envolvidos. Isso pode ser 

observado na Tabela 3. 

Tabela 3. Variáveis de Acidentalidade  

Ano 
Número de 

Pessoas 
Feridos Leves 

Feridos 

Graves 
Mortos 

Número de 

Veículos  

2014 368.505 74.596 26.236 8.234 301.417 

2015 269.052 67.743 22.508 6.867 208.887 

2016 216.261 65.249 21.423 6.398 158.111 

2017 204.289 65.583 18.673 6.245 144.960 

2018 164.586 58.885 17.640 5.269 114.475 

Total Geral 1.222.693 332.056 106.480 33.013 927.850 

Fonte: Dados da PRF (2019) 

Dessa forma, cera de 62,26% dos registros foram registrados em condições 

meteorológicas normais, sendo Céu Claro, Sol como observado na Tabela 4. Enquanto que para 

condições meteorológicas adversas, como, na presença de chuva, nublado, vento, granizo, neve, 

esses registros correspondem a 36,05%. Isso é explicado pelas características climáticas do país, 

sendo este tropical, próximo da linha do equador logo a incidência da luz solar é mais presente, 

o que corrobora com maiores números de registros de acidentes em condições meteorológicas 

normais. 

Tabela 4 – Total de cada condição meteorológica no período de 2014 a 2018 

Condições Meteorológicas Total Percentual 

Céu Claro            278.609 50,99% 

Nublado 100.647 18,42% 

Chuva 89.510 16,38% 

Sol 61.626 11,28% 

Ignorada 9.228 1,69% 

Nevoeiro/neblina 5.164 0,95% 

Vento 1.588 0,29% 

Granizo 61 0,01% 

Neve 16 0,00% 

Total Geral 546449 100,00% 

Fonte: Dados da PRF (2019) 

Outro ponto que vale ressaltar é a distribuição do número de ocorrências na presença de 

chuva a nível estadual, isso pode ser observado na Figura 2. Destaca-se essa concentração, na 

região Sul, Sudeste e em alguns estados da região Centro Oeste e Norte. Ressalta que estados 
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como Minas Gerais e Paraná apresentam as maiores taxas de acidentes que ocorreram na 

presença de chuva cerca 21% dos acidentes. 

Figura 3 – Mapa da porcentagem dos acidentes de trânsito que ocorreram na presença de chuva no 

período de 2014 a 2018. 

Fonte: Dados da PRF (2019) 

Em relação a causa do acidente, ou seja, aquilo que propicio o acidente. Conforme, visto 

na Tabela 5 cerca de 33,51% dos acidentes ocorreram devido à falta de atenção do condutor, 

ou seja, o comportamento do motorista é fator decisivo para ocorrência do acidente. Com isso, 

sobressai também os tipos de acidentes em que média 30,94% dos acidentes é saída de pista 

que na presença de chuva apresenta o maior percentual, conforme exposto na Tabela 6. 
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Tabela 5- Causas do Acidentes 

Causa do Acidente Total Percentual 

Falta de atenção 183.099 33,51% 

Outras 92.722 16,97% 

Velocidade 

incompatível 
61.579 11,27% 

Não guardar distância 

de segurança 
47.438 8,68% 

Ingestão de álcool 32.560 5,96% 

Desobediência à 

sinalização 
31.701 5,80% 

Defeito mecânico em 

veículo 
26.086 4,77% 

Animais na Pista 13.651 2,50% 

Ultrapassagem 

indevida 
12.955 2,37% 

Dormindo 12.624 2,31% 

Defeito na via 8.699 1,59% 

Pista Escorregadia 6.793 1,24% 

Condutor Dormindo 6.430 1,18% 

Avarias e/ou desgaste 

excessivo no pneu 
2.596 0,48% 

Mal Súbito 1.646 0,30% 

Restrição de 

Visibilidade 
1.423 0,26% 

Objeto estático sobre o 

leito carroçável 
1.308 0,24% 

Carga excessiva e/ou 

mal acondicionada 
911 0,17% 

Fenômenos da 

Natureza 
751 0,14% 

Sinalização da via 

insuficiente ou 

inadequada 

702 0,13% 

Deficiência ou não 

Acionamento do 

Sistema de 

Iluminação/Sinalização 

do Veículo 

420 0,08% 

Agressão Externa 355 0,06% 

Total 546.449 100% 

Fonte: Dados da PRF (2019) 
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Tabela 6- Tipos de Acidentes e seu percentual na presença de chuva 

Tipo de Acidente 
Total de Acidente 

(T.A.) 

Acidentes na 

presença de 

chuva (A.C.) 

Percentual 

(T.A/A.C) 

Saída de Pista 88.260 27.307 30,94% 

Capotamento 29.191 8.418 28,84% 

Colisão com objeto 

fixo 
35.840 10.329 28,82% 

Colisão frontal 27.401 5.075 18,52% 

Tombamento 28.784 4.340 15,08% 

Engavetamento                                                                                                                                                                                            2.183 306 14,02% 

Danos Eventuais 2.282 302 13,23% 

Colisão traseira 127.923 14.840 11,60% 

Derramamento de 

Carga 
2.537 257 10,13% 

Queda de ocupante de 

veículo 
24.363 2.435 9,99% 

Colisão com objeto em 

movimento 
3.869 385 9,95% 

Colisão lateral 75.131 7.250 9,65% 

Colisão Transversal 60.575 5.497 9,07% 

Atropelamento de 

pessoa 
18.331 1.542 8,41% 

Incêndio 4.717 309 6,55% 

Atropelamento de 

animal 
11.236 691 6,15% 

Colisão com bicicleta 3.826 227 5,93% 

Total Geral 546.449 89.510 16,38% 

Fonte: Dados da PRF (2019) 

4.2 IMPACTO DA CHUVA NOS ACIDENTES DE TRÂNSITO 

Dessa forma, utilizou- se do modelo de regressão para estimar o impacto da chuva na 

quantidade de pessoas, veículos envolvidos no acidente, como também, na gravidade da lesão 

gerada pelo mesmo, feridos leves, graves e mortos. Assim, os resultados obtidos do impacto, 

aplicado a nível nacional, é expresso na Tabela 7. 

Nota -se que a presença de chuva gera uma influência negativa nas variáveis dependentes 

analisadas. Logo, constata-se que cada cem pessoas envolvidas nos acidentes de trânsito, que 

foram registrados na presença de chuva, esse número decresce. Isso reflete para demais 

variáveis analisadas, demonstrando que na presença de chuva, quando houve o registro da 

ocorrência, acarretou na diminuição da quantidade de pessoas, veículos envolvidos e na 

gravidade de lesão das vítimas. Isso diverge dos resultados encontrados na literatura visto que 
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para autores como, Park et al (2010), Ross e Russan (1968), em seus respectivos estudos 

demonstraram que a presença de chuva tem um impacto positivo no aumento das lesões das 

vítimas. 

Diante disso, partiu -se da premissa que o condutor na situação adversa, neste caso na 

presença de chuva, estava dirigindo com maior prudência o que poderia estar ocasionando esse 

impacto negativo nas variáveis. Dessa maneira, para validar essa premissa utilizou -se de outra 

variável disponível no banco de dados utilizado, denominada, falta de atenção. 

Tabela 7- Resultados da estimação das variáveis dependentes na presença de chuva 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 

Desse modo, acrescentou essa variável a regressão e obteve os resultados expressos na 

Tabela 8. Identifica-se que a presença de chuva também acarreta um efeito negativo quando a 

causa de acidente é falta de atenção do condutor. Isso induzi que a presença de chuva promove 

uma atenção maior no condutor o que gera a diminuição da quantidade de pessoas, veículos 

envolvidos e gravidade das lesões no registro do acidente de trânsito. 

 

 

 

 

Variáveis Dependentes 

Variável 
     

Pessoas Feridos Leves  

Feridos 

Graves Mortos  Veículos 

Chuva 
 -0,1651*** -0,0107*** -0,0498*** -0,0157*** -0,2249*** 

(0,0063) (0,0038) (0,0020) (0,0011) (0,0027) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de Observações 546.449 546.449 546.449 546.449 546.449 

R-squad within 0,0012 0,0000 0,0011 0,0004 0,0117 

R-squad between 0,7270 0,4680 0,3655 0,4109 0,0707 

R-squad overall 0,0013 0,0000 0,0011 0,0004 0,0115 

Teste White 676.48*** 7.87*** 582.85*** 194.28*** 6492.03*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não 
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Tabela 8 – Resultado estimado entre presença de chuva e a causa do acidente 

Variáveis Dependentes 

Variável 
 

Falta de Atenção 

Chuva 
 -0,1401*** 

(0,0017) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de Observações 546.449 

R-squad within 0,0116 

R-squad between 0,7270 

R-squad overall 0,0121 

Teste White 6405.82*** 

Multicolinariedade Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 

A partir disso, adicionou mais variáveis ao modelo para verificar se essa premissa 

permanece, como visto os resultados na Tabela 9. As variáveis acrescentadas estão ligadas a 

fatores de infraestrutura, como, defeito na via, o tipo de via, traçada da via e a fatores 

comportamentais do condutor, como, a desobediência a sinalização e a ingestão de álcool. 
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Tabela 9 – Resultados estimados na presença de chuva controlado por covariáveis 

Variáveis Dependentes 

Variáveis 

     

Pessoas Feridos Leves  

Feridos 

Graves Mortos  Veículos 

Chuva 
-0,0792*** -0,0145*** -0,0433*** -0,0152*** -0,1407*** 

(0,0064)  (0,0039) (0,0021) (0,0011) (0,0027) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,3357*** 0,1344*** 0,1077*** 0,0125*** 0,2521*** 

(0,0098) (0,0059) (0,0032) ( 0,0017  ) (0,0042) 

Ingestão de Álcool 
-0,0046 0,0608*** 0,0621***  0,0069*** -0,0912*** 

(0,0097) (0,0059) (0,0031) (0,0017) (0,0042) 

Defeito na via 
-0,3375*** 0,0643***  -0,0143**  -0,0091*** -0,4142*** 

(0,0182) (0,0111) (0,0059) (0,0032) (0,0079) 

Dupla 
-0,1667***  -0,0633***  -0,0759***   -0,0425*** -0,0011 

(0,0046) (0,0028) (0,0015) (0,0008) (0,0020) 

Curva 
0,0057 0,0229***  0,0066***  0,0088*** -0,3313*** 

(0,0106) (0,0035) (0,0018) (0,0010) (0,0024) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de Observações 546.449 546.449 546.449 546.449 546.449 

R-squad within 0,0115 0,0016 0,0082 0,0055 0,057 

R-squad between 0,8122 0,7550 0,7542 0,5456 0,0578 

R-squad overall 0,0119 0,0022 0,0087 0,0056 0,0558 

Teste White 
6596.34*** 1220.17*** 4779.93*** 3063.94*** 32278.69*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 

Logo, verifica-se que a presença da chuva continuou impactando negativamente nas 

variáveis dependentes, mesmo com a presença de outros fatores contribuintes para a ocorrência 

de um acidente de trânsito, neste caso foram denominados covariáveis. Diante do exposto, 

aplicou-se esse modelo para uma variável instrumental, que seria denominada atenção, 

referente ao comportamento de prudência do motorista ao dirigir na presença de chuva. Assim, 

esses resultados podem ser vistos na Tabela 10. 
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Tabela 10- Resultados estimados com Variável Instrumental 

Variáveis Dependentes 

Variáveis 

     

Pessoas 

Feridos 

Leves  

Feridos 

Graves Mortos  Veículos 

Atenção 
0,7144*** 0,1308*** 0,3907*** 0,1370*** 1,2695*** 

(0,5820) (0,0355) (0,0189) (0,0103) (0,0252) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,3357*** 0,1344*** 0,1077*** 0,0125*** 0,2521*** 

(0,0098) (0,0059) (0,0032) (0,0017) (0,0042) 

Ingestão de Álcool 
-0,0046 0,0608*** 0,0621*** 0,0069*** -0,0912*** 

(0,0097) (0,0059) (0,0031) (0,0017) (0,0042) 

Defeito na via 
-0,3375*** 0,0643*** -0,0143* -0,0091** -0,4142*** 

(0,0182) (0,0111) (0,0059) (0,0032) (0,0079) 

Dupla 
-0,1667*** -0,0633*** -0,0759*** -0,0425*** -0,0011 

(0,0046) (0,0028) (0,0015) (0,0008) (0,0020) 

Curva 
-0,2103*** 0,0406*** 0,0597*** 0,0274*** -0,1587*** 

(0,0106) (0,0135) (0,0034) (0,0018) (0,0046) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
546.449 546.449 546.449 546.449 546.449 

R-squad within 0,0115 0,0016 0,0082 0,0055 0,057 

R-squad between 0,8122 0,755 0,7542 0,5456 0,0578 

R-squad overall 0,0119 0,0022 0,0087 0,0056 0,0558 

Teste White 6596.34*** 1220.17*** 4779.93*** 3063.94*** 32278.69*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 

Na Tabela 10 afere que a variável instrumental utilizada apresenta caráter diretamente 

proporcional com as variáveis dependentes. Sendo que, à medida que a atenção, prudência do 

condutor aumenta está implicará na diminuição das pessoas e veículos envolvidos no acidente, 

como também na gravidade de lesões quando estas características estiverem na presença de 

chuva.  

Além disso, analisou -se esse impacto da presença de chuva a nível estadual como pode 

ser visto nas Tabelas A.1-1 a A.20-1 do apêndice A. Como também, o impacto da variável 
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instrumental a nível estadual como pode ser observado nas Tabelas A.1-2 a A.20-2 do Apêndice 

A. Deste modo, nota -se uma heterogeneidade estadual em que houve estados que os acidentes 

na presença de chuva não apresentaram impactado negativo para todas as variáveis 

dependentes, como também não apresentaram significância estática. Essa heterogeneidade pode 

ser explicada pelo regime de chuva que é distinto por cada estado do Brasil, assim como, o 

fluxo de veículos em cada região ser diferente. 

 Um exemplo disso, são alguns estados da região Norte e Nordeste, como Amazonas e 

Maranhão respectivamente que apresentam impacto positivo da presença de chuva na variável 

dependente. Além do mais, quando se aplica o modelo fixando a variável pessoas, em que pode 

ser observado nas Tabelas A.1-1 a A.5-2, nota-se que na região Norte não apresentou nenhum 

resultado significativo, enquanto que nas demais regiões percebe-se que alguns estados foram 

notados significância. 

Essa característica peculiar de significância pode ser explicada por variáveis, que como 

abordado na metodologia não foi possível mensurar, como, fluxo de veículos e as condições 

meteorológicas locais. À medida que, mesmo alguns estados, como, de São Paulo e Amazonas 

apresentarem as mesmas taxas de acidentes na presença de chuva, como visto na Figura 3, 

ambos demonstraram resultados distintos, o que pode ser inferido pelo fluxo de veículos e os 

regimes de chuva.   

Por outro lado, ao analisar a severidade do acidente, se houve feridos leves, graves e 

óbitos, como visto nas Tabelas A.6-1 a 16-2. Ressalta que a presença de chuva em relação a 

severidade também apresenta heterogeneidade, visto que para feridos leves e óbitos a maioria 

das regiões apresentam pouca significância. Enquanto, que para os feridos graves, de modo 

geral, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentaram que na presença de chuva o 

comportamento de atenção condutor tende a aumentar e consequentemente isso acarreta a 

redução dos feridos graves. 

Por fim, ao fixar a variável veículos, como visto nas Tabelas 17-1 a 20-2. É observado 

que o resultado obtido se assemelha com o resultado da variável feridos graves, que de modo 

geral nas regiões Sul, Sudeste e Centro -Oeste o comportamento de atenção do condutor tende 

aumentar na presença de chuva o que gera diminuição dos veículos envolvidos nos acidentes. 

Vale ressaltar que como visto na Tabela 6, que os registros de acidentes por causa de 

colisão traseira são notáveis isso corresponde cerca de 23,41% do total de acidentes que 

ocorrem no período de 5 anos. Entretanto, o mesmo quando se aplica o modelo apresenta 

comportamento distinto dos demais tipos de acidentes. Na presença de chuva o número de 
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pessoas e veículos envolvidas aumenta, cerca 10 pessoas para cada 100 acidentes registrados e 

média de 7 veículos para cada 100 acidentes respectivamente, como expresso na Tabela 11.  

Logo, esse resultado referente a colisão traseira é validado também na literatura, visto que 

Andrey et al (2013), ressalta que a presença de chuva intensifica as colisões já que diminui o 

atrito entre o pneu e a pista além de reduzir a visibilidade do condutor. Enquanto que na Tabela 

12 a variável instrumental apresenta impacto negativo nas variáveis dependentes. 

 

Tabela 11- Resultados estimados controlando o tipo de acidente. 

Variáveis Dependentes 

Colisão traseira 

Variáveis 

     

Pessoas 

Feridos 

Leves  Feridos Graves Mortos  Veículos 

Chuva 
0,1082*** -0,0280*** -0,0262*** -0,0081*** 0,0678*** 

(0,0153) (0,0089) (0,0037) (0,0015) (0,0065) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,0434 0,2028*** 0,0790*** 0,0064 -0,0999*** 

(0,0323) (0,0188) (0,0078) (0,0033) (0,0137) 

Ingestão de Álcool 
0,0195 0,1137*** 0,0488 0,0057 -0,1591*** 

(0,0217) (0,0126) (0,0052) (0,0022) (0,0092) 

Defeito na via 
0,1072 -0,0296 -0,0093 -0,0008 -0,0421 

(0,0680) (0,0395) (0,0165) (0,0071) (0,0289) 

Dupla 
-0,0221 0,0299*** -0,0024 -0,0090*** 0,0610*** 

(0,0095) (0,0055) (0,0023) (0,0009) (0,0040) 

Curva 
0,0101 -0,0108 0,0013 0,0001 -0,0310*** 

(0,0177) (0,0102) (0,0043) (0,00184) (0,0075) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
127.923 127.923 127.923 127.923 127.923 

R-squad within 0,0005 0,0003 0,0009 0,0008 0,0048 

R-squad between 0,1253 0,8771 0,8860 0,8805 0,6577 

R-squad overall 0,0005 0,0018 0,0018 0,0010 0,0055 

Teste White 60.90*** 232.43*** 236.47*** 121.65*** 707.26*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela 12 – Resultados estimados pela variável instrumental controlada pelo tipo de acidente 

Variáveis Dependentes 

Colisão traseira 

Variáveis 

     

Pessoas 

Feridos 

Leves  

Feridos 

Graves Mortos  Veículos 

Atenção 
-2,3270*** 0,6023*** 0,5637*** 0,1747*** 

-

1,4579*** 

(0,3291) (0,1913) (0,0800) (0,0343) (0,1400) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,0434 0,2028*** 0,0790*** 0,0064 
-

0,0999*** 

(0,0323) (0,0188) (0,0078) (0,0033) (0,0137) 

Ingestão de Alcool 
0,0195 0,1137*** 0,0488*** 0,0057 

-

0,1591*** 

(0,0217) (0,0126) (0,0052) (0,0022) (0,0092) 

Defeito na via 
0,1072 -0,0296 -0,0093 -0,0008 -0,0421 

(0,0680) (0,0395) (0,0165) (0,0071) (0,0289) 

Dupla 
-0,0221 0,0299*** -0,0024 

-

0,0090*** 
0,0610*** 

(0,0095) (0,0055) (0,0023) (0,00099) (0,0040) 

Curva 
-0,0935*** 0,0160 0,0264*** 0,0077*** 

-

0,0960*** 

(0,0234) (0,0136) (0,0057) (0,0024) (0,0099) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de Observações 127.923 127.923 127.923 127.923 127.923 

R-squad within 0,0005 0,0003 0,0009 0,0008 0,0048 

R-squad between 0,1253 0,8771 0,8860 0,8805 0,6577 

R-squad overall 0,0005 0,0018 0,0018 0,0010 0,0055 

Teste White 60.90*** 232.43*** 236.47*** 121.65*** 707.26*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 

Por fim, em relação a Saída de Pista este tipo de acidente apresenta comportamento 

peculiar, visto que na Tabela 6, percebe-se que saída de pista tem sido o principal acidente que 

ocorre na presença de chuva. Contudo, demonstra que na presença de chuva o comportamento 

do motorista sofrerá influência, como visto na Tabela 13, em que se observa a redução do 

número de feridos leves, graves, mortos e veículos. E isso se torna expressivo que mesmo a 

chuva provocando esse efeito de atenção no motorista, ainda é significante o percentual de 

acidentes ocorridos na presença de chuva. 
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Tabela 13- Resultados estimados controlado pelo tipo de acidente 

Variáveis Dependentes 

Saída de Pista 

Variáveis 

     

Pessoas 

Feridos 

Leves  

Feridos 

Graves Mortos  Veículos 

Chuva 
-0,0304 -0,0855*** -0,0673*** -0,0302*** -0,0200*** 

(0,0122) (0,0085) (0,0038) (0,0018) (0,0022) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,2596*** 0,0544 -0,0004 -0,0061 0,1989*** 

(0,0585) (0,0405) (0,0184) (0,0089) (0,0105) 

Ingestão de Álcool 
-0,1728*** -0,0764*** 0,0103 -0,0076 -0,0331*** 

(0,0224) (0,0155) (0,0070) (0,0034) (0,0040) 

Defeito na via 
0,1653*** 0,0042 -0,0113 -0,0048 -0,0186*** 

(0,0323) (0,0223) (0,0101) (0,0049) (0,0057) 

Dupla 
-0,1452*** -0,0931*** -0,0467*** -0,0214*** 0,0113*** 

(0,0112) (0,0077) (0,0035) (0,0017) (0,0020) 

Curva 
-0,0897*** -0,0369*** -0,0051 0,0016 -0,0248*** 

(0,0115) (0,0080) (0,0036) (0,0017) (0,0020) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
88.260 88.260 88.260 88.260 88.260 

R-squad within 0,0040 0,0034 0,0059 0,0050 0,0085 

R-squad between 0,3538 0,9073 0,7830 0,9376 0,0004 

R-squad overall 0,0040 0,0036 0,0061 0,0050 0,0084 

Teste White 353.98*** 321.03*** 543.96*** 447.38*** 747.77*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 

 

5 POLÍTICA PÚBLICA 

Diante do exposto, percebeu que na presença de chuva há uma influência no 

comportamento do condutor, em que de modo geral no Brasil, acarreta um decréscimo do 

número de pessoas, feridos leves, graves, mortos e veículos. Isso demonstra que em condições 

meteorológicas adversas agregadas com fatores que aumentam o risco de um acidente como, 

traçado da via, tipo de via, há diminuição da quantidade de pessoas e veículos envolvidos no 

acidente, juntamente com a diminuição do grau de lesão. 
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Então, nota-se que esses fatores geram um estado de tensão no condutor por isso houve a 

redução dessas características. À vista disso, faz necessário implementar dispositivos de 

segurança, em companhia de políticas públicas que promovam esse estado de alerta, despertado 

na presença de chuva, nos condutores. 

Logo, para despertar esse alerta nos condutores o Departamento de Transporte do estado 

de Wisconsin, estado norte americano, implantou um determinado tipo de sinalização 

denominada dynamic signage, que seria em uma tradução literal, sinalização dinâmica. Esse 

dispositivo foi instalado em algumas rodovias federais que apresentavam trechos sinuosos em 

que estavam tendo elevadas taxas de acidente (TAPCO; 2019). 

Esse dispositivo detecta a velocidade do veículo e começa a emitir sequencias de luzes 

de acordo com velocidade do mesmo. À medida que, a velocidade diminui a intensidade e a 

frequência das luzes também diminuem e conforme aumenta a velocidade essa intensidade e 

frequência de luzes aumenta. Sendo assim, a instalação desse dispositivo nas rodovias federais 

brasileiras, além de ser instalados em trechos com a presença de curva, poderia adapta-los a 

outros trechos com a finalidade de chamar a atenção motorista ao longo do trajeto (TAPCO; 

2019). 

Por fim, é necessário que haja políticas públicas que mitiguem melhor capacitação dos 

condutores, que haja reciclagem da licença de condução, com ciclo de três em três, com provas 

práticas para avaliar o desempenho do condutor. Sendo essas políticas com a finalidade de 

preparar e capacitar os condutores. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foi investigado o impacto que a presença de chuva nas características de 

acidentalidade, sendo elas, a quantidade de pessoas envolvidas no acidente, o grau de lesão, 

salientando, feridos leves, feridos graves, mortos e por fim o número de veículos envolvidos no 

acidente. A partir disso, esse impacto também foi controlado por desobediência a sinalização, 

ingestão de álcool, defeito na via, dupla e curva. Logo, as análises recaíram sobre esse impacto 

a nível nacional, além de uma observação desse comportamento para cada uma das 27 unidades 

federativas, no período de 2014 a 2018. 

Os testes estatísticos realizados revelaram que o impacto da chuva nas características da 

acidentalidade tem influência negativa, ou seja, à medida que há presença de chuva, esta gera 

uma diminuição nas características da acidentalidade. Assim, esse efeito gerado pela presença 

de chuva foi explicado por uma variável instrumental, a qual mensurou esse efeito. Dessa 
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forma, percebeu que a presença de chuva desperta um estado de alerta no condutor, ou seja, o 

condutor fica mais atento, mais prudente. 

De modo geral, os resultados a nível nacional são significativos. Entretanto, quando 

observado esses resultados a nível estadual percebe-se que são muito heterogêneos conforme 

as características peculiares de cada estado como, fluxo de veículos, condição climática. 

Portanto, essa abordagem de análise sobre o impacto da presença de chuva nas 

características da acidentalidade pode ajudar os tomadores de decisões de políticas públicas a 

implementar medidas mais eficientes e eficazes para combater a acidentalidade. Essas medidas 

podem ser a aplicação de dispositivos de segurança agregado com políticas públicas que 

mitiguem a capacitação e reciclagem da licença dos condutores. 

Diante disso, acrescenta-se que a metodologia utilizada foi fundamental para elucidar a 

relação entre a presença de chuva e as características da acidentalidade, número de pessoas, 

número de feridos leves, graves, mortos e o número de veículos já que permitiu identificar que 

a presença de chuva impacta negativamente nas características da acidentalidade. E demonstrar 

que no Brasil, de modo geral, a presença de chuva provoca a diminuição das características da 

acidentalidade, já que gera um efeito de alerta no condutor. 

Destaca-se também as limitações do estudo, uma vez que inicialmente a proposta era 

analisar a relação entre a presença de chuva e a ocorrência dos acidentes em um período de 10 

anos, de 2007 a 2017 utilizando os dados disponíveis da PRF (Polícia Rodoviária Federal). 

Entretanto, não foi possível utilizar esse banco de dados, devido sua extensão, continha cerca 

de 1 milhão de ocorrências de acidentes de trânsito, logo, o processamento desses dados para 

gerar o modelo não foi possível. 

Além do mais, outra dificuldade encontrada foi referente a aplicação da metodologia, 

sobre qual método/modelo que seria necessário utilizar. Como visto na literatura, foi utilizado 

diversos modelos, logo, nesse estudo aplicou-se os dois principais modelos utilizados, 

pareamento e probit. Contudo, houve limitações do próprio banco de dados, uma vez que para 

aplicar o modelo de pareamento é necessário mais variáveis como, fluxo de veículos para que 

o resultado encontrado seja preciso. Enquanto que para o modelo probit o resultado encontrado 

não tinha significância estatística. 

Então, a partir dessa relação encontrada da presença de chuva com as características de 

acidentalidade no âmbito nacional é possível realizar esse método em uma área de estudo 

menor, mais específica. Logo, para trabalhos futuros recomenda-se uma análise mais específica 

por rodovia e trechos críticos para avaliar se o efeito gerado no condutor pela presença de chuva 

se mantém. 
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APÊNDICE A 

Resultados da Estimação por Estado 

Tabela A.1-1. Resultados da estimação nos estados da Região Norte 

Variável dependente: Pessoas 

Região Norte 

Variáveis 

       

Amazonas Roraima Amapá Pará Tocantins Rondônia Acre 

Chuva 
0,0430 -0,0295 0,1087 0,0841* -0,2205 0,0394 0,0633 

(0,3249) (0,2001) (0,2077) (0,051) (0,1142) (0,0645) (0,1409) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,7746 0,3518 0,2105 0,2084*** 0,3627 0,2988*** 0,2385* 

(0,5562) (0,1952) (0,3197) (0,0531) (0,1761) (0,0673) (0,1204) 

Ingestão de Álcool 
0,1324 -0,0203 0,1539 0,0782 -0,3016 -0,1322 0,2077 

(0,5326) (0,1402) (0,2190) (0,0583) (0,1474) (0,0771) (0,1906) 

Defeito na via 
0,5414 -0,1837 0,4881 

-

0,3939*** 
-0,6685*** -0,3906*** 0,0757 

(0,5015) (0,3214) (0,3683) (0,1009) (0,1559) (0,0837) (0,1601) 

Dupla 
-0,6918 -0,2052 -0,2779* 

-

0,1192*** 
-0,4374*** -0,0593 

-

0,2651*** 

(0,4213) (0,1018) (0,1568) (0,0286) (0,1122) (0,0420) (0,0787) 

Curva 
0,8876* -0,3017 -0,0486 

-

0,1517*** 
0,1108 -0,2065*** -0,1805 

(0,4043) (0,1508) (0,1963) (0,0527) (0,1411) (0,0679) (0,1136) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
720 1446 1028 10045 4383 9997 1785 

R-squad within 0,0151 0,0082 0,0058 0,0047 0,0095 0,0058 0,0086 

R-squad between 0,1009 0,1701 0,2396 0,6609 0,6239 0,3601 0,9763 

R-squad overall 0,0138 0,0074 0,0064 0,0054 0,0099 0,0060 0,0096 

Teste White 9.98 10.69* 6.60 54.35*** 43.54*** 59.96*** 17.22*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 



O ENIGMA ENTRE AS OCORRÊNCIAS DE CHUVA E A REDUÇÃO DA ACIDENTALIDADE NAS RODOVIAS FEDERAIS 

BRASILEIRAS  
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 37 
 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 

Tabela A.1-2. Resultados da estimação nos estados da Região Norte com variável instrumental. 

Variável dependente: Pessoas 

Região Norte 

Variáveis 

       

Amazonas Roraima Amapá Pará Tocantins Rondônia Acre 

Atenção 
-0,2988 0,9999 -0,1269 1,0000 0,9999 0,9999 1,1323 

(2,2581) (6,7644) (0,0999) (0,6080) (0,5181) -1,6365 (2,5185) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,7746 0,0003 0,2328 0,0002 0,0001 0,0002 0,2385* 

(0,5562) (2,3949) (0,1538) (0,1355) (0,2622) (0,4902) (0,1204) 

Ingestão de Álcool 
0,1324 0,0002 0,0647 -0,0003 0,0003 -0,0001 0,2077 

(0,5326) (0,1929) (0,1053) (0,0745) (0,2094) (0,2318) (0,1906) 

Defeito na via 
0,5414 -0,0002 0,2428 0,0005 0,0008 -0,0003 0,0757 

(0,5015) (1,2861) (0,1772) (0,2562) (0,3780) (0,6423) (0,1601) 

Dupla 
-0,6918 0,0002 -0,119 0,0002 0,0007 -0,0005 0,2651*** 

(0,4213) (1,3927) (0,0754) (0,0775) (0,2478) (0,1074) (0,0787) 

Curva 
0,8756* 0,0003 -0,0325 0,0001 0,0003 0,0001 0,2224 

(0,4172) (2,0576) (0,0944) (0,1045) (0,1461) (0,3392) (0,1506) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
720 1446 1028 10045 4383 9997 1785 

R-squad within 0,0151 0,0082 0,0058 0,0047 0,0095 0,0058 0,0086 

R-squad between 0,1009 0,1701 0,2396 0,6609 0,6239 0,3601 0,9763 

R-squad overall 0,0138 0,0074 0,0064 0,0054 0,0099 0,0060 0,0096 

Teste White 9.98 10.69* 6.60 54.35*** 43.54*** 59.96*** 17.22*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.2-1. Resultados da estimação nos estados da Região 

Sul 

Variável dependente: Pessoas 

Região Sul 

Variáveis 

   

Paraná 
Santa 

Catarina 

Rio 

Grande 

do Sul 

Chuva 
-0,0528*** -0,1028*** 

-

0,1260*** 

(0,0179) (0,0131) (0,0203) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,4378*** 0,1834*** 0,4080*** 

(0,0271) (0,0189) (0,0262) 

Ingestão de Álcool 
-0,0186 -0,0759*** 

-

0,0920*** 

(0,0260) (0,0196) (0,0310) 

Defeito na via 
-0,5185*** -0,6173*** 

-

0,3729*** 

(0,0845) (0,0520) (0,0685) 

Dupla 
-0,1388*** -0,1206*** 

-

0,1723*** 

(0,0136) (0,0103) (0,0166) 

Curva 
-0,3724*** -0,2415*** 

-

0,3193*** 

(0,0164) (0,0130) (0,0192) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
59.610 61.991 42.644 

R-squad within 0,0174 0,0137 0,0168 

R-squad between 0,8930 0,7733 0,8345 

R-squad overall 0,0177 0,0141 0,0179 

Teste White 1071.64*** 889.08*** 776.08*** 

Multicolinariedade Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.2-2. Resultados da estimação nos estados da Região Sul com 

variável instrumental 

 

Variável dependente: Pessoas 

Região Sul 

Variáveis 

   

Paraná 
Santa 

Catarina 

Rio Grande do 

Sul 

Atenção 
0,5022*** 1,3961*** 1,1873*** 

(0,1706) (0,1783) (0,1919) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,4378*** 0,1834*** 0,4080*** 

(0,0271) (0,0189) (0,0262) 

Ingestão de Álcool 
-0,0186 -0,0759*** -0,0920*** 

(0,0260) (0,0196) (0,0310) 

Defeito na via 
-0,5185*** -0,6173*** -0,3729*** 

(0,0845) (0,0520) (0,0685) 

Dupla 
-0,1388*** -0,1206*** -0,1723*** 

(0,0136) (0,0103) (0,0166) 

Curva 
-0,2921*** -0,0088 -0,1699*** 

(0,0345) (0,0340) (0,0323) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
59.610 61.991 42.644 

R-squad within 0,0174 0,0137 0,0168 

R-squad between 0,8930 0,7733 0,8345 

R-squad overall 0,0177 0,0141 0,0179 

Teste White 1071.64*** 889.08*** 776.08*** 

Multicolinariedade Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.3-1. Resultados da estimação nos estados da Região Centro Oeste 

Variável dependente: Pessoas 

Região Centro Oeste 

Variáveis 

    

Goiás 
Mato 

Grosso 

Mato 

Grosso do 

Sul 

Distrito 

Federal 

Chuva 

-

0,1441*** 
0,0079 0,1007* 0,1958*** 

(0,0328) (0,0407) (0,0612) (0,0718) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,2890*** 0,5730*** 0,4979*** 0,3666*** 

(0,0586) (0,0693) (0,0889) (0,1137) 

Ingestão de Álcool 
-0,0655 -0,0524 -0,1366 0,1588** 

(0,0454) (0,0596) (0,0718) (0,0756) 

Defeito na via 

-

0,3799*** 
-0,3964*** -0,4057*** -0,1500 

(0,0826) (0,0811) (0,1220) (0,2349) 

Dupla 

-

0,3680*** 
-0,2051*** -0,3022*** -0,0912 

(0,0243) (0,0364) (0,0545) (0,0687) 

Curva 

-

0,2515*** 
-0,2203*** -0,2755*** 

-

0,5462*** 

(0,0345) (0,0391) (0,0591) (0,0872) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
26.053 17.638 12.173 5.393 

R-squad within 0,0144 0,0090 0,0081 0,0105 

R-squad between 0,0192 0,0513 0,0419 0,5662 

R-squad overall 0,0144 0,0090 0,0081 0,0107 

Teste White 379.71*** 160.58*** 99.46*** 58.15*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.3-2. Resultados da estimação nos estados da Região Centro Oeste 

 

Variável dependente: Pessoas 

Região Centro Oeste 

Variáveis 

    

Goiás Mato Grosso 
Mato Grosso do 

Sul 

Distrito 

Federal 

Atenção 
1,0510*** -0,0635 -1,0681* 

-

1,3922*** 

(0,2395) (0,3261) (0,6492) (0,5105) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,2890*** 0,5730*** 0,4979*** 0,3666*** 

(0,0586) (0,0693) (0,0889) (0,1137) 

Ingestão de Álcool 
-0,0655 -0,0524 -0,1366** 0,1588** 

(0,0454) (0,0596) (0,0718) (0,0756) 

Defeito na via 
-0,3799*** -0,3964*** -0,4057*** -0,1500 

(0,0826) (0,0811) (0,1220) (0,2349) 

Dupla 
-0,3680*** -0,2051*** -0,3022*** -0,0912 

(0,0243) (0,0364) (0,0545) (0,0687) 

Curva 
-0,1359*** -0,2257*** -0,3200*** 

-

0,6842*** 

(0,0467) (0,0506) (0,0684) (0,1075) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
26.053 17.638 12.173 5.393 

R-squad within 0,0144 0,0090 0,0081 0,0105 

R-squad between 0,0192 0,0513 0,0419 0,5662 

R-squad overall 0,0144 0,0090 0,0081 0,0107 

Teste White 379.71*** 160.58*** 99.46*** 58.15*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.4-1. Resultados da estimação nos estados da Região Sudeste. 

 

Variável dependente: Pessoas 

Região Sudeste 

Variáveis 

    

Espírito 

Santo 

Minas 

Gerais 
São Paulo  

Rio de 

Janeiro 

Chuva 
-0,0242 -0,0472 -0,1066*** -0,0198 

(0,0315) (0,0191) (0,0218) (0,0211) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,3044*** 0,5121*** 0,3483*** 0,3250*** 

(0,0343) (0,0399) (0,0520) (0,0405) 

Ingestão de Álcool 
0,0277 0,0840 0,1160*** 0,1506*** 

(0,0485) (0,0376) (0,0380) (0,0480) 

Defeito na via 

-

0,7070*** 
-0,3891*** -0,4450*** 

-

0,3832*** 

(0,1099) (0,0725) (0,0975) (0,0890) 

Dupla 

-

0,0774*** 
-0,3122*** -0,0602*** 

-

0,1156*** 

(0,0237) (0,0149) (0,0162) (0,0154) 

Curva 

-

0,2246*** 
-0,2812*** -0,4738*** 

-

0,3736*** 

(0,0260) (0,0159) (0,0205) (0,0179) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
21.443 73.575 38.193 41.620 

R-squad within 0,0102 0,0141 0,0195 0,0147 

R-squad between 0,7617 0,9597 0,7435 0,7022 

R-squad overall 0,0103 0,0146 0,0204 0,0150 

Teste White 223.91*** 1090.40*** 794.75*** 635.14*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.4-2. Resultados da estimação nos estados da Região Sudeste com variável 

instrumental. 

 

Variável dependente: Pessoas 

Região Sudeste 

Variáveis 

    

Espírito 

Santo 
Minas Gerais São Paulo  

Rio de 

Janeiro 

Atenção 
0,2074 0,3260 1,0297*** 0,2168 

(0,2696) (0,1319) (0,2107) (0,2306) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,3044*** 0,5121*** 0,3483*** 0,3250*** 

(0,0343) (0,0399) (0,0520) (0,0405) 

Ingestão de Álcool 
0,0277 0,0840 0,1160*** 0,1506*** 

(0,0485) (0,0376) (0,0380) (0,0480) 

Defeito na via 
-0,7075*** -0,3891*** -0,4450*** -0,3832*** 

(0,1099) (0,0725) (0,0975) (0,0890) 

Dupla 
-0,0774*** -0,3122*** -0,0602*** -0,1156*** 

(0,0237) (0,0149) (0,0162) (0,0154) 

Curva 
-0,1952*** -0,2346*** -0,3594*** -0,3462*** 

(0,0494) (0,0275) (0,0349) (0,0374) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
21.443 73.575 38.193 41.620 

R-squad within 0,0102 0,0141 0,0195 0,0147 

R-squad between 0,7617 0,9597 0,7435 0,7022 

R-squad overall 0,0103 0,0146 0,0204 0,0150 

Teste White 223.91*** 1090.40*** 794.75*** 635.14*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 

 

 

 

 

 



O ENIGMA ENTRE AS OCORRÊNCIAS DE CHUVA E A REDUÇÃO DA ACIDENTALIDADE NAS RODOVIAS FEDERAIS 

BRASILEIRAS  
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 1 
 

Tabela A.5-1. Resultados da estimação nos estados da Região Nordeste. 

 

Variável dependente: Pessoas 

Região Nordeste 

Variáveis 

         

Maranhão Piauí Ceará 

Rio 

Grande 

do Norte 

Pernambuco Paraíba Sergipe Alagoas Bahia 

Chuva 
0,0400 -0,1138 -0,0569 

-

0,1469*** 
-0,1469*** -0,2691*** -0,1035* -0,0351 0,0653 

(0,0604) (0,0912) (0,0576) (0,0459) (0,0303) (0,0456) (0,0589) (0,0622) (0,3232) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,1964* 0,3488*** 0,2673*** 0,2120*** 0,2620*** 0,2531*** 0,3260*** 0,4961*** 0,2952*** 

(0,0830) (0,0754) (0,0582) (0,0412) (0,0403) (0,0612) (0,0755) (0,0966) (0,0536) 

Ingestão de Álcool 
0,0142 0,0827 0,0066 -0,0522 0,1602*** -0,1350** -0,1603* 0,1384 0,0214 

(0,0908) (0,0768) (0,0617) (0,0396) (0,0379) (0,0522) (0,0754) (0,0867) (0,0498) 

Defeito na via 

-

0,4629*** 
0,2925*** -0,0874 -0,2234* -0,4486*** -0,4299*** 

-

0,5360*** 
-0,3177* -0,1019 

(0,0996) (0,1088) (0,0834) (0,0945) (0,0541) (0,0896) (0,1286) (0,1527) (0,0863) 

Dupla 

-

0,1600*** 
-0,1125** -0,1459*** 

-

0,1023*** 
-0,1336*** 0, -.0428 -0,0478 -0,1912*** 

-

0,2313*** 

(0,0469) (0,0579) (0,0336) (0,0217) (0,0186) (0,0310) (0,0399) (0,0578) (0,0264) 

Curva 
-0,0798 -0,1609*** -0,1499*** 

-

0,2035*** 
-0,2744*** -0,2924*** 

-

0,2841*** 
-0,3344*** 

-

0,3505*** 

(0,0633) (0,0618) (0,0413) (0,0369) (0,0261) (0,0394) (0,0557) (0,0477) (0,0270) 

Medidas de Adequabilidade 
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Número de 

Observações 
9.018 9.291 12.494 10.692 22.262 11.782 4.744 5.146 31.283 

R-squad within 0,0042 0,0033 0,0047 0,0089 0,0170 0,0158 0,0177 0,0194 0,0084 

R-squad between 0,5092 0,8972 0,0005 0,5357 0,8843 0,3794 0,1641 0,1875 0,9461 

R-squad overall 0,0045 0,0043 0,0046 0,0093 0,0173 0,0162 0,0177 0,0195 0,0092 

Teste White 40.43*** 39.80*** 57.60*** 100.67*** 392.37*** 193.87*** 85.12*** 102.20*** 289.22*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel de dados. A significância estatística de cada coeficiente 

estimado é identificada como ***, **, e * para os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.5-2. Resultados da estimação nos estados da Região Nordeste com variável instrumental. 

Variável dependente: Pessoas 

Região Nordeste 

Variáveis 

         

Maranhão Piauí Ceará 
Rio Grande 

do Norte 
Pernambuco Paraíba Sergipe Alagoas Bahia 

Atenção 
-0,2966 0,6462 0,4405 1,0402*** 1,2960*** 2,0437*** 0,8269* 0,5588 0,7000* 

(0,4472) (0,5179) (0,4462) (0,3253) (0,2678) (0,3464) (0,4710) (0,9912) (0,3467) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,1964* 0,3488*** 0,2673*** 0,2120*** 0,2620*** 0,2531*** 0,3260*** 0,4961*** 0,2952*** 

(0,0830) (0,0754) (0,0582) (0,0412) (0,0403) (0,0612) (0,0755) (0,0966) (0,0536) 

Ingestão de Álcool 
0,0142 0,0827 0,0066 -0,0522 0,1602*** -0,1350** -0,1603* 0,1384 0,0214 

(0,0908) (0,0768) (0,0617) (0,0396) (0,0379) (0,0522) (0,0754) (0,0867) (0,0498) 

Defeito na via 
-0,4629*** 0,2925*** -0,0874 -0,2234* -0,4486*** 

-

0,4299*** 

-

0,5360*** 
-0,3177* -0,1019 

(0,0996) (0,1088) (0,0834) (0,0945) (0,0541) (0,0896) (0,1286) (0,1527) (0,0863) 

Dupla 
-0,1600*** -0,1125** -0,1459*** -0,1023*** -0,1336*** -0,0428 -0,0478 -0,1912*** -0,2313*** 

(0,0469) (0,0579) (0,0336) (0,0217) (0,0186) (0,0310) (0,0399) (0,0578) (0,0264) 

Curva 
-0,1099 -0,1104 -0,1157* -0,1544*** -0,1672*** 

-

0,1645*** 
-0,1708* -0,2514 -0,2542*** 

(0,0798) (0,0771) (0,0568) (0,0408) (0,0355) (0,0481) (0,0907) (0,1604) (0,0595) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
9.018 9.291 12.494 10.692 22.262 11.782 4.744 5.146 31.283 

R-squad within 0,0042 0,0033 0,0047 0,0089 0,0170 0,0158 0,0177 0,0194 0,0084 
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R-squad between 0,5092 0,8972 0,0005 0,5357 0,8843 0,3794 0,1641 0,1875 0,9461 

R-squad overall 0,0045 0,0043 0,0046 0,0093 0,0173 0,0162 0,0177 0,0195 0,0092 

Teste White 40.43*** 39.80*** 57.60*** 100.67*** 392.37*** 193.87*** 85.12*** 102.20*** 289.22*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel de dados. A significância estatística de cada coeficiente 

estimado é identificada como ***, **, e * para os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.6-1. Resultados da estimação nos estados da Região Norte. 

Variável dependente: Feridos Leves 

Região Norte 

Variáveis 

       

Amazonas Roraima Amapá Pará Tocantins Rondônia Acre 

Chuva 
0,4274** 0,0421 -0,1269 -0,0444 -0,0542 -0,0395 -0,0880 

(0,1568) (0,1089) (0,0999) (0,0310) (0,0451) (0,0354) (0,0830) 

Desobediência a 

Sinalização 

-0,0806 -0,001 0,2328 0,1684*** 0,0095 0,1819*** 0,0490 

(0,2685) (0,1063) (0,1538) (0,0322) (0,0695) (0,0369) (0,0709) 

Ingestão de Álcool 
-0,0768 -0,1075 0,0647 0,0899* -0,0423 0,1330*** 0,0477 

(0,2571) (0,0763) (0,1053) (0,0354) (0,0581) (0,0423) (0,1122) 

Defeito na via 
-0,0811 0,1461 0,2428 -0,0649 -0,0622 0,0157 0,2666** 

(0,2421) (0,1750) (0,1772) (0,0612) (0,0615) (0,0459) (0,0943) 

Dupla 
-0,1256 -0,0736 -0,1190 

-

0,1349*** 
-0,0938 -0,0669*** -0,0270 

(0,2034) (0,0554) (0,0754) (0,0174) (0,0442) (0,0230) (0,0464) 

Curva 
0,0331 -0,131 -0,0325 0,0690 0,0283 0,0444 0,0084 

(0,1952) (0,0821) (0,0944) (0,0320) (0,0557) (0,0372) (0,0669) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
720 1.446 1.028 10.045 4.383 9.997 1.785 

R-squad within 0,0136 0,0040 0,0082 0,0054 0,0015 0,0029 0,0037 

R-squad between 0,1409 0,7807 0,0040 0,9051 0,4996 0,7835 0,8483 

R-squad overall 0,0118 0,0051 0,0082 0,0100 0,0017 0,0041 0,0056 

Teste White 8.51 
7.32* 

8.42 
101.76*** 7.26 40.85*** 

10.00* 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 

Tabela A.6-2. Resultados da estimação nos estados da Região Norte. 

Variável dependente: Feridos Leves 

Região Norte 

Variáveis 

       

Amazonas Roraima Amapá Pará Tocantins Rondônia Acre 

Atenção 
-2,9701 1,0000 0,7917** 0,9999 0,9999 0,9999 1,5736 

(1,0902) (2,5825) (0,6233) (0,6986) (0,8306) (0,8942) (1,4834) 

Desobediência a 

Sinalização 

-0,0806 0,0001 0,2328 0,0001 0,0007 0,0008 0,0490 

(0,2685) (0,1064) (0,1538) (0,1232) (0,0702) (0,1687) (0,0709) 

Ingestão de Álcool 
-0,0768 0,0003 0,0647 0,0009 -0,0008 0,0001 0,0477 

(0,2571) (0,2905) (0,1053) (0,0727) (0,0664) (0,1273) (0,1122) 

Defeito na via 
-0,0811*** -0,0003 0,2428*** -0,0006 0,0001 -0,0005 0,2666*** 

(0,2421) (0,4173) (0,1772) (0,0776) (0,0798) (0,0476) (0,0943) 

Dupla 
-0,1256 0,0002 -0,1190 -0,0001 -0,0004 -0,0009 0,0270 

(0,2034) (0,1977) (0,0754) (0,0961) (0,0876) (0,0632) (0,0464) 

Curva 
-0,0854 0,0003 0,0634 0,0007 0,0002 0,0001 0,0667 

(0,2014) (0,3422) (0,1319) (0,0568) (0,0579) (0,0521) (0,0887) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
720 1.446 1.028 10.045 4.383 9.997 1.785 

R-squad within 0,0136 0,0040 0,0082 0,0054 0,0015 0,0029 0,0037 

R-squad between 0,1409 0,7807 0,0040 0,9051 0,4996 0,7835 0,8483 

R-squad overall 0,0118 0,0051 0,0082 0,0100 0,0017 0,0041 0,0056 

Teste White 8.51 7.32* 8.42 101.76*** 7.26 40.85*** 10.00* 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.7-1. Resultados da estimação nos estados da Região Sul. 

Variável dependente: Feridos Leves 

Região Sul 

Variáveis 

   

Paraná 
Santa 

Catarina 

Rio Grande do 

Sul 

Chuva 
-0,0211 -0,0225 -0,0585*** 

(0,0110) (0,0093) (0,0126) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,1719*** 0,0990*** 0,1846*** 

(0,0166) (0,0134) (0,0163) 

Ingestão de Álcool 
-0,0100 0,0640*** 0,0843*** 

(0,0160) (0,0139) (0,0192) 

Defeito na via 
0,0964 -0,0971** 0,0646 

(0,0518) (0,0371) (0,0425) 

Dupla 
-0,0605*** -0,0556*** -0,0769*** 

(0,0083) (0,0073) (0,0103) 

Curva 
-0,0329*** 0,0541*** 0,0247** 

(0,0100) (0,0092) (0,0119) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
59.610 61.991 42.644 

R-squad within 0,0029 0,0019 0,0033 

R-squad between 0,4740 0,8979 0,9677 

R-squad overall 0,0033 0,0031 0,0054 

Teste White 198.79*** 193.11*** 233.18*** 

Multicolinariedade Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.7-2. Resultados da estimação nos estados da Região Sul 

com variável instrumental. 

Variável dependente: Feridos Leves 

Região Sul 

Variáveis 

   

Paraná 
Santa 

Catarina 

Rio Grande 

do Sul 

Atenção 
0,2014 0,3061 0,5514*** 

(0,1047) (0,1271) (0,1191) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,1719*** 0,0990*** 0,1846*** 

(0,0166) (0,0134) (0,0163) 

Ingestão de Álcool 
-0,0100 0,0640*** 0,0843*** 

(0,0160) (0,0139) (0,0192) 

Defeito na via 
0,0964 -0,0971** 0,0646 

(0,0518) (0,0371) (0,0425) 

Dupla 
-0,0605*** -0,0556*** -0,0769*** 

(0,0083) (0,0073) (0,0103) 

Curva 
-0,0007 0,1051*** 0,0941*** 

(0,02120) (0,0242) (0,0200) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
59.610 61.991 42.644 

R-squad within 0,0029 0,0019 0,0033 

R-squad between 0,4740 0,8979 0,9677 

R-squad overall 0,0033 0,0031 0,0054 

Teste White 198.79*** 193.11*** 233.18*** 

Multicolinariedade Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.8-1. Resultados da estimação nos estados da Região Centro Oeste. 

Variável dependente: Feridos Leves 

Região Centro Oeste 

Variáveis 

    

Goiás Mato Grosso 
Mato Grosso 

do Sul 

Distrito 

Federal 

Chuva 
-0,0255 0,0448 -0,0368 0,0418 

(0,0179) (0,0215) (0,0306) (0,0460) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,0640 0,1550*** 0,0660*** 0,2204*** 

(0,0320) (0,0366) (0,0445) (0,0729) 

Ingestão de Álcool 
0,0435 0,0723** 0,0410** -0,1064** 

(0,0248) (0,0315) (0,0359) (0,0485) 

Defeito na via 
0,0408 -0,0609 0,1532 0,0170 

(0,0450) (0,0428) (0,0610) (0,1507) 

Dupla 
-0,0917*** 0,0428 -0,0002 -0,0872 

(0,0132) (0,0192) (0,0272) (0,0441) 

Curva 
0,0071 -0,0097 -0,0223 -0,1266 

(0,0188) (0,0206) (0,0296) (0,0559) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
26.053 17.638 12.173 5.393 

R-squad within 0,0026 0,0012 0,0003 0,0043 

R-squad between 0,0826 0,9426 0,6779 0,1439 

R-squad overall 0,0023 0,0019 0,0009 0,0045 

Teste White 59.36*** 34.05*** 11.56* 24.29*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.8-2. Resultados da estimação nos estados da Região Centro Oeste com 

variável instrumental. 

 

Variável dependente: Feridos Leves 

Região Centro Oeste 

Variáveis 

    

Goiás 
Mato 

Grosso 

Mato Grosso 

do Sul 

Distrito 

Federal 

Atenção 
0,1861 -0,3588 0,3910 -0,2975 

(0,1307) (0,1723) (0,3247) (0,3274) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,0640 0,1550*** 0,0660 0,2204*** 

(0,0320) (0,0366) (0,0445) (0,0729) 

Ingestão de Álcool 
0,0435 0,0723 0,0410 -0,1064** 

(0,0248) (0,0315) (0,0359) (0,0485) 

Defeito na via 
0,0408 -0,0609 0,1532** 0,0170 

(0,0450) (0,0428) (0,0610) (0,1507) 

Dupla 
-0,0917*** 0,0428 -0,0002 -0,0872 

(0,0132) (0,0192) (0,0272) (0,0441) 

Curva 
0,0275 -0,0400 -0,0060 -0,1561 

(0,0254) (0,0267) (0,0342) (0,0689) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
26.053 17.638 12.173 5.393 

R-squad within 0,0026 0,0012 0,0003 0,0043 

R-squad between 0,0826 0,9426 0,6779 0,1439 

R-squad overall 0,0023 0,0019 0,0009 0,0045 

Teste White 59.36*** 34.05*** 11.56* 24.29*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.9-1. Resultados da estimação nos estados da Região Sudeste. 

Variável dependente: Feridos Leves 

Região Sudeste 

Variáveis 

    

Espírito 

Santo 
Minas Gerais São Paulo  

Rio de 

Janeiro 

Chuva 
0,0674*** 0,0180 -0,1190*** 0,0132 

(0,0219) (0,0115) (0,0131) (0,0145) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,1418*** 0,1334*** 0,1641*** 0,1901*** 

(0,0239) (0,0241) (0,0314) (0,0277) 

Ingestão de Álcool 
0,0824** 0,0674*** 0,0671*** 0,1130*** 

(0,0337) (0,0227) (0,0230) (0,0329) 

Defeito na via 
0,1093 0,0652 0,1452 -0,0763 

(0,0765) (0,0438) (0,0590) (0,0610) 

Dupla 
-0,0797*** -0,1450*** -0,0465*** -0,0879*** 

(0,0165) (0,0090) (0,0098) (0,0106) 

Curva 
0,0399** 0,0045 -0,0869*** 0,0096 

(0,0181) (0,0096) (0,0123) (0,0123) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
21.443 73.575 38.193 41.620 

R-squad within 0,0027 0,0042 0,0050 0,0024 

R-squad between 0,9198 0,3055 0,6174 0,6626 

R-squad overall 0,0038 0,0043 0,0067 0,0033 

Teste White 81.98*** 317.06*** 258.77*** 139.52*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.9-2. Resultados da estimação nos estados da Região Sudeste com 

variável instrumental. 

 

Variável dependente: Feridos Leves 

Região Sudeste 

Variáveis 

    

Espírito 

Santo 

Minas 

Gerais 
São Paulo  

Rio de 

Janeiro 

Atenção 
-0,5768*** -0,1248*** 1,1491*** -0,1439 

(0,1877) (0,0798) (0,1274) (0,1581) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,1418*** 0,1334*** 0,1641*** 0,1901*** 

(0,0239) (0,0241) (0,0314) (0,0277) 

Ingestão de Álcool 
0,0824 0,0674 0,0671** 0,1130*** 

(0,0337) (0,0227) (0,0230) (0,0329) 

Defeito na via 
0,1093 0,0652 0,1452 -0,0763 

(0,0765) (0,0438) (0,0590) (0,0610) 

Dupla 
-0,0797*** -0,1450*** -0,0465*** -0,0879*** 

(0,0165) (0,0090) (0,0098) (0,0106) 

Curva 
-0,0416 -0,0133 0,0406 -0,0084 

(0,0344) (0,0166) (0,0211) (0,0256) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
21.443 73.575 38.193 41.620 

R-squad within 0,0027 0,0042 0,0050 0,0024 

R-squad between 0,9198 0,3055 0,6174 0,6626 

R-squad overall 0,0038 0,0043 0,0067 0,0033 

Teste White 81.98*** 317.06*** 258.77*** 139.52*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente.. 
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Tabela A.10-1. Resultados da estimação nos estados da Região Nordeste. 

Variável dependente: Feridos Leves 

Região Nordeste 

Variáveis 

         

Maranhão Piauí Ceará 
Rio Grande 

do Norte 
Pernambuco Paraíba Sergipe Alagoas Bahia 

Chuva 
0,0330 0,0362 -0,0122 -0,0472 -0,0035 -0,0588* -0,0949* -0,0024 -0,0250 

(0,0393) (0,0542) (0,0329) (0,0336) (0,0198) (0,0259) (0,0375) (0,0378) (0,0199) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,0722 0,1944*** 0,1099*** 0,1495*** 0,1585*** 0,0686* 0,1318** 0,1060** 0,1412*** 

(0,0541) (0,0448) (0,0333) (0,0302) (0,0263) (0,0348) (0,0481) (0,0588) (0,0330) 

Ingestão de Álcool 
-0,0053 0,1174** 0,1261*** 0,0818*** 0,1464*** 0,0468 0,1295** 0,1139** 0,0386 

(0,0592) (0,0456) (0,0353) (0,0290) (0,0248) (0,0297) (0,0480) (0,0527) (0,0307) 

Defeito na via 
-0,0176 0,4644*** 0,2865*** 0,3059*** 0,0778*** 0,0863* 0,2477*** 0,0220 0,1292* 

(0,0649) (0,0647) (0,0477) (0,0692) (0,0353) (0,0510) (0,0819) (0,0929) (0,0531) 

Dupla 
-0,2101*** -0,0651* 0,0168 -0,0291* -0,0679* -0,0611*** -0,0390 -0,0310 

-

0,1176*** 

(0,0305) (0,0344) (0,0192) (0,0159) (0,0122) (0,0176) (0,0254) (0,0351) (0,0163) 

Curva 
0,1323*** 0,0990*** 0,0686*** 0,0208 0,0348 0,0093 0,0367 -0,0216 -0,0041 

(0,0412) (0,0367) (0,0236) (0,0270) (0,0170) (0,0224) (0,0354) (0,0290) (0,0166) 

Medidas de Adequabilidade 
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Número de 

Observações 
9.018 9.291 12.494 10.692 22.262 11.782 4.744 5.146 31.283 

R-squad within 0,0065 0,0057 0,0037 0,0021 0,0036 0,0022 0,0048 0,0017 0,0018 

R-squad between 0,5094 0,9364 0,5043 0,8123 0,8158 0,1900 0,9620 0,3841 0,8944 

R-squad overall 0,0068 0,0090 0,0050 0,0050 0,0051 0,0024 0,0066 0,0018 0,0027 

Teste White 61.92*** 84.25*** 63.09*** 59.91*** 113.68*** 28.06*** 31.47*** 9.21 84.40*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel de dados. A significância estatística de cada coeficiente 

estimado é identificada como ***, **, e * para os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.10-2. Resultados da estimação nos estados da Região Nordeste com variável instrumental. 

Variável dependente: Feridos Leves 

Região Nordeste 

Variáveis 

         

Maranhão Piauí Ceará 

Rio 

Grande do 

Norte 

Pernambuco Paraíba Sergipe Alagoas Bahia 

Atenção 
-0,2443 -0,2056 0,0950 0,3347 0,0314 0,4467* 0,7579* 0,0384 0,2681 

(0,2914) (0,3080) (0,2552) (0,2383) (0,1752) (0,1972) (0,3000) (0,6030) (0,2135) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,0722 0,1944 0,1099 0,1495*** 0,1585*** 0,0686* 0,1318** 0,1060** 0,1412*** 

(0,0541) (0,0448) (0,0333) (0,0302) (0,0263) (0,0348) (0,0481) (0,0588) (0,0330) 

Ingestão de Álcool 
-0,0053 0,1174 0,1261 0,0818*** 0,1464*** 0,0468 0,1295** 0,1139** 0,0386 

(0,0592) (0,0456) (0,0353) (0,0290) (0,0248) (0,0297) (0,0480) (0,0527) (0,0307) 

Defeito na via 
-0,0176 0,4644 0,2865 0,3059*** 0,0778* 0,0863* 0,2477*** 0,0220 0,1292* 

(0,0649) (0,0647) (0,0477) (0,0692) (0,0353) (0,0510) (0,0819) (0,0929) (0,0531) 

Dupla 
-0,2101*** -0,0651*** 0,0168*** -0,0291* -0,0679*** -0,0611*** -0,0390 -0,0310 -0,1176*** 

(0,0305) (0,0344) (0,0192) (0,0159) (0,0122) (0,0176) (0,0254) (0,0351) (0,0163) 

Curva 
0,1075* 0,0829* 0,0760* 0,0366 0,0374 0,0373 0,1406** -0,0159 0,0327 

(0,0520) (0,0458) (0,0325) (0,0299) (0,0232) (0,0274) (0,0577) (0,0976) (0,0366) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
9.018 9.291 12.494 10.692 22.262 11.782 4.744 5.146 31.283 

R-squad within 0,0065 0,0057 0,0037 0,0021 0,0036 0,0022 0,0048 0,0017 0,0018 

R-squad between 0,5094 0,9364 0,5043 0,8123 0,8158 0,1900 0,9620 0,3841 0,8944 

R-squad overall 0,0068 0,0090 0,0050 0,0050 0,0051 0,0024 0,0066 0,0018 0,0027 
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Teste White 61.92*** 84.25*** 63.09*** 59.91*** 113.68*** 28.06*** 31.47*** 9.21 84.40*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel de dados. A significância estatística de cada coeficiente 

estimado é identificada como ***, **, e * para os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.11-1. Resultados da estimação nos estados da Região Norte. 

Variável dependente: Feridos Graves 

Região Norte 

Variáveis 

       

Amazonas Roraima Amapá Pará Tocantins Rondônia Acre 

Chuva 
-0,0062 0,0012 -0,0481 -0,0220 -0,0607 

-

0,0514*** 
-0,0072 

(0,0662) (0,0607) (0,0512) (0,0187) (0,0354) (0,0185) (0,0482) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,1754 0,1364 0,1289 0,0971*** 0,0021 0,1010*** 0,1204*** 

(0,1134) (0,0593) (0,0789) (0,0194) (0,0546) (0,0193) (0,0412) 

Ingestão de Álcool 
0,1036 0,1087 0,0625 0,0938*** 0,0377 0,0121 0,0770 

(0,1085) (0,0426) (0,0540) (0,0214) (0,0457) (0,0222) (0,0652) 

Defeito na via 
-0,1920** 0,1283 -0,0913 0,0115 -0,0605 -0,0506 0,0598 

(0,1022) (0,0976) (0,0908) (0,0370) (0,0483) (0,0241) (0,0547) 

Dupla 
-0,1004 -0,1427*** -0,1062** 

-

0,0942*** 
-0,0634 

-

0,0525*** 

-

0,1203*** 

(0,0858) (0,0309) (0,0386) (0,0105) (0,0348) (0,0121) (0,0269) 

Curva 
0,1413* -0,0551 0,0034 0,0403 0,0494 -0,0170 -0,0252 

(0,0824) (0,0458) (0,0484) (0,0193) (0,0437) (0,0195) (0,0388) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
720 1.446 1.028 10.045 4.383 9.997 1.785 

R-squad within 0,0145 0,0220 0,0115 0,0101 0,0020 0,0055 0,0149 

R-squad between 0,1297 0,0933 0,3468 0,9585 0,0902 0,7041 0,5303 

R-squad overall 0,147 0,0222 0,0124 0,0128 0,0020 0,0058 0,0155 

Teste White 10.64 32.72*** 12.83* 130.66*** 8.82 58.54*** 28.01*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 

 

Tabela A.11-2. Resultados da estimação nos estados da Região Norte com variável instrumental. 

Variável dependente: Feridos Graves 

Região Norte 

Variáveis 

       

Amazonas Roraima Amapá Pará Tocantins Rondônia Acre 

Atenção 
0,0431 0,9986 0,3003 1,0000 1,0000 1,000 0,1296 

(0,4603) (49,315) (0,3196) (0,8507) (0,5835) (0,3613) (0,8615) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,1754*** 0,00018 0,1289 0,0002 -0,0003 -0,0001 0,1204*** 

(0,1134) (6,7289) (0,0789) (0,0856) (0,0547) (0,0422) (0,0412) 

Ingestão de Álcool 
0,1036 0,0001 0,0625 -0,0007 -0,0004 -0,0001 0,0770 

(0,1085) (5,3605) (0,0540) (0,0830) (0,0517) (0,0227) (0,0652) 

Defeito na via 
-0,1920* 0,00016 -0,0913* 0,0002 0,0001 -0,0002 0,0598 

(0,1022) (6,3308) (0,0908) (0,0379) (0,0595) (0,0307) (0,0547) 

Dupla 
-0,1004 -0,0001 

-

0,1062** 
0,0003 0,0005 0,0003 0,1203*** 

(0,0858) (7,0408) (0,0386) (0,0810) (0,0495) (0,0221) (0,0269) 

Curva 
0,1431* -0,0007 0,0398 0,0003 -0,0002 0,0001 0,0204 

(0,0850) (2,7187) (0,0676) (0,0387) (0,0496) (0,0210) (0,0515) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
720 1.446 1.028 10.045 4.383 9.997 1.785 

R-squad within 0,0145 0,0220 0,0115 0,0101 0,0020 0,0055 0,0149 

R-squad between 0,1297 0,0933 0,3468 0,9585 0,0902 0,7041 0,5303 

R-squad overall 0,147 0,0222 0,0124 0,0128 0,0020 0,0058 0,0155 

Teste White 10.64 32.72*** 12.83* 130.66*** 8.82 58.54*** 28.01*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.12-1. Resultados da estimação nos estados da Região Sul. 

Variável dependente: Feridos Graves 

Região Sul 

Variáveis 

   

Paraná Santa Catarina 
Rio Grande do 

Sul 

Chuva 
-0,0514*** -0,0364*** -0,0160** 

(0,0059) (0,0051) (0,0063) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,1287*** 0,0503*** 0,0881*** 

(0,0089) (0,0074) (0,0081) 

Ingestão de Álcool 
0,0177 0,0379*** 0,0436*** 

(0,0085) (0,0076) (0,0096) 

Defeito na via 
-0,0650 0,0004 -0,0149 

(0,0278) (0,0203) (0,0212) 

Dupla 
-0,0653*** -0,0630*** -0,0600*** 

(0,0044) (0,0040) (0,0051) 

Curva 
-0,0160*** 0,0398*** 0,0130** 

(0,0054) (0,0051) (0,0059) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
59.610 61.991 42.644 

R-squad within 0,0095 0,0067 0,0054 

R-squad between 0,6510 0,8112 0,9595 

R-squad overall 0,0099 0,0075 0,0068 

Teste White 596.01*** 466.15*** 290.69*** 

Multicolinariedade Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.12-2. Resultados da estimação nos estados da Região 

Sul com variável instrumental. 

Variável dependente: Feridos Graves 

Região Sul 

Variáveis 

   

Paraná 
Santa 

Catarina 

Rio Grande 

do Sul 

Atenção 
0,5150*** 0,4956*** 0,1509** 

(0,0562) (0,0698) (0,0596) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,1287*** 0,0503*** 0,0881*** 

(0,0089) (0,0074) (0,0081) 

Ingestão de Álcool 
0,0177 0,0379*** 0,0436*** 

(0,0085) (0,0076) (0,0096) 

Defeito na via 
-0,0650 0,00045 -0,0149 

(0,0278) (0,0203) (0,0212) 

Dupla 
-0,0653*** -0,0630*** -0,0600*** 

(0,0044) (0,0040) (0,0051) 

Curva 
0,0663*** 0,1224*** 0,0320*** 

(0,0113) (0,0133) (0,0100) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
59.610 61.991 42.644 

R-squad within 0,0095 0,0067 0,0054 

R-squad between 0,6510 0,8112 0,9595 

R-squad overall 0,0099 0,0075 0,0068 

Teste White 596.01*** 466.15*** 290.69*** 

Multicolinariedade Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.13-1. Resultados da estimação nos estados da Região Centro Oeste. 

Variável dependente: Feridos Graves 

Região Centro Oeste 

Variáveis 

    

Goiás Mato Grosso 
Mato Grosso do 

Sul 

Distrito 

Federal 

Chuva 
-0,0743*** -0,0495*** 0,0014 

-

0,0697*** 

(0,0099) (0,0109) (0,0164) (0,0210) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,0897*** 0,1235*** 0,1514*** 0,0191 

(0,0176) (0,0187) (0,0239) (0,0333) 

Ingestão de Álcool 
0,0370** 0,0434** 0,0351** 0,0406 

(0,0137) (0,0160) (0,0193) (0,0222) 

Defeito na via 
-0,0192 -0,0651*** 0,0033 0,2192*** 

(0,0249) (0,0218) (0,0328) (0,0689) 

Dupla 
-0,0799*** -0,0294*** -0,0314** 

-

0,0728*** 

(0,0073) (0,0098) (0,0146) (0,0201) 

Curva 
0,0053 0,0208 0,0061 0,0049 

(0,0104) (0,0105) (0,0159) (0,0256) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
26.053 17.638 12.173 5.393 

R-squad within 0,0085 0,0051 0,0033 0,0069 

R-squad between 0,0309 0,5940 0,9555 0,1024 

R-squad overall 0,0085 0,0053 0,0037 0,0070 

Teste White 222.95*** 93.70*** 45.08*** 38.18 

Multicolinariedade Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.13-2. Resultados da estimação nos estados da Região Centro Oeste 

com variável instrumental. 

 

Variável dependente: Feridos Graves 

Região Centro Oeste 

Variáveis 

    

Goiás 
Mato 

Grosso 

Mato 

Grosso do 

Sul 

Distrito 

Federal 

Atenção 
0,5418*** 0,3965*** -0,0149 0,4958*** 

(0,0722) (0,0879) (0,1745) (0,1498) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,0897*** 0,1235*** 0,1514*** 0,0191 

(0,0176) (0,0187) (0,0239) (0,0333) 

Ingestão de Álcool 
0,0370** 0,0434*** 0,0351** 0,0406 

(0,0137) (0,0160) (0,0193) (0,0222) 

Defeito na via 
-0,0192 -0,0651*** 0,0033 0,2192*** 

(0,0249) (0,0218) (0,0328) (0,0689) 

Dupla 
-0,0799*** -0,0294*** -0,0314** -0,0728*** 

(0,0073) (0,0098) (0,0146) (0,0201) 

Curva 
0,0649*** 0,0543*** 0,0054 0,0540 

(0,0140) (0,0136) (0,0184) (0,0315) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
26.053 17.638 12.173 5.393 

R-squad within 0,0085 0,0051 0,0033 0,0069 

R-squad between 0,0309 0,5940 0,9555 0,1024 

R-squad overall 0,0085 0,0053 0,0037 0,0070 

Teste White 222.95*** 93.70*** 45.08*** 38.18 

Multicolinariedade Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.14-1. Resultados da estimação nos estados da Região Sudeste. 

Variável dependente: Feridos Graves 

Região Sudeste 

Variáveis 

    

Espírito 

Santo 
Minas Gerais São Paulo  

Rio de 

Janeiro 

Chuva 
0,0324 -0,0351*** -0,0322*** -0,0128 

(0,0144) (0,0058) (0,0048) (0,0062) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,1325*** 0,1140*** 0,1262*** 0,1129*** 

(0,0157) (0,0123) (0,0114) (0,0120) 

Ingestão de Álcool 
0,0130 0,0423*** 0,0647*** 0,1146*** 

(0,0222) (0,0116) (0,0083) (0,0142) 

Defeito na via 
-0,0182 -0,0075 -0,0035 -0,0551 

(0,0504) (0,0223) (0,0214) (0,0265) 

Dupla 
-0,0547*** -0,1100*** 0,0055 -0,0536*** 

(0,0109) (0,0045) (0,0035) (0,0046) 

Curva 
0,0732*** -0,0089 -0,0127*** 0,0150*** 

(0,0119) (0,0049) (0,0045) (0,0053) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
21.443 73.575 38.193 41.620 

R-squad within 0,0059 0,0106 0,0056 0,0070 

R-squad between 0,8171 0,5992 0,8112 0,6682 

R-squad overall 0,0065 0,0107 0,0067 0,0077 

Teste White 
139.21*** 797.02*** 255.97*** 324.95*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.14-2. Resultados da estimação nos estados da Região Sudeste com 

variável instrumental. 

Variável dependente: Feridos Graves 

Região Sudeste 

Variáveis 

    

Espírito Santo 
Minas 

Gerais 
São Paulo  

Rio de 

Janeiro 

Atenção 
0,2776 0,2430*** 0,3116*** 0,1397* 

(0,1237) (0,0406) (0,0463) (0,0686) 

Desobediência a 

Sinalização 
0,1325*** 0,1140*** 0,1262*** 0,1129*** 

(0,0157) (0,0123) (0,0114) (0,0120) 

Ingestão de Álcool 
0,0130** 0,0423*** 0,0647*** 0,1146*** 

(0,0222) (0,0116) (0,0083) (0,0142) 

Defeito na via 
0,-.0182 -0,0075 0,-.0035 -0,0551* 

(0,0504) (0,0223) (0,0214) (0,0265) 

Dupla 
-0,0547** -0,1100*** 0,0055 -0,0536 

(0,0109) (0,0045) (0,0035) (0,0046) 

Curva 
0,1125 0,0258*** 0,0218*** 0,0326*** 

(0,0226) (0,0084) (0,0076) (0,0111) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
21.443 73.575 38.193 41.620 

R-squad within 0,0059 0,0106 0,0056 0,0070 

R-squad between 0,8171 0,5992 0,8112 0,6682 

R-squad overall 0,0065 0,0107 0,0067 0,0077 

Teste White 139.21*** 797.02*** 255.97*** 324.95*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.15-1. Resultados da estimação nos estados da Região Nordeste. 

 

Variável dependente: Feridos Graves 

Região Nordeste 

Variáveis 

         

Maranhão Piauí Ceará 
Rio Grande 

do Norte 
Pernambuco Paraíba Sergipe Alagoas Bahia 

Chuva 
-0,0341 -0,0304 -0,0179 -0,0518* -0,0296* 

-

0,0735*** 
-0,0517** -0,0160 -0,0491*** 

(0,0234) (0,0293) (0,0221) (0,0235) (0,0131) (0,0152) (0,0221) (0,0284) (0,0096) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,0901*** 0,1661*** 0,1133*** 0,1154*** 0,1415*** 0,1125*** 0,1425*** 0,1216*** 0,1140*** 

(0,0322) (0,0242) (0,0223) (0,0211) (0,0175) (0,0204) (0,0283) (0,0442) (0,0160) 

Ingestão de Álcool 
0,0855** 0,0996*** 0,1352*** 0,0966*** 0,1102*** 0,1465*** 0,1090*** 0,1682*** 0,0725*** 

(0,0352) (0,0246) (0,0236) (0,0203) (0,0164) (0,0174) (0,0283) (0,0396) (0,0149) 

Defeito na via 
-0,0627 -0,0614* -0,0107 0,0138 -0,0317 

-

0,0863*** 
-0,0464 -0,0951 0,0294 

(0,0386) (0,0349) (0,0320) (0,0484) (0,0235) (0,0299) (0,0482) (0,0698) (0,0257) 

Dupla 
-0,0891*** -0,0757*** -0,0345*** -0,0935*** -0,1221*** 

-

0,1226*** 

-

0,0973*** 
-0,0529** -0,1343*** 

(0,0182) (0,0186) (0,0129) (0,0111) (0,0081) (0,0103) (0,0149) (0,0264) (0,0079) 

Curva 
0,0360 -0,0069 -0,0430*** 0,0076 0,0154 -0,0178 -0,0304 -0,0181 -0,0013 

(0,0245) (0,0198) (0,0158) (0,0189) (0,0113) (0,0131) (0,0209) (0,0218) (0,0800) 
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Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
9.018 9.291 12.494 10.692 22.262 11.782 4.744 5.146 31.283 

R-squad within 0,0043 0,0068 0,0057 0,0095 0,0166 0,0277 0,0197 0,0066 0,0116 

R-squad between 0,8778 0,5644 0,2051 0,6614 0,6189 0,4247 0,6741 0,0359 0,9302 

R-squad overall 0,0051 0,0082 0,0058 0,0116 0,0175 0,0283 0,0214 0,0065 0,0132 

Teste White 45.98*** 77.04*** 73.23*** 125.65*** 396.91*** 343.48*** 103.81*** 33.79*** 418.14*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel de dados. A significância estatística de cada coeficiente 

estimado é identificada como ***, **, e * para os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.15-2. Resultados da estimação nos estados da Região Nordeste com variável instrumental. 

Variável dependente: Feridos Graves 

Região Nordeste 

Variáveis 

         

Maranhão Piauí Ceará 
Rio Grande 

do Norte 
Pernambuco Paraíba Sergipe Alagoas Bahia 

Atenção 
0,2530 0,1726 0,1388 0,3668* 0,2613* 0,5582*** 0,4134** 0,2558 0,5268*** 

(0,1736) (0,1665) (0,1712) (0,1668) (0,1163) (0,1155) (0,1766) (0,4534) (0,1035) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,0901*** 0,1661*** 0,1133*** 0,1154*** 0,1415*** 0,1125*** 0,1425*** 0,1216*** 0,1140*** 

(0,0322) (0,0242) (0,0223) (0,0211) (0,0175) (0,0204) (0,0283) (0,0442) (0,0160) 

Ingestão de Álcool 
0,0855** 0,0996*** 0,1352*** 0,0966*** 0,1102*** 0,1465*** 0,1090*** 0,1682*** 0,0725*** 

(0,0352) (0,0246) (0,0236) (0,0203) (0,0164) (0,0174) (0,0283) (0,0396) (0,0149) 

Defeito na via 
-0,0627 -0,0614* 0,-.0107 0,0138 -0,0317 -0,0863*** -0,0464 -0,0951 0,0294 

(0,0386) (0,0349) (0,0320) (0,0484) (0,0235) (0,0299) (0,0482) (0,0698) (0,0257) 

Dupla 
-0,0891*** -0,0757*** 0,-.0345*** -0,0935*** -0,1221*** -0,1226*** 

-

0,0973*** 
-0,0529** -0,1343** 

(0,0182) (0,0186) (0,0129) (0,0111) (0,0081) (0,0103) (0,0149) (0,0264) (0,0079) 

Curva 
0,0617** 0,0065 0, -.0322 0,0249 0,0370* 0,0170 0,0262 0,0198 0,0711 

(0,0309) (0,0248) (0,0218) (0,0209) (0,0154) (0,0160) (0,0340) (0,0734) (0,0177) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
9.018 9.291 12.494 10.692 22.262 11.782 4.744 5.146 31.283 

R-squad within 0,0043 0,0068 0,0057 0,0095 0,0166 0,0277 0,0197 0,0066 0,0116 

R-squad between 0,8778 0,5644 0,2051 0,6614 0,6189 0,4247 0,6741 0,0359 0,9302 

R-squad overall 0,0051 0,0082 0,0058 0,0116 0,0175 0,0283 0,0214 0,0065 0,0132 
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Teste White 45.98*** 77.04*** 73.23*** 125.65*** 396.91*** 343.48*** 103.81*** 33.79*** 418.14*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel de dados. A significância estatística de cada coeficiente 

estimado é identificada como ***, **, e * para os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.16-1. Resultados da estimação nos estados da Região Norte. 

Variável dependente: Mortos 

Região Norte 

Variáveis 

       

Amazonas Roraima Amapá Pará Tocantins Rondônia Acre 

Chuva 
-0,0695 -0,0330 -0,0274 -0,0187 -0,0493** 0,0127 -0,0107 

(0,0374) (0,0360) (0,0248) (0,0127) (0,0182) (0,0088) (0,0272) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,0321 -0,0555 -0,0067 0,0261 0,0781** 0,0029 0,0012 

(0,0640) (0,0351) (0,0382) (0,0132) (0,0281) (0,0092) (0,0232) 

Ingestão de Álcool 
-0,0086* 0,0243 -0,0367 0,0509*** -0,0006 -0,0004 0,0487* 

(0,0613) (0,0252) (0,0261) (0,0145) (0,0235) (0,0105) (0,0368) 

Defeito na via 
-0,0822 0,0580 -0,0517 0,0396 

-

0,0756*** 
-0,0242 0,0220 

(0,0577) (0,0578) (0,0440) (0,0251) (0,0249) (0,0114) (0,0309) 

Dupla 
-0,0494*** 

-

0,1130*** 

-

0,0688*** 
-0,1134*** 

-

0,1024*** 

-

0,0492*** 

-

0,0842*** 

(0,0485) (0,0183) (0,0187) (0,0071) (0,0179) (0,0057) (0,0152) 

Curva 
0,0281** 0,0232 0,0096 0,0179 0,0260 0,0109 -0,0576** 

(0,0465) (0,0271) (0,0234) (0,0131) (0,0225) (0,0093) (0,0219) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
720 1.446 1.028 10.045 4.383 9.997 1.785 

R-squad within 0,0089 0,0328 0,0171 0,258 0,0114 0,0078 0,0214 

R-squad between 0,1685 0,0037 0,0053 0,9238 0,6141 0,7952 0,3231 

R-squad overall 0,0090 0,0326 0,0156 0,0278 0,0118 0,0081 0,0219 

Teste White 6.49 48.50*** 17.17* 286.60*** 52.21*** 81.29*** 39.75*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 
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Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 

 

Tabela A.16-2. Resultados da estimação nos estados da Região Norte com variável instrumental. 

 

Variável dependente: Mortos 

Região Norte 

Variáveis 

       

Amazonas Roraima Amapá Pará Tocantins Rondônia Acre 

Atenção 
0,4833* 1,0000 

-

0,0274* 
1,0000 1,0000 1,0000 0,1915 

(0,2599) (1,0884) (0,0248) (0,6802) (0,3709) (0,69126) (0,4863) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,0321 0,0005 -0,0067 -0,0001 -0,0003 0,0009 0,0012 

(0,0640) (0,0688) (0,0382) (0,0226) (0,0411) (0,00933) (0,0232) 

Ingestão de Álcool 
-0,0086 -0,0001 -0,0367 -0,0001 -0,0003 -0,0001 0,0487 

(0,0613) (0,0372) (0,0261) (0,0378) (0,0235) (0,0105) (0,0368) 

Defeito na via 
-0,0822 -0,0006 -0,0517 -0,0001 0,0001 -0,0001 0,0220 

(0,0577) (0,0853) (0,0440) (0,0361) (0,0373) (0,0200) (0,0309) 

Dupla 
-0,0494 -0,0001 -0,0688 0,0003 0,0001 -0,0002 0,0842*** 

(0,0485) (0,1245) (0,0187) (0,0776) (0,0412) (0,0347) (0,0152) 

Curva 
0,0474 -0,0004 0,0096 -0,0007 -0,0003 0,0003 0,0505** 

(0,0480) (0,0357) (0,0234) (0,0175) (0,0235) (0,0124) (0,0290) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
720 1.446 1.028 10.045 4.383 9.997 1.785 

R-squad within 0,0089 0,0328 0,0171 0,258 0,0114 0,0078 0,0214 

R-squad between 0,1685 0,0037 0,0053 0,9238 0,6141 0,7952 0,3231 

R-squad overall 0,0090 0,0326 0,0156 0,0278 0,0118 0,0081 0,0219 

Teste White 6.49 48.50*** 17.17* 286.60*** 52.21*** 81.29*** 39.75*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.17-1. Resultados da estimação nos estados da Região Sul. 

Variável dependente: Veículos 

Região Sul 

Variáveis 

   

Paraná Santa Catarina 
Rio Grande do 

Sul 

Chuva 
-0,1252*** -0,1292*** -0,1269*** 

(0,0079) (0,0076) (0,0090) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,2427*** 0,1624*** 0,2783*** 

(0,0120) (0,0110) (0,0116) 

Ingestão de Álcool 
-0,0832*** -0,1847*** -0,1735*** 

(0,0116) (0,0114) (0,0138) 

Defeito na via 
-0,3897*** -0,4856*** -0,4180*** 

(0,0376) (0,0304) (0,0304) 

Dupla 
0,00036 -0,0248*** 0,0214*** 

(0,0060) (0,0060) (0,0073) 

Curva 
-0,3774*** -0,3429*** -0,2909*** 

(0,0073) (0,0076) (0,0085) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
59.610 61.991 42.644 

R-squad within 0,0679 0,0545 0,0601 

R-squad between 0,0144 0,0056 0,0613 

R-squad overall 0,0668 0,0541 0,0591 

Teste White 4264.32*** 3547.46*** 2676.95*** 

Multicolinariedade Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.17-2. Resultados da estimação nos estados da Região Sul 

com variável instrumental 

 

Variável dependente: Veículos 

Região Sul 

Variáveis 

   

Paraná 
Santa 

Catarina 

Rio Grande 

do Sul 

Atenção 
1,1910*** 1,7550*** 1,1955*** 

(0,0759) (0,1043) (0,0852) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,2427 0,1624*** 0,2783*** 

(0,0120) (0,0110) (0,0116) 

Ingestão de Álcool 
-0,0832 -0,1847*** -0,1735*** 

(0,0116) (0,0114) (0,0138) 

Defeito na via 
-0,3897 -0,4856*** -0,4187*** 

(0,0376) (0,0304) (0,0304) 

Dupla 
0,0003 -0,0248*** 0,0214*** 

(0,0060) (0,0060) (0,0073) 

Curva 
-0,1870 -0,0504 -0,1405 

(0,0153) (0,0199) (0,0143) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
59.610 61.991 42.644 

R-squad within 0,0679 0,0545 0,0601 

R-squad between 0,0144 0,0056 0,0613 

R-squad overall 0,0668 0,0541 0,0591 

Teste White 4264.32*** 3547.46*** 2676.95*** 

Multicolinariedade Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.18-1. Resultados da estimação nos estados da Região Centro Oeste. 

Variável dependente: Veículos 

Região Centro Oeste 

Variáveis 

    

Goiás Mato Grosso 
Mato Grosso 

do Sul 

Distrito 

Federal 

Chuva 
-0,1847*** -0,1871*** -0,0737*** -0,0362 

(0,0121) (0,0147) (0,0184) (0,0337) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,2975*** 0,3913*** 0,4416*** 0,2444*** 

(0,0216) (0,0251) (0,0267) (0,0533) 

Ingestão de Álcool 
-0,0581*** -0,0711*** -0,0401** -0,0216 

(0,0167) (0,0216) (0,0215) (0,0355) 

Defeito na via 
-0,3337*** -0,3423*** -0,3631*** -0,2523 

(0,0304) (0,0293) (0,0366) (0,1102) 

Dupla 
-0,0398*** -0,0692*** 0,0220*** 0,0348 

(0,0089) (0,0132) (0,0163) (0,0322) 

Curva 
-0,2162*** -0,2261*** -0,2079*** 

-

0,4316*** 

(0,0127) (0,0141) (0,0177) (0,0504) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
26.053 17.638 12.173 5.393 

R-squad within 0,0413 0,0525 0,0475 0,0318 

R-squad between 0,4611 0,3123 0,0718 0,1929 

R-squad overall 0,0390 0,0512 0,0463 0,0307 

Teste White 1056.87*** 951.46*** 590.07*** 170.86*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.18-2. Resultados da estimação nos estados da Região Centro Oeste com 

variável instrumental. 

Variável dependente: Veículos 

Região Centro Oeste 

Variáveis 

    

Goiás Mato Grosso 
Mato Grosso 

do Sul 

Distrito 

Federal 

Atenção 
1,3469*** 1,4984*** 0,7816*** 0,2578 

(0,0883) (0,1181) (0,1951) (0,2395) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,2975*** 0,3913*** 0,4416*** 0,2444*** 

(0,0216) (0,0251) (0,0267) (0,0533) 

Ingestão de Álcool 
-0,0581*** -0,0711*** -0,0401** -0,0216 

(0,0167) (0,0216) (0,0215) (0,0355) 

Defeito na via 
-0,3337*** -0,3423*** -0,3631*** -0,2523 

(0,0304) (0,0293) (0,0366) (0,1102) 

Dupla 
-0,0398*** -0,0692*** 0,0220 0,0348 

(0,0089) (0,0132) (0,0163) (0,0322) 

Curva -0,0681 -0,0994*** -0,1753*** 

-

0,4316*** 

(0,0172) (0,0183) (0,0205) (0,0504) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
26.053 17.638 12.173 5.393 

R-squad within 0,0413 0,0525 0,0475 0,0318 

R-squad between 0,4611 0,3123 0,0718 0,1929 

R-squad overall 0,0390 0,0512 0,0463 0,0307 

Teste White 
1056.87*** 951.46*** 590.07*** 170.86*** 

Multicolinariedade 
Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.19-1. Resultados da estimação nos estados da Região Sudeste. 

 

Variável dependente: Veículos 

Região Sudeste 

Variáveis 

    

Espírito 

Santo 
Minas Gerais São Paulo  

Rio de 

Janeiro 

Chuva -0,0862*** -0,1365*** -0,1241*** -0,1314*** 
 (0,0145) (0,0069) (0,0117) (0,0103) 

Desobediência a 

Sinalização 
0,1643*** 0,3566*** 0,1381*** 0,1354*** 

 (0,0159) (0,0146) (0,0280) (0,0197) 

Ingestão de Álcool -0,0983*** -0,0497*** -0,1279*** -0,0562*** 

 (0,0224) (0,0137) (0,0204) (0,0234) 

Defeito na via -0,5550*** -0,3004*** -0,4145*** -0,3118*** 

 (0,0508) (0,0265) (0,0525) (0,0434) 

Dupla 0,0701*** -0,1020*** -0,0731*** -0,0446*** 

 (0,0110) (0,0054) (0,0087) (0,0075) 

Curva -0,3017*** -0,2565*** -0,4588*** -0,4279*** 

 (0,0120) (0,0058) (0,0110) (0,0087) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
21.443 73.575 38.193 41.620 

R-squad within 0,0507 0,0572 0,0622 0,0699 

R-squad between 0,0046 0,0406 0,0341 0,2807 

R-squad overall 0,0497 0,0559 0,0614 0,0712 

Teste White 1121.57*** 4358.80*** 2496.72*** 3189.55*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.19-2. Resultados da estimação nos estados da Região Sudeste com 

variável instrumental. 

Variável dependente: Veículos 

Região Sudeste 

Variáveis 

    

Espírito 

Santo 
Minas Gerais São Paulo  

Rio de 

Janeiro 

Atenção 0,7381*** 0,9427*** 1,1982*** 1,4321*** 
 (0,1247) (0,0482) (0,1134) (0,1125) 

Desobediência a 

Sinalização 0,1643*** 0,3566*** 0,1381*** 0,1354*** 
 (0,0159) (0,0146) (0,0280) (0,0197) 

Ingestão de Álcool -0,0983** -0,0497** -0,1279*** -0,0562*** 
 (0,0224) (0,0137) (0,0204) (0,0234) 

Defeito na via -0,555*** -0,3004*** -0,4145*** -0,3118*** 
 (0,0508) (0,0265) (0,0525) (0,0434) 

Dupla 0,0701*** -0,1020*** -0,0731*** -0,0446*** 
 (0,0110) (0,0054) (0,0087) (0,0075) 

Curva -0,1972*** -0,1215*** -0,3258*** -0,2470*** 
 

(0,0228) (0,0100) (0,0188) (0,0182) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
21.443 73.575 38.193 41.620 

R-squad within 0,0507 0,0572 0,0622 0,0699 

R-squad between 0,0046 0,0406 0,0341 0,2807 

R-squad overall 0,0497 0,0559 0,0614 0,0712 

Teste White 1121.57*** 4358.80*** 2496.72*** 3189.55*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel 

de dados. A significância estatística de cada coeficiente estimado é identificada como ***, **, e * para 

os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.20-1. Resultados da estimação nos estados da Região Nordeste. 

 

Variável dependente: Veículos 

Região Nordeste 

Variáveis 

         

Maranhão Piauí Ceará 
Rio Grande 

do Norte 
Pernambuco Paraíba Sergipe Alagoas Bahia 

Chuva 
-0,1317*** -0,1852*** -0,1830*** -0,1496*** -0,1497*** 

-

0,2292*** 
-0,1489*** -0,1128*** -0,1289*** 

(0,0243) (0,0304) (0,0242) (0,0271) (0,0161) (0,0234) (0,0321) (0,0263) (0,0125) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,2110*** 0,1954*** 0,2418*** 0,1558*** 0,2252*** 0,2304*** 0,2333*** 0,3516*** 0,3007*** 

(0,0334) (0,0251) (0,0244) (0,0243) (0,0213) (0,0315) (0,0412) (0,0408) (0,0208) 

Ingestão de Álcool 
0,0139 0,0035 -0,0798*** -0,1326*** -0,0260 

-

0,1837*** 
-0,1270*** 0,0415 0,0191 

(0,0365) (0,0256) (0,0259) (0,0234) (0,0201) (0,0269) (0,0411) (0,0366) (0,0193) 

Defeito na via 
-0,4542*** -0,5276*** -0,4965*** -0,5507*** -0,3697*** 

-

0,4338*** 
-0,4436*** -0,3374*** -0,3905*** 

(0,0401) (0,0363) (0,0350) (0,0558) (0,0286) (0,0461) (0,0701) (0,0645) (0,0335) 

Dupla 
0,1429*** 0,1406*** 0,0457*** 0,0402*** 0,0241** 0,1259** -0,0205 -0,0855*** 0,0555*** 

(0,0188) (0,0193) (0,0141) (0,0128) (0,0099) (0,0159) (0,0217) (0,0244) (0,0102) 

Curva 
-0,2644*** -0,2773*** -0,2272*** -0,2566*** -0,3086*** 

-

0,2946*** 
-0,2998*** -0,2450*** -0,3320*** 

(0,0254) (0,0206) (0,0173) (0,0218) (0,0138) (0,0203) (0,0303) (0,0201) (0,0105) 
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Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
9.018 9.291 12.494 10.692 22.262 11.782 4.744 5.146 31.283 

R-squad within 0,0431 0,0631 0,0486 0,0344 0,0436 0,0571 0,0487 0,0602 0,0565 

R-squad between 0,6678 0,7824 0,0821 0,0254 0,2531 0,0599 0,0420 0,0003 0,0682 

R-squad overall 0,0420 0,0653 0,0475 0,0344 0,0418 0,0565 0,0423 0,05988 0,0552 

Teste White 395.17*** 648.51*** 622.72*** 380.55*** 970.24*** 704.59*** 245.44*** 326.65*** 1825.72*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019) 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel de dados. A significância estatística de cada coeficiente 

estimado é identificada como ***, **, e * para os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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Tabela A.20-2. Resultados da estimação nos estados da Região Nordeste com variável instrumental. 

 

Variável dependente: Veículos 

Região Nordeste 

Variáveis 

         

Maranhão Piauí Ceará 
Rio Grande 

do Norte 
Pernambuco Paraíba Sergipe Alagoas Bahia 

Atenção 
0,9754*** 1,0521*** 1,4164*** 1,0598*** 1,3207*** 1,7410*** 1,1895*** 1,7959*** 1,3823*** 

(0,1800) (0,1728) (0,1874) (0,1921) (0,1420) (0,1782) (0,2569) (0,4189) (0,1346) 

Desobediência a 

Sinalização 

0,2110*** 0,1954*** 0,2418*** 0,1558*** 0,2252*** 0,2304*** 0,2333*** 0,3516*** 0,3007*** 

(0,0334) (0,0251) (0,0244) (0,0243) (0,0213) (0,0315) (0,0412) (0,0408) (0,0208) 

Ingestão de Álcool 
0,0139 0,0035 -0,0798*** -0,1326*** -0,0260 -0,1837*** -0,1270*** 0,0415 0,0191 

(0,0365) (0,0256) (0,0259) (0,0234) (0,0201) (0,0269) (0,0411) (0,0366) (0,0193) 

Defeito na via 
-0,4542*** -0,5276*** -0,4965*** -0,5507*** -0,3697*** -0,4338*** -0,4436*** -0,3374*** -0,3905*** 

(0,0401) (0,0363) (0,0350) (0,0558) (0,0286) (0,0461) (0,0701) (0,0645) (0,0335) 

Dupla 
0,1429*** 0,1406*** 0,0457*** 0,0402*** 0,0241** 0,1259*** -0,0205 -0,0855*** 0,0555*** 

(0,0188) (0,0193) (0,0141) (0,0128) (0,0099) (0,0159) (0,0217) (0,0244) (0,0102) 

Curva 
-0,1654*** -0,1951*** -0,1174*** -0,2066*** -0,1993*** -0,1857*** -0,1367** 0,0215 -0,1419*** 

(0,0321) (0,0257) (0,0238) (0,0241) (0,0188) (0,0247) (0,0494) (0,0678) (0,0231) 

Medidas de Adequabilidade 

Número de 

Observações 
9.018 9.291 12.494 10.692 22.262 11.782 4.744 5.146 31.283 

R-squad within 0,0431 0,0631 0,0486 0,0344 0,0436 0,0571 0,0487 0,0602 0,0565 

R-squad between 0,6678 0,7824 0,0821 0,0254 0,2531 0,0599 0,0420 0,0003 0,0682 

R-squad overall 0,0420 0,0653 0,0475 0,0344 0,0418 0,0565 0,0423 0,05988 0,0552 
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Teste White 395.17*** 648.51*** 622.72*** 380.55*** 970.24*** 704.59*** 245.44*** 326.65*** 1825.72*** 

Multicolinariedade Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Nota: Os valores expressos na tabela referem-se aos efeitos marginais estimados pelo modelo em painel de dados. A significância estatística de cada coeficiente 

estimado é identificada como ***, **, e * para os níveis de 1%, 5%, 10% respectivamente. 
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