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RESUMO 

A ocorrência de um sinistro de trânsito é resultado de um cenário de risco oriundo de um 

ou mais fatores contribuintes e representa a nona causa de mortes mundialmente. Do total de 

aproximadamente 1,35 milhão de pessoas que morrem anualmente por sinistros de trânsito no 

mundo todo, 23% são motociclistas. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar 

quais são os fatores contribuintes para a ocorrência de sinistros envolvendo motocicletas em 

locais críticos do trecho 490,4 – 513,1 da Rodovia BR 153 do estado de Goiás, nos anos de 

2017 a 2020. Para tanto, utilizou-se como metodologia o método do índice crítico para 

determinação dos segmentos críticos, árvore de decisão e análise exploratória para identificação 

dos fatores contribuintes e aspectos dos sinistros. Como resultados, obteve-se os trechos 

considerados críticos para o objeto de estudo e os perfis dos envolvidos. Constatou-se que a 

maior parte dos motociclistas envolvidos nos sinistros são do sexo masculino (74%), com faixa 

etária de 18 a 25 anos (29%) e condutores (77%). Além disso, os sinistros, nos segmentos 

críticos, apresentam como causa principal “Falta de atenção à condução, como tipo mais 

frequente “Queda de ocupante de veículo” e tem como principal fator associado o humano. O 

método de classificação permitiu encontrar padrões de acordo com o tipo de veículo envolvido, 

a motocicleta, destacando a diferença quanto as configurações do veículo. Identificou-se a 

influência do ano de fabricação das motocicletas na sinistralidade, a relação dos dias semana 

com a frequência de ocorrências e padrões entre as motocicletas, motonetas, sexo e condição 

do envolvido. Ao final, foram propostas ações para melhorar a segurança viária dos usuários de 

motocicletas. 

Palavras-chave: Acidentes de trânsito. Motonetas. Locais Críticos. Unidade Padrão de 

Severidade. Algoritmo CART. 
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ABSTRACT 

The occurrence of a crash is the result of a risk scenario arising from one or more contributing 

factors and represents the ninth leading cause of death worldwide. Approximately 1.35 million 

people worldwide die from crashes, with 23% of deaths occurring with motorcyclists. In this 

context, this work aims to analyze what are the contributing factors to the occurrence of crashes 

involving motorcycles in critical locations of the stretch 490.4 - 513.1 of the BR 153 Highway 

in the state of Goiás, in the years 2017 to 2020. Therefore, the critical index method was used 

as a methodology to determine the critical segments, and an exploratory analysis was performed 

with decision tree to identify the contributing factors and aspects of the crashes. As a result, 

they were identified as critical, and the victims’ profiles of those involved were analyzed. It 

was found that most motorcyclists involved in crashes are male (74%), aged between 18 and 

25 years (29%) and drivers (77%). Besides, the crashes in black spots are more present as the 

main cause “Lack of attention to driving, as the most frequent type “Vehicle occupant fall”, 

having mainly human factor association. In addition, the method allowed finding patterns 

according to the type of vehicle involved, the motorcycle highlighting the difference in vehicle 

configuration. The influence of the year of manufacture of motorcycles on the crashes rate was 

identified, the relationship of the days of the week with the frequency of occurrences and 

patterns between motorcycles, scooters, sex and condition of the person involved. By the end, 

actions were proposed to improve road safety for motorcycle users. 

Keywords: Traffic crashes. Scooters. Critical Locations. Standard Severity Unit. CART 

Algorithm 
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1 INTRODUÇÃO 

Os veículos automotores foram considerados um marco na economia mundial, 

beneficiando a locomoção de pessoas e o transporte de mercadorias. Por conseguinte, as rodovias 

foram associadas ao crescimento socioeconômico de diversos países, tornando este o principal 

meio de deslocamento de produtos e pessoas (CABRAL, 2009).  

Como resultado deste cenário, Maciel (2012) sugere que uma das visões mais recorrentes 

sobre a representação dos automóveis se relaciona ao símbolo de liberdade e privacidade, 

abrangendo estímulos de trânsito livre, velocidade e espaço. Contudo, o autor reitera que uma 

maior utilização do automóvel pressupõe mais acidentes, mais riscos, aumento do nível de 

poluição, elevação de custos, entre outras externalidades (MACIEL, 2012). 

Especificamente os danos provocados pelos acidentes de trânsito consistem em um 

problema de saúde pública de escala mundial, demandando esforços conjuntos para prevenção 

efetiva (CABRAL, 2009). Consiste, assim, em um desafio para os gestores e planejadores do 

trânsito, interessados em garantir a fluidez do tráfego e a promoção da segurança viária.   

Em 2011, a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu a Década de Ação pela 

Segurança no Trânsito, 2011-2020, em que governos de todo o mundo se comprometeram a 

tomar novas medidas para prevenir e reduzir as mortes no trânsito. Porém os resultados não foram 

alcançados e no ano de 2020 foi apresentada a Declaração de Estocolmo, em que líderes de 140 

países, durante a 3ª Conferência Ministerial Global sobre Segurança no Trânsito, se 

comprometeram a reduzir as mortes no trânsito, em 50%, até 2030 (ONU NEWS, 2020).  Na 

Agenda 2030, a redução de mortes no trânsito (item 3.6) e a promoção de sistemas seguros (item 

11.2) também foram estabelecidas como meta pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

brasileiro (ODS, 2021).  

Essas iniciativas são importantes, pois apesar de comumente atribuir-se aos acidentes de 

trânsito um caráter de acaso, como se fossem um acontecimento completamente impossível de 

se evitar, sua ocorrência resulta da combinação de variados fatores que podem ser prevenidos 

(LIMA e JÚNIOR CRUZ, 2017). Para corroborar a consciência deste fato e a fim de suprimir a 

conotação de imprevisível que o termo “acidente” traz, a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) publicou a revisão da NBR 10697/2018 substituindo a expressão “acidente de 

trânsito”, por “sinistro de trânsito”. Neste texto será adotado o termo “sinistro de trânsito”.  

Em relação aos usuários da via, os motociclistas estão mais sujeitos a sinistros graves e/ou 

fatais em comparação aos condutores dos demais veículos (CLABAUX et al., 2013). De acordo 

com os autores, na França, a relação ao risco de se envolver em um sinistro, é 10-19 vezes maior 
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para motociclistas do que ocupantes de carros, enquanto a Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) (2018) apresenta que a chance de um motociclista morrer no trânsito é 26 vezes maior 

que a de ocupante de automóvel. A crescente utilização de motos e o número de motociclistas 

envolvidos em sinistros, de acordo com os dados Tabnet do DATASUS (2021), no ano de 2019 

foram identificados, no grupo motociclista traumatizado em um sinistro de transporte, 547 óbitos 

por ocorrência em Goiás, evidenciam a relevância do tema e a necessidade de desenvolvimento 

de análises e compreensão dos sinistros em que se envolvem.  

No Brasil, Vasconcellos (2008) relata que a partir de 1991 houve um aumento significativo 

na produção e uso de motocicletas, sendo este processo facilitado pelas autoridades públicas. 

Esse crescimento favoreceu o aumento do número de sinistros e da mortalidade de motociclistas, 

dada a vulnerabilidade dessa categoria (OLIVEIRA e SOUSA, 2012), tal como observado em 

outras regiões. 

Em 2009 a frota brasileira de motocicletas totalizava 14.695 unidades, passando para 

28.179.083 em 2019, apresentando um crescimento de 91,8% em 10 anos (TEIXEIRA, 2020). O 

autor relata que com o aumento da frota o Brasil conta com uma moto para cada 8 habitantes. 

Somado a isso, de acordo com os dados Tabnet do Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS) (2021), no ano de 2019, em Goiás, foram registradas 8.932 

internações ocasionadas por sinistros de transporte, sendo que 4.914 dessas eram de 

motociclistas.  

A complexidade dos diversos fatores contribuintes e circunstâncias aleatórias que 

envolvem a ocorrência do sinistro dificulta a identificação de suas causas (SCHMITZ, 2011), 

porém não a impossibilita. Nesse sentido, a fragmentação dos fatores contribuintes e a 

compreensão desses no contexto dos sinistros envolvendo motocicletas torna-se fundamental 

para propor medidas mitigadoras. 

Além disso, a combinação de diferentes fatores contribuintes eleva a probabilidade de 

ocorrência de sinistros em certos locais (ALMEIDA, et al., 2013) denominados como locais, 

pontos ou segmentos críticos. Desse modo, um sistema que fornece características do problema, 

subsídios para a execução de políticas públicas, localização, etc., possui uma grande importância 

para a melhoria da segurança viária (SANTOS, 2019). 

 Assim, precisamente, esse estudo busca responder à pergunta de pesquisa: “Quais são os 

fatores contribuintes para ocorrência de sinistros de trânsito envolvendo motociclistas em pontos 

críticos da BR-153 do Estado de Goiás?” 

Desse modo, a importância dessa resposta se dá pelo fato que, compreender os 

procedimentos e fatores que contribuem para o acelerado crescimento de sinistros de trânsito é 
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importante, a fim de se propor melhorias para a segurança viária, em especial os que envolvem 

motociclistas, pois segundo os dados da PRF (2021), em 2020 os sinistros com motocicletas 

representaram a segunda maior porcentagem de ocorrências, sendo 17% do total ocorridos na 

BR-153. O estudo das causas dos sinistros de trânsito e a análise de locais críticos podem 

contribuir com a prevenção desses eventos, visto que intervenções em segmentos críticos 

poderiam reduzir significativamente a ocorrência de sinistros (SCHIMTZ, 2011). 

Por fim, nota-se que os sinistros de trânsito ocorrem por uma convergência de fatores, e o 

risco de ocorrência está ligado entre outros, a um número de fatores associados aos componentes 

do sistema do trânsito: ser humano, veículo, via/meio ambiente. Supõe-se que identificar os 

fatores contribuintes para a ocorrência de sinistros de trânsito podem contribuir para o 

entendimento desses eventos e permitem apontar oportunidades de melhoria.  

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo geral analisar os fatores contribuintes 

de sinistros envolvendo motocicletas em locais críticos da Rodovia BR 153 do estado de Goiás, 

e como objetivos específicos: identificar locais críticos na BR GO-153, no trecho entre os 

quilômetros 490,4 e 513,1 no período de 2017 a 2020; analisar as características dos sinistros de 

trânsito envolvendo motocicletas e os perfis das vítimas; identificar padrões nas ocorrências de 

sinistros nos trechos críticos envolvendo motociclistas; e propor melhorias para a segurança 

viária dos motociclistas. 

Em termos de estrutura, as próximas seções deste trabalho serão dividas da seguinte forma, 

a Seção 2 apresentará a revisão bibliográfica, que aborda os conceitos e discussões dos sinistros 

de trânsito em Goiás, a utilização das motocicletas, trazendo a relação com a pandemia e a 

exposição dessa categoria, a análise dos segmentos críticos e o levantamento dos fatores 

contribuintes. Na seção 3 é apresentada a metodologia do trabalho, os métodos utilizados para 

determinação dos pontos críticos e para os fatores contribuintes. Por fim, na seção 4 é apresentado 

o cronograma das etapas a serem executadas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este estudo se baseia na investigação dos fatores contribuintes de sinistros de trânsito 

envolvendo motocicletas, ocorridos em segmentos críticos da BR 153/GO. Com o intuito de 

familiarizar o leitor com o tema, esta revisão contextualizará o cenário, abordará os conceitos 

fundamentais do estudo e os trabalhos relacionados à temática.  

 

2.1 PANORAMA DOS SINISTROS DE TRÂNSITO  

Enquanto definição, o sinistro de trânsito é todo evento que envolve um veículo no 

momento do acontecido em vias públicas (OMS, 2008). Ainda, de acordo com Ferraz et. al 

(2012), corresponde a todo evento ocorrido em uma via, abrangendo a calçada, devido ao trânsito 

de veículos e pedestres que resulta em algum dano material e/ou lesões em pessoas. 

As lesões resultantes do trânsito estão entre as principais causas de morte no Brasil 

(ABRAMET, 2021), ocasionando em torno de 40.000 mortes anuais (ENSP, 2019). De acordo 

com o Conselho Federal de Medicina (2019), entre 2009 e 2018, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

teve um gasto hospitalar (internações) de quase R$ 3 bilhões com sinistros de trânsito, e 

1.636.878 vítimas do trânsito foram registradas com ferimentos graves.  

Assim, verifica-se que os sinistros de trânsito são causa direta dos altos custos demandados 

pelo SUS, e, ainda, de vários outros custos sociais e econômicos, diretos e indiretos (MASSAÚ 

e ROSA, 2016). Especificamente dos custos sociais, não é possível computar o preço que 

representa o fim de uma vida humana ou os danos psicológicos ocasionados (IPEA, 2015).  

Entre os usuários mais vulneráveis, os motociclistas e os pedestres têm apresentado elevada 

mortalidade em relação as outras vítimas dos sinistros de trânsito (OLIVEIRA e SOUSA, 2004) 

e juntamente com ciclistas, compõem recentemente o grupo de usuários que mais se envolvem 

em sinistros fatais (WHO, 2018). Considerando as diferentes categorias, a sequência do risco de 

envolvimento em sinistros é: motocicleta, bicicleta, pedestre, automóvel, ônibus/caminhão 

(FERRAZ et al., 2012).  

Conforme apresentado por Ferreira (2009), na Europa, entre 2001 e 2002, os sinistros com 

motocicleta apresentaram o maior número de mortes por 100 milhões de passageiros–

quilômetros, em comparação com os outros modos de transporte utilizado. A vulnerabilidade das 

motocicletas também é constatada no Brasil, de acordo com o IPEA (2021), das 22 mortes por 

100 mil habitantes que ocorrem no país, mais de um terço envolvem motociclistas. 
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2.1.1 O CENÁRIO DA SINISTRALIDADE VIÁRIA EM GOIÁS 

Em conformidade com a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) (2021), a taxa de 

mortalidade por lesões de trânsito total, em Goiás, foi de 20,2 em 2019, sendo a de motociclistas 

7,8. O estado está na lista dos dez que mais registraram sinistros em rodovias federais no país 

(CARVALHO, 2015).  Sua localização na região Centro-Oeste do Brasil (Figura 2.1) representa 

uma posição estratégica nos deslocamentos para as demais regiões do país. Logo, possui uma 

malha viária total de 28.610,897 km, das quais 6.733,943 km são federais e 21.876,954 km são 

estaduais.  

 

Figura 2.1. Mapa viário do estado de Goiás 

 
Fonte: Autora (2022) 

 

De acordo com o DATASUS (2021), em Goiás, no período de 2017 a 2020, o valor de 

serviços hospitalares referentes a sinistros de trânsito foi de R$ 40.274.207,08. Somado a isso, o 

estudo de (SANTOS et al., 2021) mostra que Goiás apresenta números expressivos de sinistros 

de trânsito, com tendência de queda. Porém, embora tenha ocorrido menos sinistros, estes foram 

mais letais. Os sinistros envolvendo vítimas feridas e fatais não acompanharam a tendência de 
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queda observada para os sinistros sem vítimas, esse fato também foi apresentado no estudo de 

(SANTOS et al., 2021).  

Com base nos dados disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) (2021), é 

possível observar a evolução dos sinistros sem vítimas, com vítimas feridas e fatais, ocorridos 

nas rodovias federais em Goiás, considerando o período de 2014 a 2019 (Figura 2.2). Ainda, a 

Confederação Nacional do Transporte (CNT) (2020), apresenta que as rodovias federais 153 e 

060 apresentam os maiores números de sinistros, sendo a BR-153 a que mais mata. 

 

Figura 2.2. Evolução dos sinistros de trânsito em Goiás 

 
Fonte: PRF (2021). Elaborado pela Autora (2022) 

 

De acordo com a PRF, a redução dos sinistros se deu pelo fato de diversas ações aplicadas, 

como a intensificação da fiscalização. Além disso, a partir de 2016 a PRF deixou de registrar 

através de Boletim de Acidente de Trânsito os sinistros sem vítimas, nesse caso, o próprio usuário 

declara o sinistro através da Declaração de Acidente de Trânsito no portal da PRF, o que, segundo 

a PRF, causou uma redução expressiva no número de sinistros registrados a partir desse ano 

(informação pessoal)1, o que pode explicar a redução acentuada do número de sinistros sem 

vítimas observada na Figura 2.2. 

Conforme apresentado no painel CNT (2020), para o ano de 2019, foram registrados nas 

rodovias federais no estado de Goiás 3.352 sinistros, sendo 2.752 com vítimas (mortos ou 

feridos). Ainda, o painel traz que, em média, a cada 100 km de rodovia ocorrem 81 sinistros com 

                                                
1 PRF- Polícia Rodoviária Federal. Ouvidoria. Destinatário: Brunna Rodrigues. [Goiânia], 01 de jul. 2020. 1 

mensagem eletrônica. 
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vítimas, e que o custo estimado em 2019 dos eventos ocorridos chegou a R$ 510,22 milhões 

(total de gastos de sinistros com mortes, com vítimas e sem vítimas).  

Ainda de acordo com o painel CNT (2020), em Goiás, o tipo mais frequente de sinistros 

com vítimas é a colisão, totalizando 51,7%. O automóvel foi o tipo de veículo mais envolvido 

em sinistros com vítimas (49,1% do total), seguido das motocicletas (27,7%). Nos sinistros de 

trânsito, os motociclistas são os mais expostos e estão, comumente, entre as principais vítimas 

de lesões graves. No momento da colisão os condutores de motocicleta absorvem a energia 

gerada pelo impacto e como resultado tem-se mortes ou lesões que podem impactar o cotidiano 

destes (SILVA et al., 2020).  

A Figura 2.3 mostra a evolução das mortes ao longo do tempo nas rodovias federais, de 

acordo com os tipos de veículos, estabelecidos pela PRF (2021). Observa-se que as mortes de 

motociclistas cresceram ao longo dos anos, destacando-se o ano de 2020. Este cenário pode ser 

consequência também do aumento da frota de motos. Em Goiás, de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2021), o uso de motocicletas vem crescendo ano 

após ano. No período de 2016 a 2019 registrou-se um aumento de 8,15%, sendo em 2019 um 

total de 900.740 motocicletas. 

 

Figura 2.3. Evolução dos sinistros fatais em rodovias federais de Goiás, de acordo com o tipo de veículo 

 
Fonte: PRF (2021). Elaborado pela autora (2022) 
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2.2 O CENÁRIO DAS MOTOCICLETAS 

De acordo com o Observatório das Metrópoles (2019), entre 2008 e 2018, o total de 

automóveis no Brasil passou de 37,1 milhões para 65,7 milhões, enquanto a frota motorizada 

sobre duas rodas, nesses dez anos, passou de 13 milhões para 26,7 milhões.  Assim, o contínuo 

aumento da frota de veículos no Brasil vem acarretando consequências negativas no trânsito e 

potencializando os sinistros envolvendo motocicletas (GANNE, 2017).  

O crescimento da frota de motocicletas se deu no momento do crescimento econômico, 

mas esse aumento pode ser explicado também ao seu preço mais acessível, tornando sua 

aquisição uma estratégia para os deslocamentos diários (OBSERVATÓRIO DAS 

METRÓPOLES, 2019), como resposta à falta de uma solução sustentável para a crescente 

demanda por mobilidade (OPAS, 2018).   

Em 1990 as motocicletas eram geralmente utilizadas por pessoas de renda alta, por lazer, 

porém, após um processo de liberação econômica esse modo ganhou destaque 

(VASCONCELLOS, 2013). Atualmente, é visível nas cidades brasileiras a presença expressiva 

de automóveis e motocicletas. O carro como modo dominante, e as motos como alternativa, 

principalmente para as populações de menor renda. Segundo o ONSV (2015), o fato de as pessoas 

precisarem se deslocar 20 ou 30 quilômetros ou mais por dia para chegar ao trabalho leva a busca 

por meios mais fáceis e ágeis de fazê-lo, sendo possível que muitas dessas pessoas optem pelo 

uso da motocicleta e talvez não estejam capacitadas para tal. 

Antes de sua utilização, 67% dos usuários de moto utilizavam o transporte público como 

principal modo de deslocamento (PAI et al., 2014). Na Europa, o baixo custo e a necessidade de 

um menor espaço no trânsito permitem que as motocicletas se misturem ao fluxo de tráfego, 

sendo um valioso contributo para a mobilidade (MAIDS, 2008), fato também observado nas 

cidades brasileiras.  

Em função de ações de políticas públicas, de sua versatilidade, baixo custo e conveniência 

pessoal, o uso de motocicletas se tornou intenso no transporte de pessoas e pequenas mercadorias, 

para o trabalho, e em áreas urbanas e rurais (VASCONCELLOS, 2013).  

A partir de 2020, outro fator que pode ser associado ao crescimento do uso de motocicletas 

é a pandemia ocasionado pelo vírus, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (Sars-

CoV-2), que afetou toda a população, alterando comportamentos e hábitos. Esse cenário levou 

ao crescimento da busca por compra de motocicletas em plataformas online, como a OLX 

(TEIXEIRA, 2021). Até então, a maior parte dos usuários utilizavam as motocicletas para 

deslocamentos diários, ir ao trabalho e para fins de estudo. Porém, principalmente devido a 

pandemia, as motocicletas passaram a ser utilizadas para fins profissionais, em especial os 
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pedidos de delivery (CALDEIRA, 2020; CASTRO, 2021). Os motociclistas que fazem entregas 

buscam realiza-las sem atraso, ocasionando o aumento de lesões e mortes no trânsito (OPAS, 

2018). 

Vasconcellos (2013) traz em seu estudo os impactos dos sinistros envolvendo motocicletas, 

sendo esses impactos pessoais e familiares. Boa parte dos envolvidos necessitaram de ajuda 

familiar, tiveram perda de rendimento ou que se afastar do trabalho, e modificaram seus hábitos 

e rotina.  Ainda, de acordo com o autor, entre 2000 e 2012 foram pagas 177 mil indenizações de 

mortes e 781 mil de invalidez para usuários de motocicletas. 

A introdução dos veículos motorizados de duas rodas desencadeou um processo de custo 

social alto e rápido. Esse fenômeno foi dito como “liberdade”, “desenvolvimento econômico”, 

porém há outro ponto de vista, o do dano que vem causando à sociedade brasileira 

(VASCONCELLOS, 2013). As motocicletas requerem atenção tanto como um modo separado 

com característica singular, quanto um modo que faz parte de um sistema de transporte 

multimodal, onde deve-se gerenciar a fim de as vantagens serem percebidas e os desafios 

mitigados (PAI et al., 2014). 

O acompanhamento do crescimento da frota local é imprescindível para gestão do trânsito 

e segurança viária. A frota está relacionada com a exposição ao risco de sinistros, que é medida 

pela quantidade de transporte, expressa, geralmente, em veículos–quilômetros ou passageiros–

quilômetros. Mantidos os outros fatores de risco, quanto maior a quantidade de transporte maior 

é a probabilidade da ocorrência de sinistros, porém essa probabilidade depende de outros 

aspectos. Por isso, reduz-se a ideia de que o volume de tráfego leva ao aumento no número de 

sinistros (FERRAZ et al., 2012; ELVIK et al., 2015).  

 

2.2.1 Exposição dos motociclistas 

O maior risco do envolvimento em sinistros com motocicletas e bicicletas deve-se ao porte 

do veículo, da menor chance de ser visto, a perda de estabilidade por ser um veículo de duas 

rodas, e por ser, muitas vezes, conduzida por jovens que abusam da velocidade e realizam 

manobras perigosas (FERRAZ et al., 2012). Além disso, as motocicletas são sensíveis a 

mudanças na textura, na forma, ou resistência à derrapagem da superfície da via (VICROADS, 

2014).  

Para Elvik et al. (2015), os fatores chave que afetam o grau de dano dos sinistros são: a 

massa do veículo, a velocidade na hora da colisão, as características do usuário da via e o uso de 

equipamentos de proteção individual. Ainda, conjecturam que entre motociclistas e 



Investigação de fatores contribuintes para ocorrência de sinistros com motocicletas na BR 153  
 

10 

 

ciclomotoristas a proporção de feridos é de cerca de 90%, e o uso correto de capacete reduz em 

cerca de 44% a probabilidade de lesões fatais na cabeça. 

Assim, os motociclistas estão mais vulneráveis quando há colisões com outros veículos 

(ALMEIDA et al., 2015; CLABAUX et al., 2013), de modo que, 80% dos sinistros envolvendo 

motociclistas causam alguma lesão (ALMEIDA et al., 2015). Para Montenegro et al. (2001), 

esses usuários estão mais passíveis a sofrerem lesões graves na cabeça e extremidades (membros 

superiores e inferiores) associadas a extensos períodos de hospitalização e a sequelas graves, 

podendo, por muitas vezes, ocorrer o óbito. Ainda, os autores afirmam que a maior gravidade 

está relacionada à maior exposição corpórea dos motociclistas e a desconsideração ao uso dos 

equipamentos de segurança. 

Além da exposição física de seus usuários, a desobediência as leis de trânsito, a adoção de 

comportamentos de risco, a falta de habilidade, o excesso de confiança e a percepção de riscos 

(OLIVEIRA e SOUSA, 2012), contribuem para o envolvimento em sinistros. Nesse sentido, 

realizar o levantamento e sistematização de informações vinculadas aos sinistros, e desenvolver 

ações para melhoria das condições viárias, se torna fundamental. Logo, é necessário adotar 

medidas com panorama amplo, considerando as condições sociais e econômicas referente ao uso 

das motos (OPAS, 2018).  

 

2.3 FATORES CONTRIBUINTES DE SINISTROS DE TRÂNSITO 

Apesar de comumente buscar-se atribuir uma única causa aos sinistros, a ocorrência de um 

sinistro é consequência de uma de situação de risco procedente de um ou mais fatores 

contribuintes (CAMPOS, 1978; TIEMI, 2019). De acordo com Ferraz et al. (2012), os sinistros 

de trânsito não podem ser associados a um único evento casual, eles ocorrem por uma confluência 

de fatores, sendo possível determinar um ou mais fatores determinantes, aqueles que 

contribuíram de forma direta para a ocorrência, e outros fatores não determinantes, que 

colaboraram indiretamente. De acordo com a Abramet (2021), esses eventos, em sua maioria, 

não são acidentais, mas sim provocados.  

Apesar dos relatórios policiais, normalmente, registrarem um fator principal para cada 

sinistro, analisar e melhor conhecer os sinistros podem auxiliar a prevenir ou minimizar sua 

ocorrência e seus impactos. Registrar os possíveis fatores que estão vinculados a um sinistro é 

uma forma de conhecer a realidade sobre as prováveis causas (CHAGAS, 2011). 

Para Chagas et al. (2012) os fatores contribuintes são as falhas, ações ou condições que 

levam a ocorrência de sinistros, e são esses fatores que indicam a origem do acontecido e 
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fornecem indícios de como o sinistro poderia ter sido evitado. Para Gold (1998), esses fatores 

são classificados em: fatores humanos, fatores relacionados ao veículo, fatores relativos à 

via/meio ambiente e fatores institucionais/sociais. A CNT (2018) adiciona a esse conjunto os 

fatores socioeconômicos e social. De uma forma geral, os principais fatores contribuintes 

considerados na análise de sinistros são: fator humano, fator veicular e fator via/meio ambiente. 

O fator via/meio ambiente está associado as condições inseguras da via, que podem 

favorecer o acontecimento, sendo considerado em três grupos: fatores vinculados ao projeto, a 

construção da pista e as áreas de influência; fatores associados a manutenção do sistema viário e 

fatores associados à natureza. Já o fator veicular sucede das falhas de desempenho dos veículos, 

como por exemplo falta de manutenção. Por último, o fator humano, está vinculado ao 

comportamento do condutor, podendo estar associado as ações que levam à alguma infração, a 

formação inadequada do condutor e/ou suas condições físicas/psicológicas (GOLD, 1998). 

Assim, torna-se evidente a necessidade de se avaliar o ambiente viário, perfil dos envolvidos e 

os aspectos dos veículos. 

De acordo com a CNT (2020) os registros efetuados no Brasil vinculam apenas um fator 

determinante para cada sinistro, e está relacionado predominantemente com o fator humano. 

Ainda, Fetropar (2018) traz a respeito de um levantamento feito pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), que comprovou que 90% dos sinistros de trânsito no Brasil são causados por fator 

humano. No cenário internacional, Wang e Xiang (2003) apresentam que na Turquia, China, 

Estados Unidos e Reino unido, mais de 90% de sinistros de trânsito ocorrem devido a falha 

humana. Somado a isso, diferentes autores (Bottesini e Nodari, 2011; Hoffmann, 2005; Queiroz 

e Oliveira, 2003), afirmam que o motorista representa uma função primordial para prevenção de 

sinistros.  

Apesar de o fator humano ser o principal associado a ocorrência de sinistros, isso não deve 

ser usado como forma de transferir toda responsabilidade ao condutor, já que falhas humanas são 

inevitáveis, é necessário criar estratégias que reduzam a probabilidade da ocorrência destes 

(FERRAZ et al., 2012). 

Como apontado por Mânica (2007), a abordagem dos sinistros com intuito de identificar 

os fatores contribuintes passa a estabelecer um elo entre os elementos do trânsito (via/meio 

ambiente, perfil humano e ao meio de locomoção). A autora apresenta que a escolha da 

motocicleta traz um grau de risco próprio à opção escolhida, e ao se assumir um comportamento 

contrário às normas de segurança, o motociclista está atraindo riscos e propondo aos outros um 

fator adicional. Ainda, expõe a questão de as vias serem planejadas para automóveis e caminhões, 
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e o design e performance das motocicletas que influenciam na percentagem de envolvimento de 

sinistros. 

De acordo com OPAS (2018), dentre os fatores que contribuem para aumentar o risco para 

os motociclistas tem-se: os associados com o ambiente (como a presença de diversos tipos de 

veículos, desenho viário, o estado da via, dentre outros), com o veículo (problema nos freios, 

instabilidade, pneus gastos, etc.) e/ou com o comportamento do usuário, tanto dos condutores 

como dos outros usuários da via (comportamentos agressivos, não utilização de capacete, 

velocidade inapropriada, dirigir sob efeito de álcool, etc.). Pinto (2013) retrata que nos sinistros 

envolvendo motociclistas é possível associar o fator humano à baixa visibilidade dos 

motociclistas pelos demais condutores como relevantes fatores para a ocorrência de sinistros. 

 

2.4 LOCAIS CRÍTICOS 

Segundo o Departamento Nacional de Trânsito (2004), os pontos críticos são trechos que 

apresentam as maiores taxas de ocorrência de sinistros, com base em índices definidos, em 

relação a outros locais de referência. A identificação dos pontos críticos é relevante, pois essa 

identificação não ocorre apenas por meio do levantamento dos locais com maior número de 

ocorrência, mas também classificações secundárias (questão qualitativa), como classificação das 

vítimas e avaliação da causa do sinistro. 

Os locais críticos são aqueles que apresentam padrões de sinistros iguais ou superiores a 

uma referência antes estabelecida, e/ou estejam ligados a graus de segurança viária que coloquem 

em risco algum ator do trânsito (MT, 2002). Para o Departamento Nacional de Trânsito (1987), 

a identificação dos locais críticos integra o estudo importante com intuito à determinação de 

medidas mitigadoras a serem implantadas nos diversos âmbitos, como: Engenharia, Educação, 

etc. 

De acordo com Gold (1998), os locais que se constituem críticos podem ser identificados 

da seguinte forma: Locais com maior frequência de sinistros (são aqueles que apresentam a maior 

incidência de sinistros de todos os tipos), Locais de maior periculosidade (medida pela 

probabilidade de cada veículo/pedestre que passa, sofrer um sinistro, não necessariamente os 

locais que apresentem muitos sinistros são os mais perigosos), Locais de maior aumento no 

número de sinistros (são aqueles cujo a taxa de crescimento da frequência de sinistros é alta) e 

Reclamações do público/imprensa . 

Os procedimentos disponíveis para identificação dos locais críticos fundamentam-se no 

fato de que apesar da distribuição espacial, os sinistros tendem-se a se agrupar em certos locais 
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da via. Estudar a distribuição dos sinistros se faz necessário, tanto em termos espaciais como 

temporais (PIANEZZER, 2019). A atuação do gerenciamento da segurança viária deve estar 

voltada para problemas em locais específicos, detectados pela concentração de ocorrência de 

sinistros em pontos, segmentos ou áreas (DNER, 1998).  

A diferença entre os condutores, as condições meteorológicas, as características da via e as 

condições de tráfego, conduzem à heterogeneidade nas frequências de sinistros. Assim, para 

reconhecer e melhorar os locais críticos torna-se substancial diferenciar os locais que são de alto 

risco daqueles que em um momento de observação apresentaram um aumento aleatório de 

sinistros (MASSARO et al., 2017). É necessário tratamento especial não somente aos locais que 

apresentem maior ocorrência de sinistros, mas naqueles que possuam índices significativos que 

relacionam o fenômeno como um todo, incluindo a gravidade ou quantidade de viagens, além 

das variáveis operacionais, físicas e geométrica da rodovia (DNIT, 2009). 

De acordo com o Highway Capacity Manual (2000), as rodovias que revelam problemas 

de segurança e operacionais dispõem como causas: diversidade de tráfego, geometria da via ou 

o ambiente que por ela é atravessada. Assim, torna-se necessário a divisão dos trechos, para 

análise dos locais críticos, sob investigação em grupos de segmentos com características 

homogêneas, ou seja, semelhantes. É de grande valia na constatação da natureza dos sinistros 

críticos a totalização dos sinistros com duas ou mais características em comum (FERRAZ et al., 

2012). 

Diversos estudos de engenharia têm sido produzidos com o intuito de oferecer métodos 

que contribuam para identificação, análise e correção das causas de sinistros nos pontos críticos 

(GOLD, 1998). Para determinação e hierarquização dos locais críticos pode-se assumir como 

critério o total de sinistros, gravidade, periculosidade do segmento, frequência, o tipo, e/ou as 

reclamações da população, de acordo com o que pretende como resultado (BRANDÃO, 2007).  

Quanto a segurança, os métodos e procedimentos em diversos países para identificação de 

locais críticos podem ser divididos em dois grupos: os “a posteriori”, que demandam os dados 

de sinistros ocorridos em um período de tempo, e os “a priori” que se baseiam em fatores que se 

supõe estarem associados a ocorrência deles (PARO, 2009).  

O método mais utilizado no Brasil é o proposto pelo Programa PARE do Ministério dos 

Transportes (MT), sendo um modelo para áreas urbanas. A identificação dos locais críticos 

decorre da recuperação dos dados de sinistros, listagem dos locais que apresentem problemas e 

a definição das prioridades para uma investigação focalizada (MT, 2002).  

O MT (2002) propõe métodos para identificação dos locais críticos sendo eles: numéricos 

(que identificam os locais críticos a partir do cálculo de indicadores como, quantidade de sinistros 
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e taxas, os quais são comparados a valores pré-definidos), estatísticos (que envolve o uso de 

modelos matemáticos para estabelecer o valor esperado de sinistros de trânsito), e técnica de 

conflitos (que analisa as situações de risco de sinistros, presumindo que exista uma relação direta 

entre o número de conflitos e o número de sinistros).  

Para rodovias há também o Método do Índice Crítico (ALBUQUERQUE et al., [s.d.]) 

baseado no Manual de Identificação, análise e tratamento de pontos negros (DENATRAN, 1987). 

Esse método associa o método estatístico do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 

(DNER) (1986) com a Técnica da Severidade de Acidentes, proposto pelo Ministério dos 

Transporte (MT) (2002) e baseia-se na probabilidade de ocorrência de um sinistro em um dado 

segmento tendo como comparação uma amostra estudada.  

Outra forma de se analisar os sinistros de trânsito e determinar os locais críticos é o uso 

dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Segundo Reinhold e Goldner (2005), o uso dos 

SIG tem sido essencial no estudo de sinistros em geral. O desenvolvimento de uma base de dados 

atualizada e sistêmica por meio de um SIG permite que, por meio do levantamento de dados e 

informações das rodovias, os sinistros de trânsito relacionados a sinalização, condições da via, 

entre outras características viárias possam ser identificadas (SCHMITZ, 2011). 

Nesse sentido, Ashar et al. (2017) revelam que grande parte das decisões tomadas, afim de 

melhorar a segurança rodoviária, baseia-se em dados de sinistros, o que o torna essencial no 

sistema de segurança rodoviária de qualquer país. O mapeamento dos sinistros identificando o 

local de ocorrência destes é necessário, pois fornece subsídios às ações de políticas públicas 

(engenharia, leis e educação) para redução e prevenção dos sinistros. Além disso, o uso de índices 

permite comparar de forma adequada a sinistralidade viária entre locais diferentes com 

características similares e também com outras causas de mortes e ferimentos, como doenças 

(FERRAZ et al., 2012), tal como o do método do índice crítico. 

O método Índice crítico prioriza os sinistros com vítimas graves e/ou fatais. Para a 

realização desse método, a parte que compreende o uso da metodologia PARE (cálculo do 

número de Unidade Padrão de Severidade) encontra-se no Manual de Procedimentos para o 

Tratamento de locais críticos do Ministério de Transportes (2002). Enquanto o método estatístico 

do DNER (1986) encontra-se no documento Produto 3 – Relatório de Identificação e priorização 

de segmentos críticos (DNIT-UFSC, 2009). A adaptação feita nesse método consiste na 

substituição da variável 𝑁 pelo número de UPS.  
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2.5 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 2 

Com base no que foi apresentado, observa-se que a segurança viária se tornou um desafio 

para vários países, inclusive o Brasil. A quantidade de sinistros e os custos associados a eles são 

preocupantes e reforçam a demanda de medidas mitigadoras. Além disso, apesar do alto risco 

associado à utilização da motocicleta, principalmente por suas características, este é o modo que 

mais cresce no Brasil. Nota-se um aumento de ocorrências em Goiás envolvendo motocicletas, 

assim pressupõe-se que o aumento da frota tem desencadeado o aumento do número de sinistros.  

Identificar os locais onde os sinistros são mais recorrentes e os fatores que contribuem para 

tal, é uma forma de se conhecer esses eventos e propor medidas para melhoria da segurança 

viária. Somado a isso, percebe-se que o fator humano é o principal fator determinante para a 

ocorrência de um sinistro, evidenciando que a maior parte dos sinistros de trânsito poderiam ter 

sido evitados. Assim, o capítulo apresentado demonstrou a necessidade de ações afim de 

promover mais segurança no trânsito.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho apresenta uma metodologia para investigar os fatores que contribuem para a 

ocorrência de sinistros com motocicletas nos locais críticos da rodovia federal 153, utilizando os 

dados disponibilizados pela PRF, através da identificação dos locais críticos com base no método 

do índice crítico, da análise exploratória dos sinistros e do método de análise dos fatores 

contribuintes (árvore de decisão). A seguir, serão descritos o banco de dados, os métodos de 

análise adotados para realizar o estudo e as etapas metodológicas que serão percorridas para 

atingir os objetivos. 

 

3.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O objeto de estudo desta pesquisa é o trecho que compreende os kms 490,4 – 513,1 da 

Rodovia Federal 153, localizada no estado de Goiás. Essa rodovia corta Goiás de norte a sul, e 

interliga, latitudinalmente, o estado às regiões sudeste e norte. De acordo com os dados 

adquiridos através do Visualizador de Informações Geográficas (VGEO) do DNIT (2021), a parte 

da BR-153 que corta o estado de Goiás possui uma extensão de 703,6 km. A rodovia apresenta 

destaque para o escoamento de produção, sendo assim estratégica economicamente para Goiás 

(SANTOS et al., 2020). 

Em relação a sinistralidade, com base nos dados disponibilizados pela PRF (2021), foi 

possível observar que a BR-153 apresentou o maior número de sinistros, considerando o período 

de 2017 a 2020. Ainda, em conformidade com o painel comparativo entre as regiões do Brasil, 

da CNT (2018), a rodovia 153 ocupou o 5° lugar em relação aos sinistros com vítimas, e o 3° 

lugar em mortes, no ano de 2018. 

Para a escolha do objeto de estudo realizou-se a quantificação dos sinistros de trânsito 

através do cálculo UPS, em que foi possível identificar quais trechos apresentaram maior número 

de ocorrências por severidade. Com isso, observou-se que o trecho entre os kms 490,4 – 513,1 

obteve destaque, no período de 2017 a 2020, sendo assim, este foi escolhido como objeto de 

estudo deste trabalho. Somado a isso, a partir dos dados de tráfego, fornecidos pelo DNIT, e da 

classificação veicular, definida pelo PNCT, identificou-se que esse trecho da rodovia apresenta 

o maior volume de circulação de motocicletas (entre 9 e 11% em relação aos outros trechos), 

totalizando 1612 no ano de 2020. 
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O trecho escolhido (Figura 3.1) localiza-se na cidade de Goiânia, com início entre a BR-

060 e fim na cidade de Aparecida de Goiânia. Além disso, possui 22,7 kms de extensão, sendo 

duplicado, pavimentado e sob Concessão Federal.  

 

Figura 3.1. Objeto de estudo 

 
Fonte: Autora (2022) 

 

Com base nos dados disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) (2021) o 

trecho escolhido apresentou 6636 sinistros, no período de 2017 a 2020, sendo 2035 envolvendo 

motociclistas. Ademais, de acordo com o Mais Goiás (2020), dois pontos da BR-153 estão entre 

os trechos de rodovias federais com mais sinistros no Brasil, sendo um deles o segmento entre 

os quilômetros 500 e 510, ocupando o 26° lugar na lista dos locais mais perigosos do país. O 

segundo trecho está entre os quilômetros 510 e 520, ocupando a 29° posição com mais colisões 

no país.  
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3.1.1 Banco de dados  

A PRF disponibiliza três tipos de dados abertos: “agrupados por ocorrência”, “agrupados 

por pessoa” e “agrupados por pessoa – todas as causas e tipos”, sendo que estes diferem entre si 

na quantidade de variáveis apresentadas e nível de agregação. Para este estudo considerou-se os 

dados agrupados por ocorrência e por pessoa – todas as causas e tipos, pois este último contempla 

as novas variações de causas e tipos, e especifica o tipo de veículo envolvido. Também, o estudo 

foi feito para um período de 4 anos.  A descrição das variáveis presentes nos conjuntos de dados 

e que foram utilizadas está apresentada no Quadro 3.1.  

 

Quadro 3.1. Dicionário de variáveis dos dados de sinistros 

Nome da variável Descrição 

id Variável com valores numéricos que representa o identificador do sinistro. 

pesid Variável com valores numéricos que representa o identificador da pessoa envolvida. 

data_inversa Data de ocorrência (dd/mm/aaaa). 

dia_semana Dia da semana da ocorrência. 

horário Horário da ocorrência (hh:mm:ss). 

uf Unidade da Federação. Ex.: GO. 

br Variável com valores numéricos que representa o identificador da BR do sinistro. 

km Identificação do quilômetro em que ocorreu o sinistro, com valor mínimo de 0,1 km 

(casa decimal separada por ponto. 

município Nome do município da ocorrência 

causa_acidente Identificação da causa principal do sinistro. São excluídos aqueles com a causa 

principal “Não”. 

tipo_acidente Identificação do tipo de sinistro. São excluídos aqueles com ordem maior ou igual a 

dois. A ordem demonstra a sequência cronológica dos tipos presentes na mesma 

ocorrência. 

classificação_acidente Classificação quanto a severidade do sinistro. Ex.: Sem vítimas. 

fase_dia Fase do dia no momento do ocorrido. Ex.: Amanhecer. 

sentido_via Sentido da via considerando o ponto de colisão: crescente e decrescente. 

condição_meteorologica Condição meteorológica no momento do ocorrido. Ex.: chuva. 

tipo_pista Tipo da pista considerando o número de faixas: Dupla, simples ou múltipla. 

traçado_via Descrição do traçado da via. 

uso_solo Descrição sobre as características do local do sinistro: Urbano – Sim, Rural – Não. 

id_veículo Variável com valores numéricos, representando o identificador do veículo envolvido. 

tipo_veículo Tipo do veículo conforme Art.96 do CTB. Ex.: motocicleta. 

marca Descrição da marca do veículo. 

ano_fabricação_veículo Ano de fabricação do veículo, formato “aaaa”. 

tipo_envolvido Tipo de envolvido no sinistro conforme sua participação no evento. Ex.: condutor. 

estado_físico Condição do envolvido conforme a gravidade das lesões. Ex.: morto. 

idade Idade do envolvido. “-1” significa que não foi possível coletar essa informação. 

sexo Sexo do envolvido. “inválido” consiste que não foi possível coletar essa informação. 

ilesos Valor binário que identifica se o envolvido foi dado como ileso. 
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feridos_leves Valor binário que identifica se o envolvido foi dado como ferido leve. 

feridos_graves Valor binário que identifica se o envolvido foi dado como ferido grave. 

mortos Valor binário que identifica se o envolvido foi dado como morto. 

latitude Latitude do local de ocorrência em formato geodésico decimal. 

longitude Longitude do local de ocorrência em formato geodésico decimal. 

Fonte: Adaptado de PRF (2017) 

 

Como se pode perceber, a partir do Quadro 3.1, os dados disponibilizados pela PRF não 

trazem os fatores contribuintes associados a ocorrência do sinistro e consideram apenas a causa 

principal da ocorrência. A presença dessas variáveis é importante para o entendimento dos 

sinistros e incremento de ações para melhorar a segurança viária. Segundo Tiemi (2019), o 

conhecimento dos fatores contribuintes facilita a identificação de quais medidas devem ser 

adotadas para diminuir a probabilidade de futuros sinistros de trânsito. 

Além dos dados disponibilizados pela PRF, foram utilizados os dados de tráfego, sendo 

estes modelados, fornecidos pelo DNIT, no qual contém o volume médio diário de veículos e as 

extensões dos trechos rodoviários. Os dados de tráfego são resultado da Pesquisa Nacional de 

Tráfego (PNT), e sua modelagem é feita a partir de uma metodologia desenvolvida pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (DNIT, 2021). Utilizou-se os dados para o mesmo 

período de 4 anos. As variáveis usadas no estudo estão dispostas no Quadro 3.2. 

 

Quadro 3.2. Descrição das variáveis dos dados de tráfego 

Nome da variável Descrição 

ID Chave Primária Base Georreferenciada (base com quebras no SNV). 

vl_br Variável que representa o identificador da BR. 

seg_uf Variável que representa o identificador da UF. 

ds_local_i Localidade do trecho inicial. 

ds_local_f Localidade do trecho final. 

vl_km_inic Quilômetro inicial do trecho. 

vl_km_fina Quilômetro final do trecho. 

vl_extensa Extensão do trecho. 

VMDa_C Volume estimado (VMDa) Total - Sentido Crescente. 

VMDa_D Volume estimado (VMDa) Total - Sentido Decrescente. 

Fonte: Adaptado de DNIT (2021) 

 

3.2 ETAPAS METODOLÓGICAS 

O desenvolvimento deste estudo foi estruturado por algumas etapas (Figura 3.2). 

Primordialmente, os dados de sinistros de 2017 a 2020, foram extraídos do site da PRF, seguido 
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da análise dos dados de tráfego, fornecidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT). Após a organização desses dados, utilizou-se o método do Índice Crítico 

para identificar os segmentos críticos e o método de priorização para se obter a listagem 

prioritária destes trechos. Posteriormente, foi usado o método da árvore de decisão para 

identificar os fatores determinantes que contribuem para a ocorrência do sinistro envolvendo 

motociclistas, e a análise exploratória para a identificação dos perfis envolvidos. 

 

Figura 3.2. Etapas do método 

 

Fonte: Autora (2022) 

 

3.2.1 Tratamento das bases de dados 

A fim de evitar possíveis falhas os dados foram reorganizados e as ocorrências que 

continham falta de informações foram retiradas. Após a obtenção e reorganização dos dados 

utilizados na pesquisa, foi realizada a identificação dos segmentos críticos. 

3.2.2 Identificação dos Segmentos críticos da Rodovia BR GO-153 

Os segmentos ou trechos de uma rodovia são uma parte de uma instalação que tem uma 

seção transversal consistente da rodovia e é definido por dois pontos finais. Esses pontos finais 

podem ser duas interseções, mudanças em características da rodovia, marcadores de milha, etc. 

Para a identificação destes, primeiramente estabeleceu-se os trechos homogêneos, que 

consiste em determinar uma população de referência de acordo com as características das 

rodovias que são similares. Isso é feito tanto para as rodovias uniformes, que são os trechos em 

interseções (que se iniciam no meio de uma interseção e finalizam no meio de outra interseção) 

quanto para as rodovias não uniformes, ou seja, uma extensão em que há uma variação no tipo 

de rodovia ou em suas características.  

Etapa 1: Tratamento das 
bases de dados

•Remover dados 
incompletos

•Organizar dados para 
remover duplicidades

Etapa 2: Identificação dos 
segmentos críticos

•Identificação dos trechos 
homogêneos

•Determinação do índice 
crítico

•Priorização de Segmentos

Etapa 3: Análise exploratória 
e árvore de decisão 

•Evolução dos sinistros nos 
trechos críticos

•Caracterização dos sinistros 
e perfis dos envolvidos, nos 
trechos críticos

•Identificação de fatores 
causais
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As características potenciais que podem ser usadas para estabelecer populações de 

referência (Quadro 3.3) podem variar dependendo da quantidade de detalhes conhecidos sobre 

cada interseção e cada segmento. 

 

Quadro 3.3. Características potenciais para estabelecer populações de referência 

Características para interseções Características para segmento 

Controle de tráfego Número de faixas por direção 

Número de saídas Densidade de acesso 

Número de faixas Volume de tráfego 

Classificação funcional (arterial, coletor ou local) Tipo ou largura 

Tipo de área (urbana, suburbana ou rural) Velocidade de operação 

Volume de tráfego Uso adjacente do solo e Terreno 

Terreno (plano, ondulado ou montanhoso) Classificação funcional 

Fonte: Campos (2021). Elaborado pela autora (2022) 

 

Para este estudo foram utilizadas as características apresentadas no Quadro 3.3, e o volume 

de tráfego, pois estas informações estão disponíveis para a rodovia em questão. Após essa etapa, 

as amostras foram segmentadas seguindo uma extensão para os trechos que será entre 1 km e 1,9 

km, conforme o método proposto. Posteriormente, realiza-se a determinação dos segmentos 

críticos por meio do método do Índice Crítico, descrito na Seção 3.2.2.1.  

Após, com intuito de identificar em quais segmentos deve-se aplicar primordialmente 

medidas para melhoria da segurança viária, realizou-se a priorização de segmentos críticos, com 

base no método proposto pelo DNIT-UFSC (2010a). Foram executados os cinco passos descritos 

na Seção 3.2.2.2. 

 

3.2.2.1 Método do Índice crítico 

Para esse método as amostras devem ser segmentadas seguindo uma extensão para os 

trechos que deve estar entre 1 km e 1,9 km (com base em sua localização dentro do Plano 

Nacional de Viação – PNV), e seguir a classificação das rodovias (Quadro 3.4) para selecionar 

os trechos homogêneos na análise da rodovia. 
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Quadro 3.4. Códigos de classificação por segmentos homogêneos da rodovia 

Código Pista Uso do Solo Região 

SUP Simples Urbano Plana 

SUO Simples Urbano Ondulada 

SUM Simples Urbano Montanhosa 

SRP Simples Rural Plana 

SRO Simples Rural Ondulada 

SEM Simples Rural Montanhosa 

DUP Dupla Urbano Plana 

DUO Dupla Urbano Ondulada 

DUM Dupla Urbano Montanhosa 

DRP Dupla Rural Plana 

DRO Dupla Rural Ondulada 

DRM Dupla Rural Montanhosa 

Fonte: DNIT (2009) 

 

Após a determinação dos trechos, calcula-se o momento de tráfego do segmento em estudo 

(𝑚), conforme Equação 1. 

 

𝑚 = 𝑉𝐷𝑀𝐴 ∗ 𝐸 ∗ 𝑃 ∗ 10−6                (1) 

 

Sendo, 𝑉𝑀𝐷𝐴 o volume médio diário anual no segmento em estudo; 𝐸 a extensão do 

segmento em estudo (varia entre 1 km e 1,9 km); e 𝑃 o período considerado em dias 

(normalmente considera-se 365 dias). 

Na sequência, calcula-se o índice de severidade ponderado médio do trecho (𝜆), os trechos 

que possuem a mesma classificação de referência serão agrupados para criar trechos que venham 

a ter um índice de referência, conforme Equação 2 

 

𝜆 = ∑
𝑈𝑃𝑆

𝑚
                 (2) 

 

O valor 𝑈𝑃𝑆 é resultante da soma dos produtos do número de ocorrências por gravidade 

pelo peso atribuído à respectiva gravidade. Assim, a quantificação dos sinistros, em UPS, 

considerando a metodologia PARE, é dada pela Equação 3. 

 

𝑈𝑃𝑆 = 1 ∗ 𝐷 + 4 ∗ 𝑉 + 6 ∗ 𝑃 + 13 ∗ 𝐹              (3) 
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Onde, 𝐷 = são sinistros com danos materiais; 𝑉 = sinistro com feridos; 𝑃 = sinistro com 

feridos envolvendo pedestres e 𝐹 = sinistro com vítimas fatais. 

Assim, define-se, para cada segmento em estudo (amostra), um índice crítico de sinistros, 

para níveis de significância determinados, conforme Equação 4. 

 

𝐼𝐶 = 𝜆 + 𝑘√
𝜆

𝑚
−

0,5

𝑚
                (4) 

 

Sendo, 𝑚 o momento de tráfego (exposição ao trânsito) e 𝜆 o índice de severidade 

ponderado médio do trecho. O 𝑘 é o coeficiente estatístico, seu valor é obtido através da tabela 

da curva normal, de acordo com o nível de significância desejado.  

 O nível de significância é o valor tolerável de rejeitar a hipótese quando esta é verdadeira 

e, à medida que diminui o nível de significância se diminui o número de trechos considerados 

críticos (DNIT-UFSC, 2008). Para este estudo, será utilizado o nível de significância de 5%, 

sendo assim o valor do coeficiente k = 1,645, conforme DNIT-UFSC (2008), que é o, 

comumente, mais utilizado. 

Por conseguinte, é necessário calcular o índice de severidade do segmento analisado, 

conforme Equação 5, afim de analisar se o segmento em estudo é crítico ou não. 

 

𝐼 =
𝑈𝑃𝑆

𝑚
                   (5) 

 

Então, considera-se como segmento crítico aquele que obtiver a relação: Se 𝐼 > 𝐼𝐶, ou seja, 

quando o Índice de severidade do segmento analisado for maior que o Índice Crítico do segmento 

em estudo, esse é considerado crítico.  

 

3.2.2.2 Método de priorização de segmentos críticos 

A adoção do método de priorização dos segmentos previamente identificados como crítico, 

apresentada pelo DNIT-UFSC (2010a), baseia-se na escolha entre metodologias que levam em 

consideração a ideia de aplicar melhorias padronizadas em trechos que apresentem problemas de 

segurança viária similares. A sistemática de priorização é dada a partir da fixação do Fator de 

Gravidade em função de um Índice Relativo de Gravidade (𝐼𝐺𝑅) do sinistro, e os passos estão 

descritos a seguir. 
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Primeiramente realiza-se o cálculo do Índice Relativo de Gravidade (𝐼𝐺𝑅𝑗) de cada 

segmento 𝑗 (Equação 6). Esse cálculo apresenta a gravidade do sinistro de acordo com o tipo. 

 

𝐼𝐺𝑅𝑗 = ∑𝑐𝑘 ∗ 𝑓𝑘                  (6)  

 

Sendo, 𝑐𝑘 = custo médio de tipo de sinistro 𝑘 no segmento crítico 𝑗, e 𝑓𝑘  = frequência de 

um tipo de sinistro 𝑘 no segmento crítico 𝑗. 

Os tipos de sinistros e seus respectivos custos estão dispostos na Tabela 3.1, e segue o 

estudo sobre custos de sinistros rodoviários elaborado por DNIT/IPR (2004). 

 

Tabela 3.1. Custos associados aos tipos de sinistros 

Tipo de sinistro                   Custo médio unitário (R$)   

Choque com objeto fixo 38.468,00   

Capotagem 66.837,00   

Atropelamento 154.539,00   

Atropelamento de animal 19.396,00   

Choque com veículo estacionado 8.789,00   

Colisão traseira 30.116,00   

Abalroamento lateral (mesmo sentido) 37.134,00   

Colisão frontal 137.869,00   

Abalroamento lateral (sentido oposto) 70.212,00   

Abalroamento transversal 59.269,00   

Tombamento 69.411,00   

Saída de pista 49.255,00   

Outros tipos 20.626,00   

Fonte: DNIT (2010a) 

 

Por conseguinte, calcula-se o fator de gravidade (𝐹𝐺𝑗) de um segmento crítico 𝑗 (Equação 

7), e realiza-se o cálculo da média dos fatores de gravidade (𝜇𝑐) (Equação 8) e o seu desvio 

padrão (𝜎𝑐) (Equação 9), numa classe c de segmentos homogêneos. 

 

𝐹𝐺𝑗 =
𝐼𝑅𝐺𝐽

365∗𝑉𝑀𝐷𝑎𝑗∗𝐸𝑗
                (7) 

 

Onde: 𝑉𝑀𝐷𝑎𝑗 é volume médio diário de tráfego anual do segmento crítico 𝑗, e 𝐸𝑗 a extensão 

do segmento crítico. 
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𝜇𝑐 =
∑ 𝐼𝑅𝐺𝐽

365∗∑(𝑉𝑀𝐷𝑎𝑗∗𝐸𝑗)
                                                           (8) 

 

𝜎𝑐 =
∑(𝐹𝐺𝑗−𝜇𝑐)²

𝑛∗(𝑛−1)
                 (9) 

 

Sendo, 𝑛 = quantidade de segmentos críticos. 

 

Então, realiza-se o cálculo de intervalo de confiança para cada classe c de segmentos 

homogêneos. Para isso é utilizado Desigualdade de Tchebycheff para a hierarquização dos locais 

e tomando como de 10% a percentagem máxima de pontos acima do valor crítico. Assim, o 

intervalo de confiança será estipulado pela Equação 10. 

 

𝜇𝑐 + √10𝜎𝑐                          (10) 

 

Por fim, estabelece-se a relação dos segmentos críticos em cada classe c de segmentos 

homogêneos. Pela desigualdade determinou-se o intervalo em que qualquer valor de 𝐹𝐺 que 

tenha 90% ou mais de probabilidade de estar nesse intervalo, então considera-se como segmentos 

críticos aqueles que estejam fora do intervalo: |𝐹𝐺𝑗| ≥ 𝜇𝑐 + √10𝜎𝑐. Logo, a priorização é feita 

em ordem decrescente, através de listagem, dos segmentos críticos identificados (Equação 11). 

 

|𝐹𝐺𝑗| − |𝜇𝑐 + √10𝜎𝑐|              (11) 

 

3.2.3 Análise exploratória dos sinistros 

De posse dos dados referentes aos sinistros ocorridos com motociclistas na BR 153, no 

período de 2017 a 2020, realizou-se a análise exploratória, com o objetivo de identificar os perfis 

envolvidos nesses sinistros. A análise exploratória de dados permite um entendimento básico dos 

dados coletados e das relações existentes entre as variáveis analisadas (LAURETTO, 2011). 

Neste estudo, essa análise consistiu em identificar a evolução dos sinistros envolvendo 

motociclistas ao longo do período analisado, afim de verificar sua tendência. Além disso, 

analisou-se a gravidade dos sinistros com motociclistas, os tipos e as causas mais frequentes. 

Ainda, se buscou identificar quais os perfis dos envolvidos (sexo e faixa etária). Para isso, 
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utilizou-se de técnicas gráficas e resumos numéricos, em formato de tabelas, e escala de 

mensuração ordinal. 

Nessa etapa, também, foi feito uma análise acerca das possíveis associações entre algumas 

variáveis (como tipo e causas) dos dados de sinistros, extraídos do site da PRF. Essas associações 

consistem em identificar se há alguma relação entre os eventos, por exemplo, um sinistro 

associado a um capotamento teve como causa ingestão de álcool e ocorrido em curva. Por fim, 

analisou-se se os sinistros com motocicletas ocorreram de forma mais frequente quando há 

apenas o condutor ou com a presença de passageiro. 

 

3.2.4 Árvore de decisão 

A árvore de decisão é uma técnica da mineração de dados, com estrutura de árvore 

hierárquica, utilizada para tomar de decisão e fundamentada na classificação ou predição 

(SOARES, 2012). De acordo com Silva et al. (2019), as técnicas de árvore de decisão destacam-

se como potencial a fim de identificar a influência de variáveis preditoras na estimativa de 

sinistros. 

As árvores de decisão apresentam como vantagem o fato de serem autoexplicativas, podem 

lidar com conjuntos de dados que contenham possíveis erros, permitem atributos de entrada 

numéricos e nominais, entre outros. Porém, essa técnica traz como desvantagem, baixo 

desempenho quando os atributos não são altamente relevantes, pode ocorrer duplicidade, entre 

outros (ROKACH e MAIMON, 2015). 

A estrutura de uma árvore de decisão é composta por: um nó raiz, que inicia a árvore e 

contém os dados de todos os elementos; nós filhos, que são subdivisões do nó raiz, que apresenta 

as informações geradas; e o nó folha ou terminal, quando o nó não possui mais subdivisões. A 

quantidade de ramificações geradas é denominada espessura. Os algoritmos de indução das 

árvores de decisão identificam as variáveis independentes que fornecem a maior separação dos 

dados segundo a variável dependente. Os principais algoritmos são: C4.5, CHAID, CART e 

QUEST (SANTOS, 2015). A Figura 3.3 apresenta um exemplo de estrutura de uma árvore de 

decisão. 



Investigação de fatores contribuintes para ocorrência de sinistros com motocicletas na BR 153  
 

27 

 

Figura 3.3. Exemplo de uma estrutura de árvore de decisão 

 
Fonte: Santos (2015). 

 

Os critérios de divisão dependem de cada tipo de algoritmo de árvore de decisão. No 

presente trabalho, para a criação da árvore de decisão, utilizou-se o algoritmo CART, contido no 

software IBM SPSS Statistics, versão gratuita, disponibilizada por 30 dias, para estudantes. 

 

3.2.4.1 CART 

As árvores construídas pelo algoritmo CART fornecem árvores de classificação e de 

regressão, e se caracteriza pelo fato de construir árvores binárias, ou seja, cada nó tem duas 

arestas de saída, de forma que os valores da variável dependente sejam mais homogêneos que a 

ramificação anterior (ROKACH e MAIMON, 2015). Segundo Santos (2015), os resultados 

obtidos com esse algoritmo são satisfatórios para variáveis numéricas ou categóricas. Ainda, o 

autor reitera que o processo é interativo e termina quando não é possível identificar 

homogeneidade entre dos valores com base nos critérios de parada antes estabelecidos. 

O método do algoritmo, em caso de regressão, procura por divisões que minimizem o erro 

quadrático médio da divisão. Além disso, a previsão de cada folha tem como base a média 

ponderada para o nó. Por fim, as subárvores mais simples criadas podem ser podadas uma vez, 

desde que o processo esteja finalizado (ROKACH e MAIMON, 2015). 
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4 RESULTADOS 

A partir dos dados referentes aos sinistros ocorridos no trecho que compreende os kms 

490,4 – 513,1 da BR 153, no período de 2017 a 2020, realizou-se a análise exploratória. Foi 

possível observar que o número de sinistros registrados pela PRF apresentou uma redução ao 

longo dos anos. Mendes (2021), traz em seu estudo que as rodovias federais brasileiras mostram 

uma tendência decrescente no número de ocorrências de sinistros de trânsito.  

Observando o número de ocorrências de acordo com o tipo de veículo envolvido (Figura 

4.1), foi possível identificar que, no objeto de estudo, os sinistros com motocicletas aumentaram 

no decorrer dos anos analisados até o ano de 2020, quando teve uma redução. O aumento pode 

estar associado ao crescente número de motocicletas. A partir dos dados de frota de veículos no 

site do IBGE (2022), constatou-se que de 2017 a 2020 a frota de motocicletas registrada em 

Goiás teve um aumento de 8%. Já a redução em 2020 pode ser dada em função da pandemia do 

COVID-19, Mendes (2021) traz em seu estudo que, nas rodovias federais brasileiras, no período 

em que houve maiores medidas restritivas o número de sinistros apresentou queda. 

 

Figura 4.1. Evolução dos sinistros ocorridos no objeto de estudo, de acordo com o tipo de veículo 
envolvido. 

  
Fonte: Autora (2022) 

 

Assim como a tendência dos sinistros, em relação a severidade, as ocorrências com vítimas 

feridas aumentaram de 2017 a 2019 e apresentaram queda no ano de 2020. Porém, os sinistros 

com vítimas fatais se mantiveram, de forma geral, no mesmo patamar. Também, percebeu-se que 

ao longo dos anos, no objeto de estudo, a severidade mais frequente foi vítimas feridas. 
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4.1 LOCAIS CRÍTICOS 

Para determinação dos locais críticos, identificou-se 27 segmentos homogêneos, seguindo 

uma extensão para os trechos entre 1 km e 1,9 km, sendo eles classificados como DUO (Dupla, 

Urbano, Ondulado). Utilizando o método do Índice Crítico, foram analisados os sinistros com 

motocicletas separadamente dos demais veículos, onde verificou-se 11, 13, 11 e 10 segmentos 

críticos, para os anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, respectivamente (Tabela 4.1). Entre esses 

trechos, ao menos três deles (em destaque) se repetiram ao menos em três anos, sendo que o 

trecho 501-501,3 foi o mais frequente entre os anos analisados. Segundo o estudo realizado por 

Carmo (2019), o segmento urbano que compreende entre os km 500 e 510 foi considerado crítico, 

e os trechos com maior número de vítimas apresentava-se em boas condições (2010 a 2014), com 

o pavimento em estado ótimo, porém, a sinalização e a geometria eram regulares.  

 

Tabela 4.1. Segmentos críticos para sinistros envolvendo motocicletas 

 ANO  

sentido 2017 2018 2019 2020  

Crescente 

494-495 494-495 494-495 494-495  

501-501,3 496-496,8 495-496 500-501  

503-503,8 501-501,3 499-500 501-501,3  

507-508 502-503 500-501 503,8-504  

510-511 505-506 512-513 506-507   

  506-507  513-513,1  

  509-510    

      

Decrescente 

493-494 493-494 493-494 494-495  

500-501 496-496,8 494-495 501-501,3  

501-501,3 500-501 501-501,3 504-505  

502-503 501-501,3 505-506 513-513,1  

507-508 504-505 506-507   

513-513,1 510-511 508-509     

Fonte: Autora (2022) 

 

O trecho que compreende o km 500 ao 502 localiza-se na cidade de Goiânia, e tem início 

na BR-352 e fim no acesso sul de Goiânia. Esse segmento dá acesso a um shopping e aos bairros 

Alto da Glória e Redenção. Essa região concentra diversos empreendimentos caracterizados 

como polos geradores de viagem, em que os bairros se caracterizam como bairros residenciais 

verticais. Além disso, esse trecho da rodovia passa a ser utilizado como uma extensão da malha 

viária urbana pela população, pois conecta bairros distantes. Assim, pressupõe-se que essas 

características o tornam crítico, considerando a diversidade de usuários na via, bem como a 
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diferença nas velocidades desempenhadas e expectativas desses usuários (condutores locais 

acabam conduzindo como se estivessem em vias urbanas). 

  O trecho que compreende os km 504-505 e 506-507 passa pela cidade de Aparecida de 

Goiânia, tendo início próximo ao terminal de ônibus da cidade. Esse segmento dá acesso à cidade 

de Aparecida de Goiânia, que vem se desenvolvendo e gerando mais viagens, e a diversos 

empreendimentos. Por fim, o segmento 494-495 localiza-se próximo ao bairro Vila Morais e dá 

acesso a outros bairros de Goiânia e comércios. 

Ao comparar os segmentos críticos identificados para todos os veículos em relação aos 

trechos críticos especificamente para motocicletas, observa-se o total de 94% de 

correspondência. Ou seja, apenas 6% dos segmentos não eram críticos para ocorrências 

envolvendo motocicletas. 

Nos trechos identificados como críticos (Tabela 4.1) observou-se ainda um aumento dos 

sinistros envolvendo motociclistas de 2017 a 2019, e queda no ano de 2020, nos dois sentidos. 

Em contrapartida, ao avaliar os sinistros envolvendo todos os tipos de veículos, percebeu-se uma 

tendência de queda a partir do ano de 2019, para o sentido crescente, e em 2020 para o sentido 

decrescente (Tabela 4.2). Assim, o resultado encontrado ressalta o cenário crítico para 

motocicletas. 

 

Tabela 4.2. Quantidade de sinistros nos trechos críticos 

  todos tipos de veículos Envolvendo motociclistas 

Ano crescente decrescente crescente decrescente 

2017 92 77 30 29 

2018 98 62 46 39 

2019 96 88 52 56 

2020 93 53 40 30 

Total 379 280 168 154 

Fonte: Autora (2022) 

 

4.1.1 Caracterização dos sinistros com motocicletas 

Após a determinação dos segmentos críticos para sinistros envolvendo motocicletas 

(Tabela 4.1) identificou-se as características dos sinistros. Dentre essas características, tem-se 

como principal causa a “Falta de atenção à condução”, seguida de “Não guardar distância de 

segurança” (Figura 4.2). Assim, percebe-se que o principal fator associado a ocorrência desses 

sinistros é o fator humano, conforme observado na literatura e apresentado no capítulo 2. 
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Figura 4.2. Causas dos sinistros ocorridos nos trechos críticos com motocicletas nos dois sentidos 

 
Fonte: Autora (2022) 

 

Em relação aos tipos de sinistros (Figura 4.3), constatou-se que nos sinistros com 

motocicletas o mais recorrente foi “Queda de ocupante de veículo”, seguido de “Colisão 

traseira”. Esse resultado corrobora com o que afirma FERRAZ et al., (2012), de que o maior 

risco do motociclista se envolver em um sinistro deve-se a perda de estabilidade do veículo. 

 

Figura 4.3. Tipos de sinistros ocorridos nos trechos críticos com motocicletas nos dois sentidos 

 
Fonte: Autora (2022) 

 

Em relação a condição meteorológica (Figura 4.4) e a fase do dia (Figura 4.5), os sinistros 

envolvendo motociclistas foram mais frequentes em Pleno dia e com Céu claro. Pode-se dizer 

que em dias chuvosos os condutores tendem a ser mais cautelosos por conta da baixa visibilidade 

(há uma compensação do risco) e no caso das motocicletas, podem restringir sua circulação, 

dependendo do motivo da viagem, com os usuários optando por irem de ônibus, carona, por 
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exemplo. De acordo com Elvik et al. (2015), condições climáticas ruins podem influenciar os 

condutores a cancelarem ou adiarem uma viagem, porém, resultados de diversas pesquisas 

apontam contradições quanto ao quão comum é o ajuste de comportamentos. Além disso, pode-

se presumir que em boas condições meteorológicas os condutores tendem a se arriscar mais. 

Elvik et al. (2015), traz que na Europa, no período do inverno, em decorrência da neve, a 

manutenção das vias influencia a velocidade em que os condutores trafegam.  

 

Figura 4.4. Condição meteorológico dos sinistros ocorridos nos trechos críticos com motocicletas nos 
dois sentidos 

 
Fonte: Autora (2022) 

 

 

Figura 4.5. Fase do dia dos sinistros ocorridos nos trechos críticos com motocicletas nos dois sentidos 

 
Fonte: Autora (2022) 

 

Analisando as características da via obteve-se que os sinistros ocorridos nos trechos críticos 

envolvendo motociclistas foram mais comuns em trechos retos (Figura 4.6). De acordo com a 
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Agência CNT (2018), elevada parte dos sinistros em rodovias federais ocorrem em pistas retas e 

esse percentual pode ser motivado devido ao predomínio de retas no traçado geométrico poder 

levar a uma condição de fadiga de condução. 

 

Figura 4.6. Traçado da via dos sinistros ocorridos nos trechos críticos com motocicletas nos dois 

sentidos 

 
Fonte: Autora (2022) 

 

A partir de uma tabela de contingência buscou-se identificar se há alguma relação entre os 

eventos. Sendo assim, notou-se que os sinistros ocorridos com motocicletas nos trechos 

considerados críticos associados a “Queda de ocupante de veículo”, “Tombamento” e ‘Colisão 

traseira”, tipos mais recorrentes, tiveram como principal causa ‘Falta de Atenção à Condução” e 

em segundo lugar, “Defeito mecânico no veículo” para os dois primeiros tipos e “Não guardar 

distância de segurança” para o tipo “Colisão traseira”. 

Além disso, observou-se que os sinistros em que a causa estava relacionada ao fator 

veicular, como “Avarias e/ou desgaste excessivo no pneu” e “Defeito Mecânico no Veículo”, 

estavam associados principalmente ao tipo “Queda de ocupante de veículo”. Em relação aos 

sinistros associados ao fator via/ambiente, os que tiveram como causa “Pista Escorregadia” e 

“Restrição de Visibilidade” relacionou-se maiormente ao tipo “Queda de ocupante de veículo”, 

enquanto aqueles cuja causa foram “Objeto estático sobre o leito carroçável” estavam associados 

em especial ao tipo “Tombamento”. 

Por fim, ainda utilizando a tabela de contingência, foi possível perceber que as ocorrências 

com causa principal associada ao fator humano apresentaram causa secundária associada aos três 

principais fatores: via/ambiente, veículo e humano. O trecho em que ocorreram mais sinistros 

associados ao fator humano foi o 500-501, enquanto aos relacionados ao fator veículo e 

via/ambiente foram os segmentos 493-494 e 507-508, respectivamente. 
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4.1.2 Caracterização das vítimas  

Nos trechos críticos, percebeu-se que de 2017 a 2020, 74% dos motociclistas envolvidos 

em sinistros correspondem ao sexo masculino, mais recorrentes com vítimas feridas (84%), e a 

faixa etária mais envolvida compreende de 18 a 25 anos (29%), seguido de 26 a 35 anos (28%), 

e 36 a 45 anos (21%). Glendon (2011) afirma, em sua investigação na área da neurociência, que 

a parte do cérebro que comanda as noções de risco encontra-se em formação nas pessoas jovens, 

e isso faz com que eles tenham mais dificuldade em identificar situações de risco.  

Os mais jovens tendem a responder de forma mais lenta e mais emocional, o que os faz 

mais vulneráveis às provocações e agressões (GLENDON, 2011). Este grupo são as maiores 

vítimas e causadores de sinistros de trânsito no Brasil e no exterior, sendo que a falta de 

habilidade, autoconfiança exagerada e comportamento compulsivo são algumas hipóteses que 

explicam o que leva os jovens a um maior envolvimento em sinistros de trânsito (DI CIOMMO, 

2017). 

Por fim, identificou-se que o tipo mais envolvido em sinistros com motocicletas são os 

condutores (77%), seguido dos passageiros (17%). Também, percebeu-se que os sinistros 

envolvendo condutores foram mais frequentes ao sexo masculino (84%), quanto aos que 

envolviam passageiros ocorreram mais com mulheres (56%). 

 

4.1.3 Locais críticos prioritários  

A partir do método de priorização de segmentos críticos, descrito na Seção 3.2.2.2, foi 

possível definir a listagem final, em cada ano, com todos os trechos identificados e priorizados 

(Tabela 4.3). Observou-se que em cada sentido, crescente e decrescente, o ranking dos segmentos 

se alterou, sendo que apenas em 2018 o trecho 496,8 – 497 se manteve na primeira colocação de 

prioridade nos dois sentidos. 

Um estudo de listagem de priorização de segmentos críticos de rodovias federais brasileiras 

realizado pelo DNIT/UFSC (2010b), trouxe como resultado que o segmento 500,8 – 502 da BR-

153, ocupou 13° lugar no ranking de priorização, de um total de 2600 trechos.  

O trecho 503,8 – 504, que ocupou a primeira colocação no ano de 2017, no sentido 

crescente, e em 2020, no sentido decrescente, inicia-se no ponto de acesso da BR-153 com a Rua 

Alameda do Contorno em Goiânia, sendo caminho para a chegada à bairros e comércios. 

Enquanto que o segmento homogêneo 502 – 503 ocupou o 1º lugar no ranking em 2017, no 

sentido decrescente. O trecho dá acesso a uma universidade privada e no final desse trecho existe 

um radar fixo de controle de velocidade. 
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O trecho 496,8 – 497 esteve em 1º lugar no ano de 2018, nos dois sentidos, e em 2020, no sentido 

crescente, sendo este localizado próximo a um hipermercado. No sentido crescente, dá acesso a 

GO-020, caminho para a cidade de Caldas Novas, autódromo, centro de cultura de Goiânia, 

condomínios, entre outros. Por fim, em 2019, os trechos listados em 1º lugar no ranking de 

priorização, foram 500 – 501, no sentido crescente, e 505 – 506, no sentido decrescente. 
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Tabela 4.3. Ranking de priorização dos segmentos críticos 

 Sentido crescente   Sentido decrescente 

 Trechos Críticos |(FG)|-|μ+√10 σ| Ranking   Trechos Críticos |(FG)|-|μ+√10 σ| Ranking 

2017 

503,8-504 -0,096 1  502-503 -0,228 1 

510-511 -0,161 2  500-501 -0,245 2 

507-508 -0,171 3  507-508 -0,363 3 

494-495 -0,185 4  499-500 -0,402 4 

501-501,3 -0,235 5  493-494 -0,441 5 

493-494 -0,248 6  512-513 -0,521 6 

502-503 -0,279 7  506-507 -0,547 7 

500-501 -0,296 8     

506-507 -0,300 9     

509-510 -0,310 10         

2018 

       

496,8-497 -0,420 1  496,8-497 -0,352 1 

505-506 -0,685 2  503,8-504 -1,519 2 

506-507 -1,152 3  509-510 -1,978 3 

501-501,3 -1,247 4  504-505 -2,200 4 

502-503 -1,301 5  500-501 -2,246 5 

494-495 -1,538 6  493-494 -2,272 6 

504-505 -1,541 7  510-511 -2,286 7 

509-510 -1,549 8  495-496 -2,322 8 

508-509 -1,594 9  499-500 -2,351 9 

500-501 -1,596 10  501-501,3 -2,359 10 

493-494 -1,710 11         

2019 

       

500-501 -0,593 1  505-506 -0,362 1 

499-500 -0,656 2  507-508 -0,541 2 

494-495 -0,679 3  508-509 -0,618 3 

512-513 -0,933 4  493-494 -0,760 4 

495-496 -1,164 5  504-505 -0,889 5 

493-494 -1,238 6  500-501 -0,982 6 
    494-495 -0,996 7 
    506-507 -1,012 8 

        501-501,3 -1,128 9 

2020 

       

496,8-497 -0,169 1  503,8-504 -0,340 1 

501,3-502 -0,596 2  494-495 -0,926 2 

499-500 -0,731 3  512-513 -1,020 3 

500-501 -0,756 4  493-494 -1,036 4 

505-506 -0,789 5  504-505 -1,057 5 

506-507 -0,828 6  500-501 -1,125 6 

503,8-504 -0,841 7     

495-496 -0,871 8     

512-513 -0,930 9         

Fonte: Autora (2022) 
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Com o intuito de identificar o trecho prioritário para os sentidos crescente e decrescente, 

realizou-se uma nova listagem agrupando todos os trechos apresentados na Tabela 4.3. Assim, 

para o período analisado, 2017 a 2020, o trecho 503,8-504 ocupou o 1º lugar no ranking para o 

sentido crescente, enquanto o segmento 502-503 esteve em 1º lugar no ranking de priorização 

para o sentido decrescente. As Figuras 4.7 e 4.8 mostram os segmentos prioritários, sendo 

possível perceber que estes segmentos dão acesso à outras vias e são trechos retos.  

 

Figura 4.7. Segmento 503,8-504 

 

Fonte: Adaptado de Google Earth (2022) 
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Figura 4.8. Segmento 502-503 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth (2022) 

 

4.1.4 Fatores contribuintes  

A fim de determinar padrões nas ocorrências de sinistros nos trechos críticos envolvendo 

motociclistas, utilizou-se como método de análise a árvore de decisão, algoritmo CART (grupos 

gerados a pares). A Figura 4.9 mostra a forma gráfica da árvore para a variável dependente tipo 

de veículo. As variáveis independentes inseridas no modelo foram: causa principal, causa 

secundária, tipo de acidente, tipo secundário, classificação do acidente, idade, sexo e tipo 

envolvido. Os valores encontrados em cada nó representam a percentagem correspondente a cada 

variável. 
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Observa-se como resultado 11 nós, sendo 6 terminais (ilustrados pelos retângulos onde não 

há mais subdivisões). A partir da variável tipo de veículo a árvore se ramificou em tipos de 

sinistros: Tombamento, Queda de ocupante de veículo e Atropelamento de Pedestre (nó 1), em 

que o tipo de veículo mais frequente foi a motocicleta (56,6%); e os outros tipos (nó 2), em que 

os automóveis são os mais envolvidos (44,5%), seguido da motocicleta (20, 1%).  

Em seguida, a variável definida pelo método para dar continuidade a segmentação foram 

sexo e classificação do sinistro, partindo dos nós 1 e 2, respectivamente. Em relação ao sexo as 

subdivisões foram: Feminino; Não informado (nó 3) e Masculino; Ignorado (nó 4), sendo que 

nos dois grupos o tipo de veículo mais frequente foi a motocicleta, (35,5 e 66,5) %, 

respectivamente. Para a classificação do sinistro as ramificações foram com Vítimas feridas; Sem 

vítimas (nó 5), sendo a participação de motocicletas 21,2%, e Vítimas Fatais (nó 6) com 8,8% de 

participação das motocicletas, sendo estes nós terminais. 

Por fim, a partir dos nós 3 e 4, novas ramificações foram desenvolvidas, sendo que do nó 

3 a variável resultante foi tipo envolvido e para o nó 4, idade. Para o tipo envolvido, os resultados 

foram: quando o envolvido é do sexo feminino e está na condição de Condutor (nó 7), o tipo de 

veículo mais comum é a motoneta (42,3%), enquanto que quando esta mulher está como 

Passageiro; Não informado; Testemunha; Pedestre (nó 8), o tipo de veículo mais frequente é a 

motocicleta (50%). De acordo com Figueira et al. (2021), esse resultado pode ser associado aos 

motivos de viagens, sendo durante a semana para o trabalho (condutora) e aos finais de semana 

passeio (passageira).  Já para a idade, encontrou-se as ramificações <= 25 anos (nó 9) e > 25 anos 

(nó 10), em que para os dois nós a motocicleta foi o tipo mais recorrente, sendo maior para o nó 

9 (93,4%). O erro padrão do modelo foi de 0,015. 
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Figura 4.9. Árvore de decisão do algoritmo CART para a variável tipo de veículo 

 
Fonte: Autora (2022) 
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Por conseguinte, optou-se por continuar com a variável dependente tipo de veículo, 

alternado as variáveis independentes, sendo elas: condição meteorológica, tipo de pista, traçado 

da via, uso do solo, ano de fabricação do veículo, causa principal, causa secundária e tipo de 

acidente. A árvore resultante (Figura 4.10), apresentou 9 nós sendo 5 terminais. 

A variável tipo de sinistro foi forçada como primeira variável, pois para este trabalho busca-

se os padrões dos sinistros com motocicletas. A partir deste a árvore se ramifica em: os tipos 

Tombamento, Queda de ocupante de veículo e Atropelamento de Pedestre (nó 1), em que o tipo 

de veículo mais frequente foi a motocicleta (56,6%); e os outros tipos de sinistros (nó 2), em que 

os automóveis são os mais envolvidos (44,5%), seguido da motocicleta (20, 1%).  

Em seguida, a variável definida pelo método para dar continuidade a segmentação foi ano 

de fabricação do veículo. Então, a árvore se ramifica em: <= 2014 (nó 3) e > 2015 (nó 4), para 

os tipos Tombamento, Queda de ocupante de veículo e Atropelamento de Pedestre; e < = 1995 

(nó 5) e > 1995 (nó 6), para os outros tipos de sinistros do banco de dados. Foi possível perceber 

nos nós 3 e 4 que, quando o ano de fabricação do veículo foi inferior a 2014 o tipo de veículo 

mais comum foi a motocicleta (59,6%), e em terceiro as motonetas (11,6%). Porém, quando o 

ano de fabricação é superior a 2014, a frequência de motocicletas se reduz (39,2%) e a de 

motonetas cresce (33,3%).  

Este resultado pode estar associado ao fato do aumento dos preços das motocicletas, 

segundo Caldeira (2022), a moto mais vendida no Brasil teve um aumento de 4%, de 2021 para 

2022. Ademais, a partir dos dados de frota de veículos do SENATRAN (2022), identificou-se 

que as motonetas tiveram um aumento percentual maior do que as motocicletas, de 2014 a 2021. 

Esse fato pode ser dado em função das motonetas serem mais baratas e econômicas do que as 

motocicletas, sendo um atrativo para os usuários. Contudo, seu porte e potência menores, 

comparado aos outros modelos de motocicletas, conferem a esse modelo uma dinâmica diferente 

na pista, colocando-os mais em risco. 

Por fim, a partir dos nós 5 e 6, novas ramificações foram desenvolvidas, sendo Tipo de 

veículo a variável “escolhida”, gerando os nós terminais 7 e 8. O erro padrão do modelo foi de 

0,015. 
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Figura 4.10. Árvore de decisão do algoritmo CART para a variável tipo de veículo 

 
Fonte: Autora (2022) 
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Dando continuidade, inserindo como variável dependente o tipo de veículo e como 

variáveis independentes, tipo envolvido, trecho crítico, causa principal, tipo de acidente, tipo de 

pista, sentido da via, classificação do acidente e traçado da via. A árvore resultante (Figura 4.11), 

apresentou 7 nós sendo 4 terminais. 

A variável, traçado da via foi forçada como primeira variável. A partir dessa, a árvore 

ramificou-se em: Não informado; Interseção de vias; Curva; Viaduto; Desvio Temporário (nó 1), 

e, Reta; Retorno Regulamentado (nó 2). Com esta subdivisão, percebeu-se que apesar dos 

sinistros serem mais recorrentes em traçados do tipo reta e retorno regulamentado, em relação ao 

tipo de veículo motocicleta, essas ocorrências são maiores em traçados do tipo interseção de vias; 

curva; viaduto; desvio temporário e não informado (34,3%). Esse resultado pode estar associado 

as características da motocicleta e a dificuldade de serem vistas pelos outros veículos, como 

discutido no capítulo 2. 

Por conseguinte, o nó 1 tornou-se um nó terminal e o nó 2 subdividiu-se em função da 

variável classificação do acidente, sendo o nó 3 a classificação Com vítimas Feridas; Sem 

vítimas, e o nó 4, Com vítimas fatais. O nó 3 traz que os sinistros ocorridos com motocicletas, 

em retas ou retorno regulamentado, apresentam vítimas feridas ou são sem vítimas (31,4%). 

Por fim, o nó 4 torna-se um nó terminal ramificado a partir da variável tipo de acidente, 

sendo os tipos: Tombamento; Queda de ocupante de veículo; Colisão lateral; Colisão frontal; 

Atropelamento de pedestre (nó 5), com a motocicleta sendo o tipo mais recorrente (53,5%), e os 

outros tipos, excluídos os já citados, onde os sinistros com motocicletas correspondem a 17,1%. 
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Figura 4.11. Árvore de decisão do algoritmo CART para a variável tipo de veículo 

 
Fonte: Autora (2022) 
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Por fim, a última árvore foi gerada (Figura 4.12), inserindo como variável dependente o 

tipo de veículo e forçando como primeira variável os dias da semana. A começar pelos dias da 

semana, o algoritmo gerou ramificações da variável dias, sendo: fim de semana (nó 1) e semana; 

sexta (nó 2), que compreende aos dias da semana (segunda à sexta). Para os fins de semana, os 

sinistros com motocicletas correspondem a 29,4%, enquanto que nos dias da semana a 

percentagem de motocicletas envolvidas é maior, 31,6%. Esse fato pode ser associado ao fato de 

as motocicletas passarem a ser usadas como deslocamento para o trabalho/estudo e também como 

forma de trabalho (delivery), como discutido no capítulo 2. 

Após, o nó 2 tornou-se terminal, e o nó 1 subdividiu-se, a partir da variável classificação 

do acidente, em: Com vítimas feridas; Sem vítimas (nó 3) e Com vítimas fatais (nó 4). Como 

resultado dessa ramificação, obteve-se que nos fins de semana, 35,4% dos sinistros envolvem 

motocicletas e apresentam vítimas feridas ou são sem vítimas. A próxima variável segmentada 

foi a classificação do acidente, partindo do nó 3, cujas ramificações foram: Com vítimas feridas 

(nó 5) e, Sem vítimas (nó 6). Assim, com essa divisão, percebe-se que os sinistros envolvendo 

motocicletas são mais frequentes com vítimas feridas (46,6%), nos fins de semana e excluindo 

os sem vítimas. 

A última subdivisão realizada foi feita a partir do nó 5 e com base na variável sexo, 

dividindo-se em: Masculino (nó 7) e, Feminino; Não informado; Ignorado (nó 8). Para o sexo 

masculino, os sinistros com motocicletas são os mais frequentes (56,4%), enquanto que para os 

sexos feminino, não informado e ignorado, os sinistros com motocicletas foram menores, 25,5%. 

Em resumo, os resultados gerados por essa árvore, podem ser associados aos resultados 

encontrados para o tipo envolvido, já que se supõe que os sinistros ocorridos nos fins de semana 

têm como motivo passeio, então, nesses sinistros com motocicletas, os homens estariam 

conduzindo e as mulheres como passageiras. Pressupõe-se que dirigir por lazer representa um 

risco maior do que dirigir por motivos de trabalho. 
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Figura 4.12. Árvore de decisão do algoritmo CART para a variável tipo de veículo 

 
Fonte: Autora (2022) 
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Sendo assim, diante de todos os resultados encontrados, identifica-se um alto percentual de 

trechos críticos para motocicletas, elevado número de sinistros envolvendo motociclistas, e que 

os fatores humanos de risco são numerosos como, desatenção; excesso de velocidade; 

desrespeito; entre outras, e cada um deles pode justificar diversas ocorrências. Somado a esses 

fatores, as características da motocicleta contribuem tanto para a ocorrência dos sinistros quanto 

para o grau de severidade. O conhecimento detalhado dos sinistros e de suas causas pode ser útil 

para a adoção de medidas mais adequadas a fim de promover a segurança viária (FUNDÁCION 

MAPFRE, 2021). 

Logo, estratégias devem ser elaboradas a fim de melhorar a segurança viária dos usuários 

de motocicletas. Em seu estudo, a Fundácion MAPFRE (2021) traz 15 recomendações para 

reverter a tendência de evolução da sinistralidade dos veículos motorizados de duas rodas na 

perspectiva do Sistema Seguro. Associando aos resultados encontrados neste estudo, pode-se 

sugerir como medidas: 

 Melhorar a formação dos condutores de motocicletas, especialmente em aspectos 

como dirigir em curvas e nas interseções, pois a partir da árvore de decisão 

percebeu-se um elevado percentual de motociclistas envolvidos neste tipo de 

traçado; 

 Campanhas de conscientização para os motociclistas e para os demais condutores, 

apresentando a situação das vítimas, em função da vulnerabilidade dos 

motociclistas, a necessidade de compartilhar a via com respeito e o cuidado com 

aqueles mais vulneráveis. Também programas para reduzir a sinistralidade por 

parte das empresas que oferecem serviços de delivery; 

 A tecnologia da segurança representa uma oportunidade para salvar vidas de 

motociclistas. Essa tecnologia consiste em melhorar os sistemas avançados de 

segurança dos automóveis e veículos maiores, de maneira a permitir visualizar, de 

forma mais precisa, as motocicletas, e incorporar sistema de controles de 

estabilidade nas motocicletas; 

 Melhoria contínua na infraestrutura: desenho, manutenção de sua superfície, e 

instalação de sistemas de proteção para motocicletas nas barreiras de proteção 

existentes; 

 E, a existência de planos para melhorar a segurança viária das motocicletas. É 

fundamental o papel das administrações regionais e locais em exercer maior 

controle sobre a condução mais arriscada e no planejamento de modelos de gestão 

de segurança para os veículos de duas rodas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve o intuito de identificar os fatores contribuintes para a ocorrência de 

sinistros de trânsito envolvendo motociclistas em pontos críticos da BR-153, por meio do método 

de índice crítico, análise exploratória e método de árvore de decisão. Para atingir os objetivos os 

dados foram coletados e organizados visando analisar o problema estudado. A partir dos dados e 

do método utilizado, os trechos críticos foram definidos e então identificou-se as características 

dos sinistros e dos envolvidos e os fatores contribuintes para a ocorrência destes. 

Após a aplicação dos métodos os objetivos foram alcançados. Identificou-se no trecho entre 

os quilômetros 490,4 e 513,1, um total de 11, 13, 11 e 10 segmentos críticos, para os anos de 

2017, 2018, 2019 e 2020, respectivamente, dentre os quais três segmentos se repetiram ao menos 

em três anos (494-495; 501-501,3; 493-494). Além disso, as ocorrências são mais frequentes em 

Pleno dia, com Céu claro e em trechos retos. 

Também se constatou que a maior parte dos motociclistas envolvidos nos sinistros são do 

sexo masculino, com faixa etária de 18 a 25 anos e condutores. Ademais, as ocorrências são mais 

frequentes com vítimas feridas.  

Por fim, com a árvore de decisão obteve-se padrões nas ocorrências dos sinistros com 

motocicletas. Quando o envolvido é do sexo feminino e está na condição de Condutor, o tipo de 

veículo mais comum é a motoneta, enquanto que quando esta mulher está como Passageiro, o 

tipo de veículo mais frequente é a motocicleta, corroborando com outro padrão encontrado, de 

que nos fins de semana os motociclistas homens são os mais envolvidos nos sinistros. Também, 

os tipos de sinistros mais frequentes e o traçado o qual ocorrem relacionam-se as características 

das motocicletas, discutidos no capítulo 2, sendo essas características influentes na ocorrência 

dos sinistros. Destaca-se a influência do ano de fabricação das motocicletas na sinistralidade, 

onde percebeu-se que quanto mais nova a frota de motocicletas menor é a percentagem de 

sinistros ocorridos, sendo que para motonetas acontece o contrário. 

Com base nos resultados, é possível responder à pergunta de pesquisa. Identificou-se para 

cada fator: humano, veicular e via/ambiente, àquele mais recorrente. Para o fator humano 

destaca-se a distração (Falta de atenção à condução) e a imprudência (Não guardar distância de 

segurança). Em relação ao veículo, se sobressai o fator Defeito Mecânico no veículo, que pode 

estar associado a falta de manutenção e a possível influência das características do grupo de 

motocicletas. Por fim, para o fator via/ambiente evidencia-se Pista escorregadia e Objeto estático 

sob o leito carroçável. No geral, nota-se que o principal fator contribuinte para a ocorrência dos 
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sinistros é o humano, seguido do veicular, e que o fator via/ambiente, para o objeto de estudo, 

demonstrou pouca influência. Contudo, há de se referir que características específicas do local 

que também podem influenciar na ocorrência de um sinistro pode não ter sido contemplado na 

base de dados, como as condições de pavimento e sinalização viária do local.  

De todo modo, a análise desses fatores nos permite identificar que essas ocorrências 

poderiam ter sido evitadas, e vidas seriam salvas. Por isso, a importância do planejamento de 

estratégias que reduzam os riscos de ocorrência dos sinistros. A redução do número de sinistros 

e vítimas de trânsito promove não apenas mobilidade urbana, mas também saúde. 

Mesmo obtendo êxito nos resultados, percebeu-se que os dados ignorados/não informados 

impactaram na análise, pois diversos padrões se formaram com essas variáveis, não permitindo 

um resultado tão satisfatório ou a realização de novas análises. Além disso, a própria organização 

da base de dados demandou um tratamento para se conseguir realizar as análises. Dessa forma, 

ressalta-se a limitação deste trabalho quando se trata dos dados disponíveis e a importância de se 

investir em capacitação para obtenção de dados completos.  

Estabelecer um sistema de análise detalhada dos sinistros envolvendo motocicletas e o 

incentivo ao desenvolvimento de planos de segurança viária voltada aos veículos de duas rodas 

torna-se fundamental a fim de se reduzir os sinistros envolvendo motociclistas. 

Por fim, os métodos utilizados apresentaram resultados satisfatórios e são uma boa opção 

para a análise do problema e, acredita-se que este trabalho forneceu subsídios para contribuir 

para o planejamento de estratégias para melhoria da segurança viária.  

Sendo assim, para trabalhos futuros, propõe-se uma análise mais aprofundada nos trechos 

críticos encontrados, buscando um estudo das características do local in loco, para se observar a 

infraestrutura e o comportamento dos condutores no local. Também se sugere a utilização de 

outros métodos com o intuito de confirmar ou não a relação entre as variáveis dos dados de 

sinistros. Além disso, recomenda-se a possibilidade de se realizar uma auditoria viária com o 

emprego da metodologia iRAP, por exemplo. 
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