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RESUMO 
Modelos de previsão de acidentes estão entre o que há de mais avançado no estado da arte em Segurança Viária. 

Entretanto, ainda são pouco difundidos, o que pode ser explicado pela complexidade do tema ou a ausência de 

dados e modelos que representem a segurança das rodovias brasileiras apropriadamente. Nesse contexto, o 

presente trabalho desenvolveu modelos para segmentos de rodovias de pista simples, a partir de bancos de dados 

de fácil acesso disponíveis no país, e de recursos de imagens de satélite. Os melhores resultados foram 

observados para modelos baseados na segmentação homogênea do HSM, com alguma combinação das variáveis 

explicativas Comprimento do Segmento, Tráfego, Raio da Curva Horizontal, Densidade de Acessos, Tipo de 

Terreno e Porcentagem de Veículos Pesados. Os modelos desenvolvidos são disponibilizados e, apesar de 

específicos para o estado do Rio Grande do Sul, podem ser transferidos para outros estados, a partir de bases de 

dados nacionais. 
 

ABSTRACT 
Safety Performance Functions are among the most advanced in the state of the art in this area. However, they are 

still not widespread among decision makers. This can be explained by the complexity of the theme and the lack 

of data and models that represent the safety of Brazilian highways properly. In this context, the present work 

developed models for segments of single-lane highways, based on easily accessible databases available in the 

country, and satellite image resources. The best results were observed for models based on the HSM 

homogeneous segmentation, with some combination of the explanatory variables Segment Length, Traffic, 

Radius of the Horizontal Curve, Density of Accesses, Terrain Type and Percentage of Heavy Vehicles. The 

developed models are made available and, although specific to the state of Rio Grande do Sul, can be transferred 

to other states in the country, using national databases. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O papel da pesquisa no desenvolvimento das políticas de segurança no trânsito, de acordo 

com Elvik (2009), é prover informações confiáveis sobre quantos e quais tipos de acidentes e 

danos podem ser alterados por diferentes medidas. Adicionalmente, essas informações devem 

ser disseminadas e devem subsidiar ideias para o planejamento de novas medidas ou para a 

melhoria das medidas já existentes. Com esse objetivo, diversos países publicaram manuais 

consolidando o conhecimento existente e apresentando ferramentas para facilitar a tomada de 

decisão. O mais estudado e difundido destes é o Manual de Segurança Viária (HSM - 

Highway Safety Manual), desenvolvido nos Estados Unidos (AASTHO, 2010). 
 

Para a utilização das ferramentas disponíveis no HSM e outros manuais, necessita-se de SPFs 

(Safety Performance Function), também conhecidos no Brasil como modelos de previsão de 

acidentes (MPAs). Os MPAs são modelos de regressão que estimam a frequência de acidentes 

média prevista para uma rodovia ou via urbana (segmento ou interseção), como função de 

variáveis explicativas. Entre as aplicações dos MPAs estão a detecção de pontos críticos 

(Ghadi e Török, 2019), a realização de um ranking da segurança de rede (Ambros et al., 

2019) e a realização de estudos antes e depois, úteis para avaliar, por exemplo, os efeitos da 

duplicação de uma rodovia na segurança viária (Elvik et al., 2017). 

Apesar do potencial dos MPAs, um questionário aplicado em 18 países europeus, Estados 

Unidos e Austrália, revelou que 70% das administrações rodoviárias nacionais e outras 
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organizações responsáveis, raramente ou nunca utilizaram tais modelos durante o 

procedimento de avaliação da segurança viária (Yannis et al., 2016). Quando analisada a 

realidade brasileira, a utilização de MPAs é pouco difundida e se restringe ainda ao ambiente 

acadêmico, não tendo sido incorporada de maneira significativa na prática dos gestores de 

transportes.  
 

Yannis et al. (2016) ainda verificaram que o uso de MPAs na tomada de decisão é mais 

comum em países que possuem diretrizes ou manuais consolidados, o que normalmente está 

relacionado a uma cultura de segurança viária mais avançada. O Brasil não possui um manual 

avançado para o gerenciamento da segurança viária, mas pode usufruir de ferramentas e 

experiências internacionais existentes. Para o bom aproveitamento dessas, é importante que se 

tenha MPAs que representem a realidade da segurança viária nacional.  
 

Com o objetivo de aprofundar a discussão, apresentar os bancos de dados disponíveis e 

disponibilizar modelos representativos para o contexto brasileiro, esse artigo buscou 

desenvolver um MPA para rodovias de pista simples, uma vez que essas representam 57.275 

quilômetros, ou 87,6% da malha federal pavimentada do país (CNT, 2019). Para isso, esse 

trabalho está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta uma discussão sobre MPAs; a 

seção 3 os métodos para o seu desenvolvimento; a seção 4 a base de dados utilizada e os 

resultados; a seção 5 as discussões, e a seção 6 as considerações finais. 
 

2. MODELOS DE PREVISÃO DE ACIDENTES 

Hauer (1997) define a segurança de certo elemento viário (entidade) como “o número de 

acidentes esperados, por tipo e severidade, em um certo período de tempo”. Deste modo, 

quanto mais acidentes uma rodovia possui, e maior sua severidade, menos segura ela é. Com 

relação a palavra ‘esperados’, Hauer argumenta que essa diz respeito ao número de acidentes 

médio esperado para ocorrer no longo prazo, caso não houvesse nenhuma mudança nas 

características da entidade analisada. 
 

Um MPA estima a quantidade de acidentes esperada para uma entidade. Em um MPA, tem-se 

do lado esquerdo da equação a variável que indica o número de acidentes previstos (variável 

dependente) e do direito as variáveis que representam as características do elemento 

rodoviário analisado (variáveis independentes). Estes dois lados apresentam duas diferentes 

perspectivas (Hauer, 2015). Enquanto lado da esquerda permite descobrir quantos acidentes 

são esperados para uma rodovia com certas características, o lado direito levanta a pergunta: 

qual pode ser o benefício de segurança de uma rodovia se for alterada uma das suas 

características? Em resumo, o lado da esquerda tem uma perspectiva de aplicação prática, já o 

da direita tem uma perspectiva de pesquisa. 
 

É necessário cuidado ao analisar o lado direito da equação, para não admitir uma relação 

causa-efeito. Não necessariamente uma correlação entre as variáveis analisadas e o número de 

acidentes indica que se alterarmos o valor da variável, o valor do número de acidentes será 

alterado proporcionalmente (Hauer, 2010; Elvik, 2011). Segundo Hauer (2015), isso se deve a 

dois fatores, o viés de uso (bias in use) e o viés do ajuste (bias in fit). O viés no uso diz 

respeito aquele que está contido dentro das variáveis utilizadas: se elas realmente têm relação 

com o número de acidentes ou se estão ali como substitutas de outra variável que pode ou não 

estar no modelo. O viés de ajuste, por sua vez, tem relação com a qualidade estatística do 

modelo: se aquele tipo de modelo e os seus parâmetros são os mais adequados para 

representar a tendência dos dados.  
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Visando a utilização do MPA para fins práticos, este trabalho utiliza a perspectiva do lado 

esquerdo da equação, sobre o qual não há controvérsias (Hauer, 2015). Portanto, o objetivo 

deste trabalho se concentra em obter um modelo de regressão que apresente boas estimativas 

da frequência de acidentes esperada. Para isso, é necessário olhar para os dados disponíveis e 

encontrar as variáveis independentes, o tipo de modelo e os parâmetros que melhor os 

representem. 
 

3. MÉTODO  

O desenvolvimento de um MPA não é uma tarefa simples e direta. Existem muitas opções de 

caminhos e de decisões necessárias a serem tomadas durante esse processo, que não possuem 

orientação única, o que explica a diversidade de abordagens, técnicas e tipos de modelo 

existentes. Nesse sentido, o método utilizado possui quatro etapas principais que são descritas 

nesta seção: (i) obtenção de dados, (ii) segmentação da rede viária, (iii) definição das 

variáveis explicativas e (iv) ajuste do modelo e parâmetros. 
 

3.1. Obtenção de dados 

O desenvolvimento de um MPA é muito exigente em termos de tempo de desenvolvimento e 

de dados necessários. Srinivasan et al. (2013) recomendam um mínimo de 100 a 200 milhas 

(160 a 320 quilômetros) de dados de características geométricas e de volume de tráfego por 

tipo de segmento rodoviário analisado, e um mínimo de 3 anos de dados de acidentes, que 

apresentem ao menos 300 acidentes por ano. Estima-se ainda que a quantidade de horas de 

pessoal necessária para a coleta e preparação de dados esteja entre 450 e 1050 horas por 

modelo estimado.  
 

Os dados necessários para a modelagem podem ser obtidos de diferentes maneiras. 

Usualmente, países desenvolvidos possuem a maior parte dos dados requeridos, e esses 

podem ser obtidos diretamente de agências de transportes, como no estudo de Srinivasan et al. 

(2016). Todavia, outras fontes podem ser utilizadas, sejam como fontes primárias de dados, 

ou como fontes secundárias, para completar ou confirmar os dados disponíveis, como por 

exemplo recursos de imagens de satélite (Shin et al., 2015) e coleta de dados em campo (Rusli 

et al., 2018).  
 

Para que um modelo seja utilizado por mais de uma jurisdição ou tenha uma boa 

transferibilidade, ele deve ser desenvolvido a partir de um banco de dados mais extenso. Farid 

et al. (2016) avaliaram a transferibilidade de modelos entre estados americanos, mostrando 

que modelos desenvolvidos a partir de dados de dois e três estados possuem uma melhor 

transferibilidade do que aqueles desenvolvidos para somente um, quando os dados não forem 

do próprio estado.  
 

3.2. Segmentação da rede viária 

No desenvolvimento de um MPA, a segmentação é considerada a primeira e mais importante 

etapa (Ghadi e Török, 2019). Segundo AASHTO (2010), um segmento rodoviário é uma 

seção de via contínua, que fornece operação bidirecional de tráfego, não é interrompida por 

uma interseção, e possui características geométricas e de controle de tráfego homogêneas. No 

entanto, o processo de segmentação para o desenvolvimento de MPAs pode ser realizado de 

diferentes maneiras, além da divisão em segmentos homogêneos. Alternativamente, pode ser 

adotada a segmentação por comprimentos uniformes, VDMAs, constantes, duas curvas e duas 

tangentes, entre outras. Além dos diversos métodos citados na literatura, a segmentação pode 

tomar a forma dos dados disponíveis (Ambros et al., 2018). 
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Em relação ao tamanho dos segmentos, Cafiso et al. (2018), ao realizarem quatro tipos 

diferentes de segmentação, observaram que apesar de o uso de segmentos curtos ser 

amplamente difundido, os segmentos mais longos podem fornecer bons resultados em termos 

de qualidade do ajuste e ser uma melhor solução para a segmentação de uma rede rodoviária. 

Além disso, a divisão da rede em segmentos com comprimento muito pequeno pode levar a 

um número muito elevado de segmentos onde não se observa nenhum acidente. Nesse 

sentido, o HSM orienta limitar o comprimento mínimo a 0,1 milha (160 metros). 
 

3.3. Definição das variáveis explicativas 

A primeira etapa da definição das variáveis independentes que devem ser utilizadas em um 

modelo é a análise de variáveis utilizadas em MPAs da literatura. Na prática, porém, a decisão 

de quais variáveis utilizar fica limitada àquelas contidas no banco de dados disponível. Além 

disso, o MPA não precisa, nem deve, utilizar todas as variáveis disponíveis e nem aquelas 

altamente correlacionáveis, pois apenas algumas variáveis explicam a maior parte da variação 

nos dados de acidentes (Saha et al., 2015).  
 

Em modelos simples, onde há duas variáveis que representam a exposição, comprimento do 

segmento e volume de tráfego, Ambros e Sedoník (2016) encontraram, a partir do 

desenvolvimento de modelos para rodovias da República Tcheca, que modelos com apenas 

essas duas variáveis tiveram quase o mesmo poder explicativo que modelos multivariados. 

Além disso, para fins de ranking de segurança das rodovias, os MPAs não precisam 

necessariamente envolver outras variáveis além dessas (Srinivasan et al., 2013). Desenvolver 

um MPA próprio permite obter resultados similares aos da calibração do modelo do HSM 

sem a mesma necessidade de uma coleta extensiva de dados e o processamento dos fatores 

modificadores de acidentes (Claros et al., 2018).  
 

A introdução de uma variável no modelo deve ser considerada se essa atender às seguintes 

condições: (i) possui dados disponíveis e relação com a segurança, isto é, reduz o viés de uso, 

e (ii) a inclusão dela aumenta a precisão do modelo, isto é, reduz o viés de ajuste. Hauer 

(2015) insiste que os modelos sejam disponibilizados a cada variável introduzida, pois, 

geralmente, os pesquisadores disponibilizam somente o último MPA estimado. Se um modelo 

for reportado para cada uma das variáveis adicionadas, todos eles serão potencialmente 

aproveitáveis, pois o pesquisador pode não saber em que circunstâncias o MPA será usado e 

quais informações os futuros usuários terão. 
 

3.4. Ajuste do modelo e parâmetros 

Assim que uma variável é escolhida, o primeiro questionamento a ser realizado é sobre a 

existência de alguma relação ordenada entre as características da via e os acidentes 

observados. Se essa relação existir, é necessário o questionamento sobre qual a função que 

pode representá-la. O processo de ajuste do modelo busca transformar os dados de acidentes 

em um MPA, crendo que existe uma relação ordenada entre as variáveis independentes e a 

dependente. No entanto, não há um processo definido para orientar o tipo de função 

matemática a se utilizar. Hauer (2015) orienta que não basta assumir uma função para os 

dados, diversos tipos de funções devem ser testados: potencial, polinomial, Hoerl, entre 

outras, sendo a estimativa dos parâmetros uma tarefa secundária. A literatura apresenta muitas 

experiências, como a de Ambros e Sedoník (2016), que encontram que funções potenciais que 

apresentam uma melhor representatividade dos dados do que funções exponenciais. Os 

autores alertam, todavia, que a decisão não deve ser tomada baseada em uma teoria e sim na 

escolha da função que apresenta melhor ajuste e maior simplicidade. 
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3.4.1. Função Objetivo 

Depois de definida a equação a ser testada, os seus parâmetros devem ser estimados. A 

estimativa dos mesmos sempre requer a minimização ou maximização de alguma "função 

objetivo". O método indicado por Hauer (2015), e amplamente utilizado na literatura para 

MPA, é o da máxima verossimilhança por meio de regressão binomial negativa, visto que os 

dados de acidentes apresentam sobredispersão (Srinivasan et al., 2016). Esse método pode ser 

calculado conforme Equação 1. Além disso, o resultado da soma do logaritmo da 

verossimilhança (LLNB) para cada segmento, e o parâmetro φ, que indica a sobredispersão, 

podem ser utilizados para medir a qualidade de ajuste do modelo. 
 

LLN   ∑  ln    i φLi  - ln   φLi    φLi ln φLi     i ln  i  -  φLi      ln φLi    i n
i       (1) 

Onde: ki,  i: número de acidentes observados e previstos para cada segmento, 

respectivamente; 

Li: comprimento do segmento em milhas; e 

φ: parâmetro de ajuste do modelo. 

3.4.2. CURE plots 

Para avaliar a qualidade do modelo desenvolvido é necessário utilizar medidas de ajuste, que 

devem verificar se um modelo é aceitável, e julgar, a partir de dois modelos, qual é o melhor. 

Existem diversas medidas de ajuste disponíveis representadas por um número único, como 

MAPE e o R². No entanto, elas descrevem apenas o ajuste geral do modelo, não sendo 

possível identificar em que regiões o modelo representa a realidade dos dados e onde ele 

diverge, sendo por isso insuficiente para entender para que valores uma variável de um MPA 

não é explicativa (Hauer, 2015).  
 

Para uma análise mais robusta dos resultados é utilizada a plotagem CURE (CUmulative 

REsiduals- Resíduos acumulados), que mostra de maneira intuitiva como é a qualidade do 

ajuste e quais são as regiões onde o modelo diverge dos dados observados. Nessa análise, 

deseja-se que a soma acumulada dos resíduos de uma variável em um modelo se alterne ao 

redor de 0, ficando contido dentro de um intervalo de dois desvios padrões. Grandes quedas 

verticais na plotagem CURE chamam a atenção e devem ser analisadas mais atentamente. 

Além disso, essa abordagem permite analisar o desempenho de cada variável independente, 

podendo economizar tempo e recursos, além de melhorar a precisão das análises de segurança 

(Troyer et al., 2015).  
 

3.4.3. AIC (Critério de Informação de Akaike) 

Infinitos parâmetros poderiam ser utilizados com o objetivo de melhorar o ajuste do modelo. 

Todavia, é necessário saber se a adição de um novo parâmetro melhora efetivamente o 

desempenho do modelo, aumentando o valor de LLNB, ou se ele somente adiciona 

complexidade ao mesmo. O AIC é um estimador utilizado para medir a qualidade de um 

modelo e é calculado por 2 (número de parâmetros no modelo) – 2 (LLNB) e deve ser 

minimizado. De acordo com este critério, se um parâmetro adicionado aumentar o logaritmo 

natural de LLNB em mais de 2,7, esse deve ser incorporado ao modelo. 
 

4. RESULTADOS 

Nesta seção são apresentados os resultados do desenvolvimento de MPAs para o contexto 

analisado, rodovias de pista simples brasileiras. Esses resultados envolvem a base de dados 

construída, o procedimento de segmentação da rede viária e a estimativa das variáveis 

explicativas, em conjunto com o ajuste dos modelos a partir dos critérios apresentados 

anteriormente. 
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4.1. Construção da base de dados 

A base de dados utilizada nesse estudo é composta de 5 rodovias de pista simples do estado 

do Rio Grande do Sul, totalizando 1759,56 quilômetros, que fazem parte de 67 unidades do 

Sistema Nacional de Viação (SNV). As rodovias analisadas abrangem grandes extensões 

tanto em relevo plano, quanto em relevo ondulado e montanhoso, apresentando características 

diversas em relação à geometria. Na Figura 1 é possível observar onde essas rodovias estão 

localizadas no mapa do estado do Rio Grande do Sul. 

 
Figura 1: Mapa das rodovias analisadas (em destaque) no estado do Rio Grande do Sul 

 

 Dados de acidentes 

A base de dados de acidentes foi extraída dos dados abertos da Polícia Rodoviária Federal 

(PRF), disponibilizados anualmente desde 2007 (DPRF, 2020). Todo acidente registrado 

apresenta as seguintes informações: dia, hora, rodovia, cidade, quilômetro, coordenadas, 

causa do acidente, tipo de pista, traçado da via, número de mortos, número de feridos (leves, 

graves e total de feridos) e o número de veículos envolvidos no acidente.  
 

Este trabalho limitou-se ao uso dos dados de acidentes entre os anos de 2017 a 2019, visto que 

os mesmos possuem informações georreferenciadas, que permitem uma localização mais 

precisa dos acidentes. Os acidentes ocorridos em rotatórias, interseções, retornos 

regulamentados e desvios temporários foram excluídos do banco de dados, por não estarem 

relacionados com o objetivo do trabalho, que trata apenas de trechos de segmentos 

rodoviários padrão. 
 

Ao analisar os dados de acidentes da PRF, os autores identificaram a característica de 

subnotificação dos dados de acidentes com apenas danos materiais. Isso se deve ao fato de 

que, desde 2016, adotou-se o registro DAT (Declaração de Acidente de Trânsito). Esse é um 

registro preenchido pela internet para acidentes que se encaixam em certas categorias, como 

por exemplo acidentes que não registram nenhum tipo de vítima, nem mesmo levemente. Essa 

característica pode ser percebida ao comparar-se a proporção de acidentes com mortos e 

feridos adotado pelo modelo do HSM, de 32,1% do total de acidentes, e a proporção 

observada em 9199 acidentes em segmentos de pista simples em todo o estado do Rio Grande 

do Sul para os anos do estudo, de 68,3%. Por este motivo, o desenvolvimento dos modelos 

deste trabalho será dirigido somente aos acidentes que envolvam feridos, de qualquer tipo, e 

acidentes com mortos, também conhecidos como FI (Fatal + Injury) ou KABC. 
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 Dados de geometria e tráfego 
O estudo utilizou diversas informações oriundas do programa BR-Legal (DNIT, 2013), que 

buscou renovar a sinalização das rodovias federais em todos os estados da federação. Apesar 

de nem todas as obras terem sido concluídas até o momento deste estudo, a etapa de projeto 

resultou em um banco de dados extenso e disponível em todos os estados do Brasil. Por meio 

deste programa, foram obtidos diversos dados, como informações sobre o comprimento da 

faixa e do acostamento, tipo de terreno e quantidade de acessos.  
 

Posteriormente, outros dados foram obtidos por análise de imagens por satélite, como a 

presença de faixas de ultrapassagem e a confirmação da quantidade de acessos. As curvas 

horizontais foram levantadas por meio dos softwares SAEPRO e a ferramenta ROCA (Bíl et 

al., 2018), disponível para ArcGIS. Além disso, as seguintes suposições foram adotadas como 

padrão: presença de curva de transição, ausência de iluminação, ausência de guia sonora no 

centro da pista, nenhuma diferença da superelevação real para a de projeto, ausência de faixa 

central para conversão à esquerda e ausência de fiscalização eletrônica de velocidade. 
 

Em relação aos dados de tráfego, esses foram extraídos do Plano Nacional de Contagem de 

Tráfego (PNCT, 2020), que identificou 320 locais no país para receber a instalação dos postos 

de coletas permanentes. Para a consolidação do PNCT, além de definir um plano 

sistematizado de contagem de tráfego permanente nas rodovias federais, são realizadas 

pesquisas Origem e Destino com o objetivo de expandir as informações de tráfego para toda a 

malha rodoviária federal. Para a realização deste estudo, a estimativa de VDMA (Veículos 

Médio Diário Anual) para o ano de 2019 foi considerada como a média das estimativas dos 

anos de 2017 e 2018, uma vez que os dados de 2019 ainda não estavam disponíveis até a data 

de conclusão deste estudo.  
 

4.2. Segmentações avaliadas 

A partir da consolidação do banco de dados, foram realizados dois tipos diferentes de 

segmentação, de modo a apresentar alternativas que variem de complexidade. A primeira foi a 

segmentação homogênea segundo o HSM (AASHTO, 2010), onde um novo segmento é 

gerado para cada troca de caraterística da via. A segunda segmentação foi extraída do 

programa BR-LEGAL (DNIT, 2015), que divide o segmento conforme mudanças no relevo 

(plano, ondulado e montanhoso), quantidade de pistas (simples e dupla) e entorno (rural e 

urbano). Além disso, foi estabelecido um comprimento mínimo de 160 m para cada segmento, 

conforme recomendação do HSM, além de estabelecer-se um comprimento máximo de 10 

km, para a realização de futuras análises práticas. Esses procedimentos produziram 2569 e 

891 segmentos segundo as metodologias do HSM e DNIT, respectivamente. As estatísticas 

descritivas das variáveis relacionadas a cada uma das segmentações testadas são apresentadas 

na Tabela 1 e 2. 

Tabela 1: Estatística descritiva de variáveis relacionadas à segmentação homogênea do HSM. 
Variável   Frequência Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Comprimento (m) - 685 1095,1 160 10000 

VMDA (veic/dia) - 3893 2153,4 671 13343 

Largura da faixa (m) - 3,45 0,489 2,40 8,00 

Acessos por km - 2.96 5,53 0,00 60.51 

Raio (curva horizontal) (m) 1218 350 245,1 45 1200 

Acidentes Totais 2322 0,90 1,82 0 35 

Mortos e Feridos 1558 0.61 1,40 0 29 
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Tabela 2: Estatística descritiva de variáveis relacionadas à segmentação do DNIT. 
Variável   Frequência Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Comprimento (m) - 1972 2641.2 185 10000 

VMDA (veic/dia) - 3517 1543 671 13343 

Largura da faixa (m) - 3,45 0,489 2,40 8,00 

Acessos por km - 2,68 4,07 0,00 34 

Raio (curva horizontal) (m) 500 371 275.56 45 1100 

Acidentes Totais 2322 2,61 1,82 0 41 

Mortos e Feridos 1554 1,74 0,22 0 29 

4.3. Estimação das variáveis explicativas e ajustes dos modelos 

O processo de desenvolvimento de MPA foi aplicado para a base de dados em estudo, 

separadamente para os dois métodos de segmentação apresentados. Diferentes funções foram 

testadas para cada uma das variáveis, visando representar os dados adequadamente e obter o 

melhor resultado possível para o gráfico CURE e a maximização da verossimilhança. Além 

dessas medidas, foram utilizados os valores de φ e AIC para a análise da qualidade do 

modelo, e os valores de MAPE e R² para a análise da relação entre os valores observados e 

previstos do número agregado de acidentes com mortos e feridos para cada SNV. 
 

Primeiramente, foi realizado um MPA simples (2S) que leva em conta somente duas 

variáveis, Comprimento do Segmento e Tráfego. A função potencial obteve os melhores 

resultados para a variável Comprimento do Segmento (L), sendo representada em 

quilômetros, enquanto a função exponencial foi utilizada para a variável Volume de Tráfego 

(VMDA), em veículos por dia. O modelo com os parâmetros utilizados, e os gráficos CURE, 

para cada segmentação, podem ser observados na Tabela 3 e Figura 2, respectivamente. 

Tabela 3: MPA simples e os parâmetros estimados para cada segmentação. 

Modelo 2S Segmentação a b c 

 

Homogênea 0,480 0,734 0,161 

DNIT 0,521 0,801 0,200 

 

  
Figura 2: Gráfico CURE para o MPA simples 

Em seguida, três novas variáveis foram incluídas separadamente ao modelo, gerando três 

opções de modelo com três variáveis cada, sendo duas dessas as variáveis do modelo simples 

(Comprimento do Segmento e Volume de Tráfego), representado por 2S. Estas variáveis 

foram: Densidade de Acessos (A), Raio da Curva Horizontal (R) e Tipo de Terreno (T), onde 

cada variável é incluída no MPA através de uma função que é multiplicada pelo modelo 

simples. As variáveis analisadas, e suas respectivas abreviaturas, funções, parâmetros e 

unidades são apresentadas na Tabela 4.  
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Tabela 4: MPA simples e os parâmetros para as variáveis T, A e R. 

Variável Abrev. Função Observação 

Tipo de Terreno T T 
T assume o valor de 1 se terreno plano; se 

ondulado, T=t(o); se montanhoso, T= t(m) 

Densidade de Acessos A 
 

Número de acessos por quilômetro (km); 

Parâmetro de ajuste: d 

Raio da Curva 

Horizontal 
R 

 

Raio da curva em metros (m); 

Parâmetro de ajuste: f 

Por fim, foram testadas outras quatro variáveis: Presença de Faixa de Ultrapassagem, Largura 

da Faixa de Rolamento, Largura do Acostamento e a Porcentagem de Veículos Pesados na 

composição do tráfego, sendo essa última, apresentada na Tabela 5, a única que resultou em 

um acréscimo no valor de LLnb.  

Tabela 5: MPA simples e os parâmetros para a variável P. 

Variável Abrev. Função Observação 

Porcentagem de 

Veículos Pesados 
P 

 

Proporção de veículos na composição de tráfego  

   ≤ P ≤ 1 ; 

Parâmetro de ajuste: g 

    

A combinação das quatro variáveis que resultaram em um acréscimo no valor de LLnb (T, A, 

R e P) foram utilizadas para gerar modelos com quatro e cinco variáveis, sendo que toda vez 

que uma variável é adicionada ao MPA, todos os parâmetros devem ser estimados 

novamente.-Os parâmetros estimados para cada um dos modelos, e para cada segmentação, 

podem ser observado na Tabela 6. Os MPA podem ser identificados por um código, que 

inclui um número, indicando quantas variáveis ele possui, e letras, indicando quais são as 

variáveis utilizadas além daquelas que possui o modelo simples. Por exemplo, o código 

6ARTP indica um modelo que possui 6 variáveis, as duas variáveis do modelo simples e as 

variáveis A, R, T e P. 

Tabela 6: Valor dos parâmetros estimados por máxima verossimilhança para cada MPA. 
 Código Modelo Segm. a b c t (o) t (m) d f g 

3T 2S ∙ T 
Homo. 0,458 0,767 0,162 0,895 1,368 - - - 

DNIT 0,483 0,838 0,192 0,902 1,.517 - - - 

3A 2S ∙ A 
Homo. 0,386 0,760 0,164 - - 11,38 - - 

DNIT 0,352 0,841 0,198 - - 6,00 - - 

3R 2S ∙ R 
Homo. 0,427 0,851 0,160 - - - 85,53 - 

DNIT 0,413 0,878 0,159 - - - 82,45 - 

4AT 2S ∙ A ∙ T 
Homo. 0,357 0,803 0,163 0,956 1,467 10,58 - - 

DNIT 0,301 0,896 0,187 1,100 1,685 5,389 - - 

4TR 2S ∙ T ∙ R 
Homo. 0,420 0,862 0,161 0,915 1,236 - 78,27 - 

DNIT 0,408 0,886 0,159 0,930 1,191 - 77,67 - 

4AR 2S ∙ A ∙ R 
Homo. 0,338 0,885 0,162 - - 10,42 90,16 - 

DNIT 0,322 0,901 0,162 - - 9,23 70,92 - 

5ART 2S ∙ A ∙ R ∙ T 
Homo. 0,322 0,905 0.161 0,982 1,323 9,954 82,15 - 

DNIT 0,294 0,927 0,159 1,017 1,348 7,733 62,50 - 

6ARTP 2S ∙ A ∙ R ∙ T ∙ P 
Homo. 0,339 0,906 0,159 0,980 1,322 9,965 81,70 6,681 

DNIT 0,853 0,986 0,130 0,965 1,285 6,929 53,62 0,487 

Por fim, os resultados para cada um dos cinco testes, aplicados aos nove MPAs desenvolvidos 

são apresentados na Tabela 7 (segmentação homogênea) e Tabela 8 (segmentação DNIT).  
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Tabela 7: Segmento homogêneo 

Teste 2S 3T 3A 3R 4AT 4TR 4AR 5ART 6% 

R² 0.560 0.579 0.558 0.641 0.577 0.645 0.618 0.625 0.623 

MAPE 37.8% 35.8% 40.3% 34.9% 37.8% 33.9% 38.5% 37.1% 37.1% 

φ 2.158 2.231 2.295 2.393 2.381 2.434 2.557 2.614 2.611 

LLnb -1586.8 -1578.0 -1562.1 -1563.0 -1551.3 -1558.8 -1534.6 -1529.2 -1529.1 

AIC 3179.6 3166.0 3132.3 3134.1 3114.6 3129.6 3079.3 3072.4 3074.2 

Tabela 8: Segmento DNIT 

Teste 2S 3T 3A 3R 4AT 4TR 4AR 5ART 6% 

R² 0.416 0.434 0.428 0.556 0.447 0.559 0.506 0.509 0.594 

MAPE 44.6% 43.2% 46.2% 39.5% 44.2% 39.2% 42.6% 42.0% 37.0% 

φ 0.914 0.965 1.074 1.167 1.154 1.185 1.303 1.342 1.444 

LLnb 390.4 399.5 418.6 431.4 431.4 433.3 450.1 454.0 466.2 

AIC -774.8 -789.0 -829.2 -854.7 -850.8 -854.7 -890.1 -894.1 -916.5 

 

5. DISCUSSÃO 

A partir da análise das tabelas 7 e 8, juntamente com os gráficos CURE da Figura 2, percebe-

se que o MPA simples apresentou resultados satisfatórios, sendo possível com apenas duas 

variáveis obter estimativas do número médio de acidentes com feridos e mortos para 

segmentos rodoviários de pista simples. A medida que mais variáveis foram adicionadas, 

maior foi o resultado da maximização de LLnb, e apesar do aumento da complexidade, o 

valor de AIC diminuiu. Durante esse processo, o valor de φ também se manteve em alta, 

indicando uma menor variância dos valores previstos e uma menor sobredispersão. O 

aumento do número de variáveis resultou numa melhora dos valores de R² e MAPE, ainda que 

não da mesma ordem que os outros indicadores. Além disso, o valor de R² tende a aumentar e 

o de MAPE tende a diminuir quando a variável Raio da Curva está presente no modelo. 
 

Em relação aos métodos de segmentação da rede viária, percebe-se que a segmentação 

homogênea apresenta resultados superiores aos da segmentação do DNIT. No entanto, quando 

comparados os gráficos CURE para o valor previsto, percebe-se que o MPA desenvolvido a 

partir de segmentos homogêneos não previu um número de acidentes maior do que 6 (com 

mortos ou feridos), para o período de 3 anos, para nenhum dos segmentos analisados. Já a 

segunda segmentação previu valores que excedem os 26 acidentes. Isso pode ser explicado 

pelo fato de que a segmentação homogênea apresenta um número maior de segmentos, e por 

consequência, uma média menor de acidentes observados por segmento. Já a segmentação do 

DNIT apresenta segmentos maiores, e com isso, uma agregação maior das suas 

características, levando a uma perda de informação. 
 

Entre os modelos com três variáveis (Comprimento do Segmento, Volume de Tráfego e mais 

uma das variáveis da Tabela 4), a Quantidade de Acesso se mostrou mais explicativa, assim 

como nos estudos de Li et al. (2017) e Saha et al. (2015). A adição do Raio da Curva 

Horizontal ao MPA simples também resultou em uma melhora significativa do modelo, 

embora maior para a segmentação homogênea. Já em relação à variável Terreno, apesar de 

melhorar as medidas de ajuste, sua inclusão não foi tão efetiva. A combinação das três 

variáveis da Tabela 4 resultou em outros três modelos de quatro variáveis e um modelo de 

cinco variáveis. Cada um destes modelos apresentou resultados diferentes para cada um dos 

testes, dependendo da combinação de variáveis utilizada. O modelo com seis variáveis 
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(6ARTP) apresentou uma melhora significativa quando utilizada a segmentação do DNIT, 

apesar de não apresentar nenhum efeito no modelo com segmentação homogênea. 
 

Todos os dezoito MPAs (nove modelos por tipo de segmentação), juntamente com os 

parâmetros estimados, foram disponibilizados. Desta forma, ainda que os dados de uma ou 

mais variáveis além daquelas do modelo simples não estejam disponíveis, será possível obter 

boas estimativas da frequência média de acidentes. O estudo foi realizado com dados de 

acidentes dos anos de 2017 a 2019, sendo que para estudos realizados para períodos 

posteriores a esse, o MPA pode ter seus parâmetros estimados novamente ou ser calibrado por 

meio do parâmetro a, que funciona como um multiplicador geral do modelo. 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo buscou desenvolver MPAs para segmentos de rodovias rurais de pista simples para 

o estado do Rio Grande do Sul. A base de dados utilizada para o desenvolvimento dos 

modelos apresentada na seção 4 está disponível, de forma similar, em todo o país, 

possibilitando que os MPAs aqui reportados sejam utilizados ou transferidos para outras 

jurisdições, ou ainda que novos modelos sejam desenvolvidos. Isso permitirá que MPAs de 

fácil utilização, pois requerem menos variáveis que o MPA do HSM, estejam à disposição dos 

profissionais de transporte e sejam mais facilmente incorporados aos estudos na área de 

segurança viária. 
 

Diversos MPAs foram disponibilizados, desde um modelo simples, com somente duas 

variáveis, que apresentou boas medidas de ajuste, até um modelo mais complexo com seis 

variáveis. Além das variáveis Comprimento do Segmento e Tráfego, pertencentes ao modelo 

simples, foram utilizados o Raio da Curva Horizontal, a Densidade de Acessos, o Tipo de 

Terreno e a Porcentagem de Veículos Pesados. Conforme estas variáveis são inseridas no 

modelo simples, as medidas de ajuste tendem a obter melhores resultados. 
 

Dois tipos de segmentação foram utilizados, a segmentação homogênea proposta pelo HSM, e 

a segmentação extraída do relatório do programa BR-LEGAL do DNIT. A primeira 

apresentou melhores resultados de ajuste para os modelos, sendo a mais indicada, entretanto, 

requer um maior esforço técnico para sua obtenção. Já o segundo tipo de segmentação está 

disponível nos dados do programa BR-LEGAL, e pode ser utilizada caso a primeira não se 

mostre viável. 
 

Os resultados deste estudo se limitam à rodovias de baixo a médio volume de tráfego. O 

trabalho também se limita à qualidade dos dados da PRF, como também às suposições feitas 

no Seção 4.1. Futuros estudos podem testar a transferibilidade dos modelos aqui 

disponibilizados para outros estados do Brasil e/ou desenvolver novos modelos a partir das 

bases de dados apresentadas para um ou mais estados. Além de segmentos de pista simples, 

MPAs para outros elementos rodoviários podem ser desenvolvidos, como Freeways e 

interseções. 
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