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RESUMO 
 

Os acidentes de trânsito apresentam-se como importante problema global de saúde 
pública e estão relacionados a fatores comportamentais, segurança dos transportes 
e precariedade do espaço urbano. Essa dissertação teve como objetivo, a 
exploração da base de dados de Boletins de Ocorrências em Rodovias Federais 
com a finalidade de identificar fatores de contribuição em acidentes no período de 
2010 a 2014 dentro do estado de Minas Gerais. Para isso, aplicou-se o uso da 
descoberta de conhecimento e mineração de dados, por meio de agrupamentos 
gerados pelo software livre WEKA através do algoritmo K-Means. De acordo com os 
resultados alcançados, pode-se perceber que as ferramentas de descoberta de 
conhecimento em banco de dados e a mineração de dados, com o uso do algoritmo 
K-Means foi de grande valia na identificação de fatores de contribuição dos 
acidentes rodoviários, gerando informação e conhecimento suficiente para tomada 
de decisão no que tange à melhorias nas rodovias federais que cortam o estado de 
Minas Gerais. 
 
Palavras-chave: Descoberta de conhecimento, banco de dados, mineração de 
dados, acidentes de trânsito, algoritmo K-Means. 
 
 
  



  

ABSTRACT 
 

The traffic accidents are shown to be one of the major global public health problems 
and are related to behaviour factors, transport safety and precariousness of the 
urban space. The aim of the thesis is to explore the Occurrence Bulletins on Federal 
Highways database in order to identify factors which contributed to accidents 
between 2010 and 2014 within the state of Minas Gerais. In order to do that, the use 
of knowledge discovery and data mining, through groupings generated by the free 
WEKA software using the K-Means algorithm, is applied. Thus, according to the 
obtained results, it is possible to see that the discovery of database and data mining 
tools using the K-Means algorithm was essential to identify contributing factors 
leading to road accidents. Therefore, the information generated will provide adequate 
knowledge for making new decisions concerning the improvement of the federal 
highways across the state of Minas Gerais. 
 
Palavras-chave: Knowledge Discovery, database, data mining, traffic accidents, K-
Means algorithm. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Os acidentes de trânsito apresentam-se como importante problema global de saúde 
pública e estão relacionados a fatores: comportamentais, segurança dos transportes 
e precariedade do espaço urbano. Destacam-se como a oitava causa de morte no 
ranking mundial devido ao número crescente de veículos, alterações no estilo de 
vida e condutas de risco na população em geral, como alta velocidade, consumo de 
bebidas alcoólicas associadas a direção, falta de uso do cinto de segurança e a falta 
de uso do capacete por motociclistas (KANCHAN et al. 2012).  
 
A organização mundial de saúde (2015), baseada em informações de 180 países, 
relata que apesar da melhoria dos números em mortes no trânsito ao redor do 
mundo, 1,25 milhão de pessoas morrem anualmente por conta de acidentes viários, 
com as taxas de mortalidade mais elevadas de viação em países de baixa renda.  
Nos últimos três anos, 17 países alinhados pelo menos uma das suas leis com as 
melhores práticas de cintos de segurança, álcool ao volante, velocidade, capacetes 
de motocicleta ou de retenção para crianças. Embora tenha havido progressos no 
sentido de melhorar a legislação de segurança rodoviária e no sentido de tornar os 
veículos mais seguros, o relatório mostra que o ritmo da mudança é muito lenta. 
 
A OMS (2015) destaca que as pessoas estão protegidas de forma desigual no 
trânsito do mundo. O risco de morrer em um acidente de trânsito rodoviário ainda 
depende, em grande parte, de onde as pessoas vivem e de que forma elas 
transitam. Uma grande lacuna ainda separa os países de alta renda dos países de 
baixa e média renda, onde acontecem 90% das mortes no trânsito, apesar de 
concentrarem apenas 54% dos veículos. A Europa, em particular os países mais 
ricos da região, tem as mais baixas taxas de mortalidade per capita; a África, o mais 
alto. 
 
O Brasil ocupa a quinta posição no ranking dos países que mais matam nas 
estradas (OMS, 2015).  De acordo com dados do IPEA (2015), os acidentes de 
trânsito no Brasil matam cerca de 45 mil pessoas por ano e deixam mais de 160 mil 
pessoas com lesões graves numa estimativa conservadora. Grande parte dessas 
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mortes ocorre nas rodovias brasileiras, em especial nas rodovias federais, que no 
ano de 2014 tiveram cerca de 170 mil acidentes com mais de 8 mil mortes e 100 mil 
feridos, conforme demonstrado na Tabela 1.  
 
Tabela 1: Quantidade de acidentes nas rodovias federais e de vítimas (2014) 
Categoria Acidentes Veículos 

envolvidos 
Ilesos Feridos Mortos 

Com Vítimas Fatais 6.742 11.954 5.623 7.141 8.227 
Com Vítimas Feridas 62.458 105.122 51.573 93.669 0 
Sem Vítimas 99.963 184.275 186.388 0 0 
Total 169.163 301.351 243.224 100.810 8.227 
Fonte: adaptação de IPEA (2015) 
 
Em termos de custo para o ano de 2014, de acordo com a Tabela 2, os acidentes 
nas rodovias federais significaram uma perda superior a R$ 12 bilhões para a 
sociedade, sendo que o custo relativo à perda de produção responde pela maior 
fatia desse valor, seguido pelos custos veiculares e hospitalares. Considerando toda 
a malha rodoviária brasileira, esses custos beiram a R$ 40 bilhões por ano, o que é 
um montante muito superior ao gasto público na melhoria da infraestrutura rodoviária 
e nas campanhas educativas realizadas no país (IPEA, 2015). 
 
Tabela 2: Custos estimados dos acidentes de trânsito nas rodovias do Brasil (2014)1 
Localização dos acidentes Estimativa mínima Estimativa mínima 
Rodovias federais R$ 12.298.320.541 R$ 12.298.320.541 
Rodovias estaduais e municipais R$ 24.823.233.088 R$ 30.545.771.514 
Total R$ 37.121.553.629 R$ 42.844.092.055 
Fonte: adaptação de IPEA (2015) 
 
O quadro se agrava bastante no contexto observado nos últimos anos de aumento 
vertiginoso da frota de veículos automotores, conforme demonstrado no Gráfico 1. 
Mais veículos nas ruas significam mais acidentes em termos absolutos, apesar de 
                                                           
1 Em função da falta de dados atualizados de estados e municípios, foi adotado pelo IPEA, procedimentos de atualização monetária em relação à pesquisa anterior (IPEA, DENATRAN e ANTP, 2006), permitindo uma estimativa de faixa provável de valor para o ano de 2014. 
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que, em relação à frota, os indicadores têm mostrado certa queda, retratando um 
avanço nos procedimentos de fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal, 
que intensificou as operações nos trechos mais críticos de acidentes.  
 
Gráfico 2: Crescimento acumulado da frota de automóveis e motocicletas – Brasil (2003-2014) 

 
Fonte: IPEA (2015)  
 
A implementação da Lei n.º 9.503 referente ao Código de Trânsito Brasileiro (1997) 
e as leis complementares, a exemplo da lei n.º 11.705, conhecida popularmente 
como Lei Seca (2008), que revisa o limite de consumo de bebida alcóolica por 
condutores, o controle municipal do trânsito, a melhoria da segurança dos veículos e 
a fiscalização eletrônica, apesar de importantes iniciativas, ainda são insuficientes 
para reduzir, de forma substancial, os acidentes (IBGE, 2010).  
 
Em março de 2011, a ONU proclamou o período de 2011 a 2020 como a Década de 
Ação pela Segurança no Trânsito e desafiou os países a alcançarem a meta de 
estabilizar e diminuir as mortes causadas pelo trânsito por meio da implementação 
de um plano de ação voltado para cinco pilares de intervenção: fortalecimento da 
gestão, investimento em estrutura viária, segurança veicular, comportamento e 
segurança dos usuários de trânsito e atendimento pré-hospitalar e hospitalar ao 
trauma. 
 
Infelizmente, a experiência brasileira no tratamento das informações de um acidente 
de trânsito, com raras exceções, ainda segue um modelo imediatista e, 
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normalmente, as soluções visam à execução de práticas tradicionais no âmbito de 
sinalizações, correção de geometria viária, dentre outras medidas simplistas, com 
tendência maior para a melhoria da fluidez do que necessariamente para a 
promoção da segurança, conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT, 2006).   
 
A prevenção dos acidentes de trânsito exige o conhecimento das ocorrências, do 
perfil das vítimas, dos meios de transporte envolvidos e da localização das áreas de 
risco, porém além das medidas imediatistas, tal prevenção é dificultada pela 
dispersão dos dados em diversos sistemas de informação (MARÍN-LEÓN, 2012). 
 
Tendo como base a hipótese de que a integração e a qualificação das informações 
poderão aprofundar o conhecimento sobre o perfil dos acidentes de trânsito, este 
estudo tem como um dos objetivos reunir as informações existentes sobre os 
acidentes ocorridos nas rodovias federais dentro do estado de Minas Gerais. De 
maneira a comparar os diversos dados, entende-se tornar possível a 
implementação, o desenvolvimento e o monitoramento de políticas integradas à 
prevenção aos acidentes de trânsito. 
 
A preocupação com a segurança no trânsito configura-se como um dos mais 
importantes temas da atualidade, adquirindo caráter epidêmico e convertendo-se em 
um dos principais problemas de saúde pública mundial. No Brasil, representa uma 
das principais causas de morte, mostrando uma tendência crescente (OMS, 2015). 
 
A redução desta triste realidade pode ser alcançada com a elaboração e execução 
de programas de segurança de tráfego contendo macros e micromedidas. As 
macromedidas são relacionadas aos programas de educação e fiscalização, e as 
micromedidas relacionadas a situações em locais específicos, abrangendo estudos 
e pesquisas de engenharia de tráfego (QUEIROZ, 2002). 
 
Entretanto, para que essas medidas sejam implementadas é necessário um 
profundo conhecimento dos fatores que levam as causas responsáveis pelos 
acidentes de trânsito. Segundo Coelho (1999), a análise dos dados de acidentes e a 
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provável identificação de suas causas constituem o primeiro passo para a adoção de 
medidas preventivas na redução do número dos acidentes de trânsito. 
 
Alguns trabalhos similares foram encontrados em fontes acadêmicas. Dentre eles, 
Reis (2014) apresenta uma tese que visa aplicar o processo de mineração de dados 
com o objetivo de encontrar padrões nas variáveis envolvidas em acidentes de 
trânsito na rodovia BR-381, no Estado de Minas Gerais, entre 2008 a 2012. 
Anteriormente, Balbo (2011) propôs um método de análise multivariada para análise 
dos acidentes da BR-277.  
 
Diante disso, torna-se necessário dedicar esforços e pesquisas no sentido de 
encontrar novas ferramentas como, por exemplo, as ferramentas relacionadas à 
descoberta de conhecimento em banco de dados. Estes recursos, suportado por 
técnicas de mineração de dados, podem ser utilizadas como meio de auxílio na 
busca pelo encontro de padrões de conhecimento novos e úteis nas diversas 
variáveis envolvidas em uma ocorrência de acidente de trânsito. 
 
O objetivo geral desse trabalho é analisar os fatores de contribuição para acidentes 
nas rodovias federais, dentro do estado de Minas Gerais, no período de 2010 a 
2014, utilizando técnicas de mineração de dados.  
 
Para atingir ao objetivo proposto, as seguintes etapas foram necessárias:  
 
a) Identificar as rodovias federais dentro do estado de Minas Gerais com maior 

índice de acidentes; 
b) Identificar as rodovias federais dentro do estado de Minas Gerais com maior 

número de mortos; 
c) Identificar os fatores de contribuição nos acidentes nas rodovias federais dentro 

do estado de Minas Gerais; 
 
O próximo capítulo introduz considerações teóricas envolvendo acidentes de trânsito 
e seus fatores de contribuição; e a conceituação de descoberta do conhecimento em 
banco de dados e suas técnicas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Acidente de trânsito 
 
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (NBR 10697/1989), 
acidente de trânsito é: 
 

“Todo evento não premeditado de que resulte dano em veículo ou na sua 
carga e/ou lesões em pessoas e/ou animais, em que pelo menos uma das 
partes está em movimento nas vias terrestres ou aéreas abertas ao público. 
Pode-se originar-se, terminar ou envolver veículos parcialmente na via 
pública.” 

 
Para o IPEA e o DENATRAN (2005), acidente é:  
 

“um evento independente do desejo do homem, causado por uma força 
externa, alheia, que atua subitamente (de forma inesperada) e deixa 
ferimentos no corpo e na mente”; e “Alternativamente, pode-se considerar 
um acidente um evento não intencional que produz ferimentos ou danos.”  

 
COELHO (1999) afirma que, a existência de um acidente de trânsito está 
relacionada a falha na interação de um ou mais elementos do sistema, que são: 
usuário, veículo e via, denominados fatores de contribuição para os acidentes de 
trânsito. Além disso, existe a necessidade de que algum dos elementos do sistema 
esteja em movimento. Desta forma, estudos aprofundados são necessários para um 
melhor entendimento da sua causa. 
 
2.1.1 Fatores Contribuintes 
 
De acordo com CAMPOS (2005), os principais elementos que compõem o sistema 
de trânsito são: as vias, os veículos, as pessoas e o meio ambiente. Ao analisar os 
fatores que influenciam a segurança no tráfego, o homem se destaca como o 
elemento mais importante, uma vez que este comanda a ação.  
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Ainda segundo CAMPOS (2005), quatro fatores se destacam na contribuição para a 
ocorrência de acidentes, sendo eles: fator humano; fator veicular; fatores 
relacionados à via e ao meio ambiente; e fatores ambientais.  
 

a) No fator humano, diversas características podem influenciar o comportamento 
humano. Desse modo, para uma melhor análise, esse fator pode ser 
subdividido em 3 áreas: comportamental, que considera as características 
psicológicas do homem, tais como responsabilidade, bom senso e educação, 
e características de personalidade, como agressividade e lentidão; cognitiva,  
que abrange as características associadas ao aprendizado, como atenção, 
experiência ao volante e com a direção do veículo e grau de conhecimeto das 
leis de trânsito; e, por fim, fisiológica, que avalia o estado físico do homem, 
levando em conta aspectos como efeitos do álcool, das drogas, do cansaço e 
do estresse.  

b) Quanto ao fator veicular, destacam-se as condições do veículo, sua 
fabricação, o projeto de segurança e estado de conservação. Cada elemento 
do veículo desempenha uma função básica para o funcionamento do mesmo, 
além de fornecer informações e dar suporte ao motorista. O painel de direção, 
por exemplo, fornece ao motorista informações sobre a quantidade de 
combustível, a velocidade instantânea, o nível de óleo, dentre outros fatores 
que levam à tomada de decisão por parte do condutor, seja para abastecer o 
tanque de combustível ou mesmo a necessidade de redução da velocidade. 
Além disso, há os elementos que auxiliam  o desempenho do motorista, como 
os espelhos retrovisores, que ampliam sua visão traseira e periférica, e os 
faróis que aumentam sua visão noturna. Há também os elementos de 
segurança ativa, que podem previnir alguns acidentes, como 
desembaçadores, buzinas e freios ABS; e os elementos de segurança 
passiva, que visam minimizar as consequências dos acidentes, como o cinto 
de segurança, os air bags e os para-choques.  

c) Já os fatores relacionados a via podem ser agrupados em: aqueles voltados 
para as características físicas e técnicas da via; outro para as características 
operacionais do fluxo de veículos; e outro para as características urbanísticas. 
O primeiro conjunto abrange o traçado viário das vias, como número de 
faixas, largura da faixa e distância de visibilidade, como também aspectos 
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geométricos, como o raio das curvas o tamanho dos trechos retilíneos. O 
segundo conjunto é voltado para a sinalização e para as condições da pista – 
estado de conservação e pavimentação. O terceiro e último grupo avalia a 
dinâmica da circulação da via, se é um local predominantemente residencial 
ou comercial, o que determina o fluxo de veículos e também o de pedestres.  

d) Por fim, os fatores ambientais surgem a partir dos fenômenos da natureza, 
como chuva, vento, neblina e neve, e do período do dia. Elementos como 
neve e chuva podem reduzir o atrito do veículo, prejudicando assim a 
aderência das rodas à pista. O vento, por sua vez, dependendo da sua 
intensidade, pode comprometer a estabilidade do veículo, sendo regiões com 
ocorrências de ciclones e furacões propícias a acidentes. Em relação ao 
período do dia, o período noturno se destaca como fator gerador de 
acidentes, uma vez que a redução da luminosidade prejudica a identificação 
de informações visuais, sendo estas essenciais à tarefa de dirigir. 

 
Figura 1: Principais elementos que compõem o sistema de trânsito 

FATORES HUMANOS  FATORES VEICULARES 

 Comportamental 
 Cognitivo 
 Fisiológico 

 

  Condições do veículo 
 Projeto de fabricação 
 Projeto de segurança 

   

FATORES AMBIENTAIS 
 

FATORES RELACIONADOS A VIA 

 Fenômenos da natureza   Características físicas e 
técnicas da via 

 Características operacionais do 
fluxo de veículos 

 Características urbanísticas. 

Fonte: próprio autor 
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De acordo com o balanço das atividades da PRF em 2014: 
 

“A maioria dos acidentes ainda é ligada ao comportamento humano. Das 
ocorrências que resultaram em mortes, as principais causas que puderam 
ser detectadas pelos policiais foram a falta de atenção (32%), a velocidade 
incompatível (20%) e ultrapassagens indevidas (12%). A colisão traseira é o 
tipo de acidente que mais acontece. É causada principalmente pela falta de 
atenção, por não se guardar distância de segurança e por se manter uma 
velocidade incompatível. Entretanto, o tipo de acidente que mais mata é a 
colisão frontal, causada, especialmente, pelas ultrapassagens forçadas ou 
em locais sem visibilidade.” 

 
Dessa forma, deve-se levar em consideração que somente os dados objetivos 
registrados pelos órgãos competentes não são suficientes para compreender as 
causas dos acidentes. Este entendimento envolve o estudo dos vários fatores 
contribuintes, bem como um estudo dos locais nos quais os  acidentes ocorrem com 
maior frequência.  
 
2.1.2 Rodovias Federais dentro do Estado de Minas Gerais 
 
De acordo com o portal do governo do estado de Minas Gerais (2015), o estado 
detém o maior sistema rodoviário do Brasil, incluindo-se as rodovias federais e 
estaduais, ou seja, 16% de toda a malha viária existente no país. No estado, são 
269.546 km de rodovias. Deste total, 7.689 km são de rodovias federais, 23.663 km 
de rodovias estaduais, e 238.191 km, de rodovias municipais. 
 
Ainda segundo o portal do governo do estado de Minas Gerais (2015), dentre as 
principais rodovias federais que se encontram dentro do estado de Minas Gerais, 
encontram-se: BR-381, BR-040, BR-116, BR-262, BR-050, BR-153, BR-365, BR-
135, BR-459, BR-267, entre outras, conforme a Figura 2.  
 

a) BR-381 (Rodovia Fernão Dias): é uma rodovia diagonal, de extrema 
importância econômica para o país, por ligar os estados brasileiros do Espírito 
Santo, Minas Gerais e São Paulo.  No trajeto atual, possui ao todo 1181 
quilômetros, dos quais 95 são em São Paulo, 950 em Minas Gerais e 136 no 
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Espírito Santo. O trecho conhecido como rodovia Fernão Dias que liga as 
regiões metropolitanas da grande São Paulo e da grande Belo Horizonte, 
forma um dos mais importantes eixos de transporte de carga e de 
passageiros de todo o Brasil, passando por municípios de médio porte como 
Lavras, Varginha, Três Corações, Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre e 
Extrema, na região Sul de Minas. A Fernão Dias dá acesso também à BR 
116, que liga o Rio de Janeiro à Bahia, além de Vitória, passando por 
Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O nome da rodovia homenageia 
o bandeirante Fernão Dias, que contribuiu para desbravar o território de 
Minas Gerais no século 17. 

b) BR-040 (Rio de Janeiro - Belo Horizonte - Brasília): uma das mais importantes 
rodovias radiais do Brasil, a qual liga o Rio de Janeiro (RJ) a Brasília (DF), 
passando por Minas Gerais. Partindo de Belo Horizonte, com pista dupla até 
Sete Lagoas, a BR 040 atravessa o noroeste de Minas ligando Belo Horizonte 
à capital federal, numa extensão total de 716 km. No outro sentido, passando 
pela Zona da Mata e Campo das Vertentes, dá acesso ao Rio de Janeiro, 
com extensão de 434 km. Na Zona da Mata, a BR 040 liga Belo Horizonte à 
principal cidade-pólo da região, Juiz de Fora, que abriga empresas 
automobilísticas, agroindustriais, moveleiras, metalúrgicas, cimenteiras, 
têxteis e produtoras de papel e papelão. Na região do Campo das Vertentes, 
leva aos acessos para cidades como São João del Rei, Tiradentes e 
Congonhas, municípios de atração turística no circuito histórico. 

c) BR-116 (Rio-Bahia): forma um corredor viário que corta o leste e o noroeste 
de Minas Gerais, permitindo acesso ao Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
Bahia. Relevante para a economia brasileira, esta estrada serve também de 
elo entre as regiões Sul e Sudeste do Brasil com o Nordeste. 

d) BR-262: rodovia transversal que inicia em Vitória, no Espírito Santo, e termina 
em Corumbá, a oeste de Mato Grosso do Sul, bem próximo à fronteira com a 
Bolívia. No estado de Minas Gerais percorre 999,8km, cruzando cidades 
como  como Araxá, Uberaba e Três Lagoas, além da capital mineira. Na parte 
que une os municípios de Betim e João Monlevade, ainda em MG, a BR-262 
e a BR-381 se unem, formando uma única rodovia. 
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e) BR-050: com uma extensão de 406,7km de estradas pavimentadas, esta 
rodovia inicia em Belo Horizonte e termina no município de São Sebastião do 
Paraíso, bastante próximo à divisa com o estado de São Paulo, cortando pelo 
menos 20 cidades mineiras, entre as quais Betim, Itaúna, Divinópolis, 
Formiga, Passos, Itaú de Minas e Pratápolis. É um decisivo corredor de 
tráfego na região do Triângulo Mineiro, além de dar acesso aos Estados de 
Goiás e de São Paulo. 

f) BR-153: Liga Frutal à cidade de Prata, no Triângulo Mineiro, e funciona como 
um importante corredor paralelo à BR 050, auxiliando o transporte de carga 
na região. 

g) BR-365: Liga o Triângulo e o Norte de Minas a Goiás e dá acesso à rodovia 
Rio-Bahia, além de levar aos principais corredores viários para os demais 
Estados limítrofes com Minas. 

h) BR-135: É o caminho para o Norte do Estado, conduzindo às cidades de 
Montes Claros e Pirapora, com suas indústrias têxteis, mecânicas, de ferro-
liga, processamento de frutas e vegetais. 

i) BR-459: Faz a conexão entre Poços de Caldas, Pouso Alegre, Santa Rita do 
Sapucaí e Itajubá, nas regiões Sul e Sudeste de Minas. 

j) BR-267: Liga a BR 381, no Sul do Estado, a Juiz de Fora, na Zona da Mata 
mineira. 

k) BR 265: É também um importante corredor de acesso às cidades de 
Alpinópolis, Boa Esperança, Lavras e São João del Rei. 
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Figura 2: Rodovias Federais dentro do estado de Minas Gerais 

 
Fonte: adaptação do portal do governo do estado de Minas Gerais (2015) 
 
2.2 Descoberta de conhecimento em banco de dados 
 
A rápida evolução dos recursos tecnológicos nas últimas décadas tem permitido ao 
mundo a geração e armazenamento de grandes volumes de dados, com as mais 
diversas funções e naturezas. Estima-se que o número de informações produzidas 
no universo digital está dobrando a cada dois anos, com a perspectiva de se 
multiplicar 10 vezes entre 2013 e 2020, passando de 4,4 trilhões de gigabytes para  
44 trilhões de gigabytes (IDC, 2014).  
 
O crescimento exponencial do volume de dados tem gerado uma urgente 
necessidade de novas técnicas e ferramentas capazes de transformar, de forma 
inteligente e automática, terabytes de dados em informações significativas e em 
conhecimento. Essas informações, de grande importância para o planejamento, 



29  

gestão e tomada de decisão, na verdade, estão  escondidas sob a forma de grandes 
depósitos de dados, e não podem ser descobertas facilmente pelos métodos 
tradicionais de gerenciamento de banco de dados. Visando atender essas 
necessidades, uma metodologia emergente, é a descoberta de conhecimento em 
banco de dados, do termo inglês KDD (Knowledge Discovery in Databases) 
(FAYYAD et al., 1996). 
 
O termo KDD surgiu no primeiro workshop de Knowledge Discovery in Databases, 
em 1989, para enfatizar que o produto final do processo de descoberta em banco de 
dados era o “conhecimento” (FAYYAD et al.,1996). Nos anos seguintes, outros 
workshops foram acontecendo, sendo o último no ano de 1994. Em 1996, foi 
realizada a Segunda Conferência Internacional, chamada de KDD-96. Este evento 
tem se repetido anualmente, reunindo os principais pesquisadores da área com 
grandes contribuições para o tema KDD (ROMÃO, 2002). 
 
Segundo FAYYAD et al. (1996), KDD é “o processo não trivial de identificação de 
padrões válidos, desconhecidos, potencialmente úteis e, no final das contas, 
compreensíveis em dados”. 
 
O número de etapas componentes do KDD varia conforme a visão dos autores 
referenciados. Alguns utilizam cinco etapas, outros sete ou até nove etapas. 
Basicamente elas cobrem o a mesma extensão de atividades sendo somente a 
distribuição mais abrangente para algumas que para outras. 
 
O modelo de FAYYAD et al. (1996), é constituído de cinco etapas: seleção, pré-
processamento e limpeza, transformação, mineração de dados (data mining) e 
interpretação/avaliação. Simplificando, pode-se dizer que o processo de KDD 
compreende, na verdade, todo o ciclo que o dado percorre até virar conhecimento, 
conforme pode ser visto na Figura 3. 
 
DINIZ e LOUZADA NETO (2000) afirmam que, embora esses passos devam ser 
executados na ordem apresentada, o processo é interativo e iterativo. As etapas são 
interativas porque envolvem a cooperação da pessoa responsável pela análise de 
dados, cujo conhecimento sobre o dominio orientará a execução do processo. Por 
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sua vez, a iteração deve-se ao fato de que, com frequência, esse processo não é 
executado de forma sequencial, mas envolve repetidas seleções de parâmetros e 
conjunto de dados, aplicações das técnicas de mineração de dados e posterior 
análise dos resultados obtidos, a fim de refinar os conhecimentos extraídos. 
 
Figura 3: O ciclo do processo de KDD 

 
Fonte: adaptação de FAYYAD et al. (1996) 

Segundo FAYYAD et al. (1996), as etapas são explicadas conforme abaixo: 
 

a) Seleção – compreende em identificar quais dados, dentre as bases de dados 
existentes, serão utilizados, avaliando: disponibilidade, qualidade, e 
complexidade. 

b) Pré-processamento e Limpeza – a limpeza dos dados é realizada por meio de 
um pré-processamento, visando assegurar a qualidade dos dados 
selecionados. Para atingir este objetivo, são utilizados métodos de redução 
ou transformação para diminuir o número de variáveis envolvidas no 
processo, visando com isto melhorar o desempenho do algoritmo de análise. 

c) Transformação – após serem selecionados, limpos e pré-processados, os 
dados necessitam ser armazenados e formatados adequadamente para que 
os algoritmos possam ser aplicados. Além disto, nesta fase, se necessário, é 
possível obter dados faltantes através da transformação ou combinação de 
outros dados. 

d) Mineração de dados – o objetivo principal desse passo é a aplicação de 
técnicas de mineração nos dados pré-processados, o que envolve ajuste de 
modelos e/ou determinação de características nos dados. Em outras 
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palavras, exige o uso de métodos inteligentes para a extração de padrões ou 
conhecimentos dos dados. 

e) Interpretação/avaliação – a etapa final do processo de mineração consiste no 
pós-processamento, que engloba a interpretação dos padrões descobertos e 
a possibilidade de retorno a qualquer um dos passos anteriores. Assim, a 
informação extraída é analisada (ou interpretada) em relação ao objetivo 
proposto, sendo identificadas e apresentadas as melhores informações. 

 
2.2.1 Mineração de Dados 
 
De todas as etapas do processo de KDD, é a etapa de Mineração de Dados (data 
mining) que recebe o maior destaque na literatura. FAYYAD (1996b) define que: 
"Extração de conhecimento de Bases de Dados é o processo de identificação de 
padrões válidos, novos, potencialmente úteis e compreensíveis embutidos nos 
dados". 
 
Já conforme BERRY e LINOFF (1997), Mineração de Dados é a exploração e 
análise, de forma automática ou semi-automática, de grandes bases de dados com 
objetivo de descobrir padrões e regras. Os autores destacam que o objetivo da 
metodologia é o descobrimento de relacionamento entre os dados em um banco de 
dados, e o fornecimento dos devidos subsídios para predizer tendências futuras 
baseadas no passado. Os resultados provenientes da mineração de dados podem 
ser utilizados no gerenciamento de informação, tomada de decisão e diversas outras 
aplicações. 
 
Para GOLDSCHMIDT et al. (2015), a mineração de dados é uma etapa essencial do 
KDD. Nesta fase, acontece a busca por novos conhecimentos úteis, a partir dos 
dados. Este é um dos motivos pelo qual diversos autores referem-se à mineração de 
dados e ao processo de KDD como se fossem sinônimos. A mineração de dados 
compreende aplicar algoritmos específicos sobre os dados, na busca da extração de 
conhecimentos novos e úteis. 
 
Para FAYYAD (1996b), as tarefas de mineração de dados são: a extração de regras 
de associação, classificação, previsão, agrupamento, entre outras. Ainda segundo o 
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autor, a aplicação de mineração de dados, sem o prévio conhecimento dos métodos, 
pode facilmente levar a descoberta de padrões sem sentido e inválidos, e por este 
motivo, os seus objetivos devem ser definidos conforme o uso pretendido dos 
resultados. Porém, a tarefa de descobrir o método certo para cada tipo de aplicação 
de mineração de dados é necessária e difícil de determinar. 
 
2.2.1.1 Tarefas de Mineração de Dados 
 
Na mineração de dados, dependendo do objetivo a ser atingido, diferentes tarefas 
poderão ser executadas sobre a base de dados. Diversos autores definem uma 
quantidade variada de tarefas para mineração de dados, conforme apresentada 
abaixo: 
 

a) Classificação, Estimação, Predição, Afinidade em grupos, Agrupamentos 
(Clustering) e Descrição (BERRY e LINOFF, 1997);   

b) Previsão, Identificação, Classificação e Otimização (ELMASRI e NAVATHE, 
2005); 

c) Descrição e Predição (HAN et al. , 2005);  
d) Classificação, Regressão, Regras de Associação, Sumarização, Clustering e 

Outras (REZENDE, 2005);  
e) Classificação, Regressão, Associação, Clustering e Sumarização (DIAS, 

2002); 
f) Classificação, Regressão, Clustering, Sumarização, Modelagem de 

Dependências, Análise de Links e Análise Sequencial (FAYYAD et al., 
1996b).  

Apesar das diferenças, a maioria deles entende que as tarefas podem ser 
classificadas em dois grupos, conforme é apresentado por REZENDE (2005) na 
Figura 4. 
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Figura 4: Tarefas de mineração de dados 

 
Fonte: Adaptação de REZENDE (2005) 
 
As tarefas preditivas envolvem atributos de um conjunto de dados para prever o 
valor futuro de uma variável meta, visando principalmente à tomada de decisão. Já 
as tarefas descritivas procuram padrões interpretáveis pelos humanos, visando o 
suporte à tomada de decisão (REZENDE, 2005). Essas tarefas são subdivididas em:  
 

 Atividades descritivas: 
 

a) Regras de Associação   
São padrões informativos na forma X  Y, em que X e Y são conjuntos de 
itens. São pesquisadas todas as possíveis regras X  Y, representando 
estruturas de valores dos atributos de um registro. Usada para determinar 
quais itens tendem a ser adquiridos juntos em uma mesma transação. Como 
exemplo, tem-se: Determinar quais produtos costumam ser colocados juntos 
em um carrinho de supermercado (DIAS, 2002).  

b) Agrupamento ou Clusterização   
É um aprendizado que identifica um conjunto finito de categorias ou 
agrupamentos para descrever os dados, ou seja, é uma classificação não-
supervisionada. O objetivo é segmentar um grupo de registros diversos de 
uma base de dados em subgrupos contendo registros  similares. Como 
exemplo, tem-se: agrupar clientes por região de país, agrupar clientes com 
comportamento de compra similar (DIAS, 2002).  
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A Figura 5 mostra um exemplo de como seria a saída com a utilização da 
tarefa de Clusterização. 
 
Figura 5: Cluster simples para um conjunto de dados de empréstimos separados em 3 
grupos 

 
Fonte: adaptação de Fayyad et al. (1996a) 
 

 Atividades preditivas: 
 

a) Classificação  
É uma função de aprendizado que mapeia dados de entrada, ou conjuntos de 
dados de entrada, em um número finito de categorias. O  objetivo é aprender 
a classificar um novo exemplo, cuja classe é desconhecida, através de 
relacionamentos entre um atributo meta, e um conjunto de atributos de 
previsão. Como exemplo, tem-se: classificação de pedidos de crédito, 
esclarecimento de pedidos de seguro fraudulento e Identificação da melhor 
forma de tratamento de um paciente (DIAS, 2002). A Figura 6 mostra um 
exemplo de como seria a saída com a utilização da tarefa de classificação. 
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Figura 6: Uma classificação linear simples para um conjunto de dados sobre limites 

 
Fonte: adaptação de Fayyad et al. (1996a) 
 

b) Regressão  
Conceitualmente similar à tarefa de classificação, diferenciando somente na 
variável meta, que aqui, passa a ser contínua. Como exemplo, tem-se: 
estimar o número de filhos ou a renda total de uma família, estimar o valor em 
tempo de vida de um cliente, estimar a probabilidade de que um paciente 
morrerá baseando-se nos resultados de diagnósticos médicos e prever a 
demanda de um consumidor para um novo produto (DIAS, 2002). A Figura 7 
mostra um exemplo de como seria a saída com a utilização da tarefa de 
regressão linear. 
 
Figura 7: Uma regressão linear simples para um conjunto de dados de empréstimos 

 
Fonte: adaptação de Fayyad et al. (1996a) 
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c) Detecção de Anomalia 
Esta tarefa tem como objetivo detectar desvios de um comportamento 
considerado normal, e caracterizar uma situação como anormal ou não. Como 
exemplo, tem-se: analisar registros de movimentação de um cartão para 
impedir que um fraudador decidido a fazer muitas compras em pouco tempo 
se passe pelo proprietário legítimo do cartão (DIAS, 2002). 

 
DIAS (2002), afirma que não existe uma técnica de mineração de dados que resolva 
todos os problemas. Cada método serve para diferentes propósitos, cada um 
oferece vantagens e desvantagens. A familiaridade com as técnicas é necessária e 
facilita a escolha, de acordo com os problemas apresentados a nível de mineração 
de dados.  
 
2.2.1.2 Clustering ou Agrupamento de Dados 
 
O procedimento de visualizar conjuntos em grupos discretos constitui umas das 
atividades mais básicas dos seres humanos e fundamental para ciência. O seu 
objetivo é impor alguma ordem, algum padrão inteligível, a um grande volume de 
objetos apresentado sem maiores informações que levem a um entendimento direto 
por parte do observador. Desta forma, quando damos nome a algo muitas vezes 
realizamos até mesmo sem perceber o ato de classificar, pois o nome representa 
uma espécie de rótulo para uma classe, ou grupo, e por outro lado, quando temos a 
informação da classe ou o rótulo, podemos inferir as propriedades de um objeto 
específico baseado na categoria ao qual pertence (HAN et al., 2005). 
 
Segundo JAIN et al. (1999), Clustering é a organização de uma coleção de objetos 
em grupos, baseado na similaridade entre os objetos. O objetivo da tarefa de 
agrupamento de dados é descobrir grupos naturais de objetos, nos quais os objetos 
no mesmo grupo são mais similares entre si, em relação aos objetos em outros 
grupos. 
 
HAN et al. (2005) relatam que Clustering é o processo de agrupar os dados em 
classes ou clusters tal que os objetos dentro de um cluster tem alta similaridade em 
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comparação uns com os outros, mas são muito dissimilares para objetos em outros 
clusters. Também comparam classificação com clusterização escrevendo que ao 
contrário da classificação, Clustering não conta com classes predefinidas e 
exemplos de treinamento de classes rotuladas. Por esta razão, Clustering é uma 
forma de aprendizado por observação, em lugar de aprendizado por exemplos. 
 
Segundo GOLDSCHMIDT et al. (2015), esta técnica é baseada em aprendizado não 
supervisionado e dispensa a classificação prévia dos dados e a interferência do 
especialista nesta atividade. Seu objetivo é maximizar similaridade intracluster e 
minimizar similaridade intercluster. Desta forma, quando se tem necessidade de 
explorar a desconhecida natureza dos dados independente de se ter uma pré-
informação de pertinência, a análise de clustering é a ferramenta mais adequada. 
 
Figura 8: Dados de entrada (a) e clusters construídos (b). Na parte (b), dados pertecentes a um 
mesmo grupo (cluster) apresentam a mesma classe 

 
Fonte: adaptação de JAIN et al. (1999) 
 
Segundo HAN et al. (2005), existem cinco principais métodos de clusterização, que 
são: 
 
a) Métodos hierárquicos:  

Os agrupamentos do tipo hierárquico produzem uma hierarquia entre os grupos. 
Essa hierarquia pode ser representada por uma árvore de grupos, que é 
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conhecida como dendograma. Nessa representação as observações de dados 
individuais são as folhas da árvore e os nós do interior são aglomerados de 
grupos. Os métodos hierárquicos permitem, assim, a exploração dos dados em 
diferentes níveis de granularidade. 
 
Os métodos de agrupamento hierárquico são classificados em métodos 
aglomerativos (bottom-up) e métodos de divisão ou divisivos (top-down). Na 
abordagem dos métodos aglomerativos, inicia-se com cada observação do 
conjunto de dados em um distinto grupo e sucessivas incorporações de 
observações são realizadas até que todas as observações pertençam a um único 
grupo. Na abordagem dos métodos divisivos inicia-se com um único grupo 
contendo todas as observações do conjunto de dados e recursivas divisões são 
executadas até que o número de grupos seja igual ao número de observações. 
 
A Figura 9 apresenta, de maneira esquemática, os passos da segmentação 
aglomerativa e divisiva. 
 
Figura 9: Esquema dos métodos de segmentação aglomerativos e divisivos 

 
Fonte: Adaptado de HAN, KAMBER (2005) 
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b) Métodos baseados em grid: 
Os métodos de Clusterização baseados em grade usam uma estrutura de dados 
em grade de multiresolução. Eles discretizam o espaço de objetos em um 
número finito de células que formam uma estrutura de grade na qual todas as 
operações de Clusterização são efetuadas. A principal vantagem desta 
abordagem é seu tempo de processamento rápido, que é tipicamente 
independente do número de objetos de dados, contudo dependente, somente, do 
número de células em cada dimensão no espaço discretizado. 

c) Métodos baseados em modelos: 
Os métodos baseados em modelos criam um modelo hipotético para cada grupo 
desejado e procuram ajustar os dados da melhor maneira ao modelo criado. Os 
algoritmos baseados neste método são capazes de descobrir os grupos através 
de funções de densidade que refletem a distribuição espacial dos objetos. 
Também possibilitam modos de determinar automaticamente o número de 
grupos baseados em padrões estatísticos, inclusive em presença de ruídos ou 
dados fora do padrão, o que proporciona o desenvolvimento de algoritmos 
bastante robustos. Como tentativa de otimização dos métodos de segmentação, 
com uma melhor adequação entre os dados apresentados e alguns modelos 
matemáticos, tais métodos são usualmente baseados na hipótese de que os 
dados são originados de acordo com uma probabilidade estatística de 
distribuição. Os métodos de modelos seguem duas principais abordagens: a 
abordagem estatística ou a abordagem de redes neurais. 

d) Métodos baseados em densidade: 
A maioria dos métodos Particionais clusteriza objetos com base na distância 
entre eles. Tais métodos podem encontrar dificuldades para descobrir clusters de 
formas arbitrárias. Nos métodos de Clusterização baseados em Densidade, 
clusters são definidos como regiões densas, separadas por regiões menos 
densas que representam os ruídos. As regiões densas podem ter uma forma 
arbitrária e os pontos dentro de uma região podem também estar distribuídos 
arbitrariamente e, por isso, os métodos baseados em densidade são adequados 
para descobrir clusters com forma arbitrária, tais como elíptica, cilíndrica, 
espiralada, etc. até os completamente cercados por outro “cluster” e são 
especialistas em identificar e filtrar ruídos. Os métodos baseados em densidade 
diferem-se pela forma com que crescem os clusters: uns determinam os clusters 
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de acordo com a densidade da vizinhança dos objetos, outros, trabalham de 
acordo com alguma função de densidade.  

e) Métodos de particionamento: 
Métodos de particionamento consistem em dividir os objetos em K clusters 
distintos seguindo uma definição de similaridade. A idéia é que os elementos 
dentro de um cluster possuam altos valores de similaridade uns com os outros, 
enquanto a relação com os demais clusters apresente grande dissimilaridade. 
Dentre suas técnicas, merecem destaque devido a sua popularidade as técnicas 
de K-Means e K-Medóides. Os métodos de particionamento caracterizam-se pela 
necessidade de informar previamente um número K de clusters a serem criados. 
 
Inicialmente, o algoritmo escolhe k objetos como sendo os centros dos k clusters. 
Os objetos são divididos entre os k clusters de acordo com a medida de 
similaridade adotada, de modo que cada objeto fique no cluster que forneça o 
menor valor de distância entre o objeto e o centro do mesmo. Então, o algoritmo 
utiliza uma estratégia iterativa de controle para determinar que objetos devem 
mudar de cluster, de forma que a função objetivo usada seja otimizada.  
 
Após a divisão inicial, há duas possibilidades na escolha do “elemento” que vai 
representar o centro do cluster, e que será a referência para o cálculo da medida 
de similaridade. Ou utiliza-se a média dos objetos que pertencem ao cluster em 
questão, também chamada de centro de gravidade do cluster (esta é a 
abordagem conhecida como k-means); ou escolhe-se como representante o 
objeto que se encontra mais próximo ao centro de gravidade do cluster 
(abordagem é conhecida como k-medoids), sendo o elemento mais próximo ao 
centro chamado de medoid.  

 
2.2.1.3 Algoritmo de k-means 
 
O K-means é um método da tarefa de agrupamento proposto por J. MacQueen em 
1967. O algoritmo de Análise de Agrupamento k-means (ou algoritmo das k-médias) 
é um dos mais conhecidos e utilizados, além de ser o que possui o maior número de 
variações. O algoritmo k-means é amplamente utilizado nas mais diversas 
aplicações.  
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Este algoritmo é baseado na definição de um ponto central para cada cluster, e a 
partir deste buscar os objetos mais próximos a este ponto criando os clusters. Este 
ponto central funciona como uma espécie de centro de gravidade (centróide) de 
cada cluster, seu objetivo é fazer com que os objetos pertencentes a um cluster 
possuam alta similaridade entre si e a relação deste cluster com outros clusters 
identificados apresente baixa similaridade. Uma forma de calcular o centróide de um 
cluster é fazendo a média entre os objetos existentes dentro deste cluster (HAN et 
al., 2005). 
 
Inicialmente, o algoritmo “K-Means”, necessita receber o parâmetro k, que 
representa o número de grupos que se deseja formar com os dados a serem 
analisados. Com este parâmetro definido, o algoritmo seleciona k objetos do 
conjunto de dados aleatoriamente, como sendo os centros dos k clusters. Em 
seqüência, os demais objetos serão testados em cada cluster e serão alocados 
naquele ao qual tenham a maior similaridade, ou seja, a menor distância. A cada 
novo objeto alocado será calculada a média dos objetos do grupo – o centróide, 
contra quem será medida a distância dos objetos que ainda não foram alocados. 
 
Para calcular a similaridade dos objetos é necessário utilizar alguma técnica de 
medida de distância. São diversas as medidas que podem ser utilizadas, entre elas, 
a distância Euclidiana, Manhattan ou de Minkowski. 
 
HAN et al. (2005) destacam que a mais utilizada é a distância Euclidiana, que é a 
distância em linha direta entre os dois pontos que representam os objetos. É 
simplesmente a distância geométrica dos objetos x e y em um espaço 
multidimensional, dada pela Equação 1: 
 

Equação 1: Distância Euclidiana 

 Fonte: HAN et al. (2005) 
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Distância Euclidiana quadrática é uma forma de empregar o padrão de distância 
Euclidiana dando, progressivamente, maior peso aos objetos mais distantes. É 
calculada pela Equação 2: 
 

Equação 2: Distância Euclidiana quadrática 

 
Fonte: HAN et al. (2005) 

 
A segunda medida de distância mais usada é a Manhattan ou “city-block” é 
simplesmente a média da diferença entre os objetos. Na maioria dos casos, esta 
medida de distância obtém resultados parecidos com a distância Euclidiana. 
Contudo, note-se que, nesta medida, o efeito de dados fora do padrão é amortecido. 
É calculada pela  
Equação 3: 
 

Equação 3: Distância Manhattan 

 
Fonte: HAN et al. (2005) 
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Essa medida de similaridade é mais facilmente calculada do que a anterior, mas ela 
pode não ser adequada se os atributos estão correlacionados, pois não há garantia 
da qualidade dos resultados obtidos. 
A distância Minkowski é a generalização das distâncias anteriores. Ela é 
representada pela Equação 4: 
 

Equação 4: Distância Minkowski 

 
Fonte: HAN et al. (2005) 

 
onde p é um inteiro positivo que no caso da distância Euclidiana é igual a 2 e no da 
city-block é igual a 1.  
 
O modo de processamento do algoritmo K-Means pode ser descrito nos seguintes 
passos: 
 

a) Definir o número dos k clusters; 
b) Escolher aleatoriamente os valores iniciais para os centróides; 
c) cada objeto é associado a um cluster onde o seu centróide seja o mais 

próximo, utilizando para isso uma das medidas de distância. 
d) os centróides de cada cluster são recalculados com base nos objetos que o 

compõem. 
e) Os passos c e d são repetidos até que o número de iterações alcance o seu 

limite ou os objetos não troquem de centróide. Tipicamente é utilizada soma 
do erro quadrático, dada pela Equação 5: 

 
Equação 5: Soma do erro quadrático 
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Fonte: HAN et al. (2005) 

 
onde E é a soma do erro quadrático de todos os objetos da base de dados, p 
é o ponto que representa um determinado objeto no espaço e  mi é o valor 
médio do cluster Ci (p e mi são multidimensionais). Este critério procura 
formar grupos compactos e separados entre si. 
 

O objetivo deste algoritmo é encontrar uma posição satisfatória para os clusters 
onde o erro quadrático da distância entre os objetos de um cluster e seu centróide 
seja o menor possível (JAIN, 1999). 
 
Além da representação matemática, outra forma comum de apresentação deste 
algoritmo é através do pseudo código, como é exibido abaixo: 
 
 Algoritmo convencional K-Means 
Entrada: Conjunto de dados D, Número de clusters k, Dimensão d  
Saída: Distribuição dos n pontos de D entre os k clusters  
Seja Ci é o i-ésimo cluster  
C1, C2, . . . , Ck = partição inicial de D  
repita  
 di,j = distância entre o caso i e o cluster j  
 para todo 1 <= j <= k faça  
 ni = arg min{di,j : ∀i, j}  
 Atribua o caso i ao cluster ni  
 Recalcule o centróide de qualquer cluster modificado acima  
 fim  
até Nenhum centróide mude de lugar  
retorne saída 
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Ou através do diagrama de atividade na Figura 10: 
 

Figura 10: Diagrama de atividade o algoritmo K-Means. 

 
Fonte: GOLDSCHMIDT et al. (2015) 

 
O próximo capítulo apresenta as bases de dados utilizadas nos experimentos, o 
software, o hardware e a metodologia empregada nos mesmos. 
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3 METODOLOGIA 
 
3.1 Caracterização da pesquisa 
 
Segundo Fonseca (2002): 

“A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo 
positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base 
na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos 
padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 
matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 
variáveis, etc..” 

 
Os tipos de pesquisa podem ser definidos por dois critérios básicos: quanto aos fins 
e quanto aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa descritiva expõe as características 
de um fenômeno ou de uma determinada população. Ela pode também correlacionar 
variáveis e definir a sua natureza, porém não tem o compromisso de explicar os 
fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação (Vergara, 2007). 
 
Quanto aos meios, a pesquisa experimental é a investigação empírica na qual o 
pesquisador controla e manipula variáveis independentes e observa as variações 
que tais manipulações produzem em variáveis dependentes. Variável independente 
ou antecedente é aquela que exerce influência sobre as variáveis dependentes. Já a 
variável dependente ou consequente, é aquela que vai ser afetada pela variável 
independente (Vergara, 2007). 
 
Quadro 1: Metodologia utilizada 

Metodologia utilizada na pesquisa 
Tipo de pesquisa Descritiva experimental 
Abordagem metodológica Quantitativa 
Análise de dados Quantitativo envolvendo a análise de 

dados por meio da mineração de dados 
com o uso do algoritmo K-means e do 
software livre WEKA. 

Critério de seleção dos dados Período restringido entre os anos de 
2010 a 2014. 

Fonte: próprio autor 
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3.2 Base de dados 
 
Para esse estudo foram utilizados os dados correspondentes aos boletins de 
ocorrências em rodovias federais brasileiras e foram disponibilizados através do 
portal de dados abertos da Polícia Rodoviária Federal. São caracterizados como 
Dados Abertos Governamentais (DAG) ou dados públicos, pois estão à disposição 
na internet para livre utilização pela sociedade. 
 
Os dados obtidos no intervalo de 2010 a 2014 foram cedidos através de tabelas em 
Excel, contendo um total de 271.414 registros de acidentes contendo diversos dados 
conforme Quadro 7, constante do apêndice A. 
 
3.3 Análise e adequação dos dados 
 
Para realizar a análise e adequação dos dados e alcançar os objetivos propostos 
neste trabalho, os dados foram importados das tabelas em Excel para o banco de 
dados Microsoft SQL Server 2012™. A escolha deste produto deve-se a facilidade 
de uso e experiência profissional do próprio autor. Quanto ao licenciamento, a 
Faculdade Promove de Tecnologia possui contrato de parceria com a Microsoft, o 
que permite a utilização do banco de dados pelos alunos e docentes desta 
faculdade. 
 
Os dados analisados neste trabalho foram obtidos no referido portal de dados 
abertos e fazem parte da base de dados da Polícia Rodoviária Federal. A seleção 
dos dados foi baseada na primeira etapa do ciclo do processo de KDD, como 
demonstrado na Figura 3. Primeiramente, foi analisada qual parcela de dados seria 
considerada útil para analisar as ocorrências que foram registradas durante todo o 
período de 2010 a 2014. 
 
Um conjunto de dados pode conter diversos tipos de ruídos e/ou imperfeições, como 
valores incorretos, inconsistentes, duplicados ou ausentes. Frequentemente são 
utilizadas técnicas de pré-processamento de dados para melhorar a qualidade dos 
mesmos. Essa tarefa no ciclo do processo de KDD está representada nas etapas de 
pré-processamento/limpeza e transformação, conforme apresentado na Figura 3. 
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Essas técnicas podem ser de eliminação ou minimização dos problemas citados. 
Neste contexto, na base de dados disponibilizada, os seguintes problemas foram 
identificados durante o pré-processamento: 
 

a) foram identificados alguns campos com informações consideradas 
irrelevantes e/ou desnecessárias para o processo de mineração de dados, 
como por exemplo, “ID PESSOA”, “TIPO OCORRÊNCIA”, “STATUS 
OCORRÊNCIA”; 

b) significativa quantidade de dados faltantes em atributos como “TRAÇADO DA 
VIA”, “CLASSIFICAÇÃO DO ACIDENTE”, “TIPO DE VEÍCULO” e “USO DO 
SOLO”; 

c) códigos de rodovias federais inexistentes e/ou repetidos; 
d) no atributo “TIPOVEICULO” encontram-se valores repetidos e/ou similares, 

como por exemplo, “reboque”, “semi-reboque e reboque” , “caminhonete”, 
“camioneta”. 

 
3.4 Software 
 
Para a mineração de dados, foi utilizado o software livre WEKA – Waikato 
Environment for Knowledge Analysis, escolhido por possuir as seguintes 
características: 

 
a) Ferramenta desenvolvida na linguagem JAVA, que tem como característica a 

portabilidade para execução em diversas plataformas; 
b) É uma ferramenta de código fonte aberto; 
c) Por meio do link http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/downloading.html, é 

possível fazer o download e utilizar a ferramenta sem maiores problemas; 
d) Possui implementação do algoritmo k-means; 
e) Ferramenta utilizada em trabalhos acadêmicos, como em ROMÃO (2002) e 

GALVÃO (2009). Este último autor, especificamente, na mineração em uma 
base de dados do sistema único de Saúde, buscando associações entre 
variáveis das vítimas de acidentes de transporte ocorridos no município de 
Cuiabá. 
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Para utilização do software WEKA, algumas transformações na base de dados 
fornecida foram efetuadas, devido a restrições da ferramenta e uso do algoritmo. 
Realizaram-se as seguintes substituições: 
 

a) a partir do atributo data do acidente foi criado o atributo dia da semana 
(domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado);  

b) do atributo horário do acidente foi criado o atributo período do dia (manhã, 
tarde, noite ou madrugada) referente ao acidente;  

c) do atributo horário do acidente foi criado o atributo faixa horária (00:00-01:59, 
02:00-03:59,..,22:00-23:59) 

d) o atributo data nascimento deu origem ao atributo idade;  
 
Com os filtros e as substituições devidamente realizadas, o próximo passo foi 
transformar o arquivo .CSV, com a vírgula como delimitador, em arquivos .ARFF. A 
transformação foi feita através da função CSVLoader do próprio software WEKA. 
 
Após executada a função de conversão, o arquivo .ARFF foi gerado. Esse arquivo 
possui, no seu cabeçalho, a seção @relation, que identifica o nome do arquivo, a 
seção @attribute, que são os atributos utilizados, e todas as categorias de valores 
encontrados para cada atributo e, finalmente, a seção @data, que são os dados 
separados por vírgula (Figura 11). 
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Figura 11: Arquivo .ARFF 

 
Fonte: próprio autor 
 
3.5 Hardware 
 
Para a realização dos experimentos foi utilizado um PC, com processador INTEL 
CORE I7, 8 GB de memória RAM e HD com 500 GB, com o sistema operacional 
Windows® 2010. 
 
3.6 Métodos 
 
O algoritmo K-Means apresentado nesta dissertação foi utilizado como técnica 
básica na tarefa de mineração de dados dos experimentos realizados. Para sua 
aplicação junto aos dados fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal, foram 
aplicadas as etapas do ciclo do processo de KDD, para descobrimento de 
conhecimento em banco de dados, propostas FAYYAD et al. (1996). As etapas que 
compõem o processo de KDD não são rígidas, podendo ser percorrido de trás para 
frente, entre as diferentes etapas, sendo que a iteração entre as etapas melhora o 
processo como um todo. 
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Por questões já mencionadas, optou-se por utilizar sua implementação 
disponibilizada no software WEKA. Como parte do processo, antes de iniciar a 
execução do algoritmo foi necessário configurar alguns parâmetros conforme 
demonstrado na Tabela 3. 
 
Tabela 3: Parâmetros de configuração no WEKA 
Sigla  Descrição do Parâmetro 
-N  Configura o número de agrupamentos 
-A  Configura a função de medida de distância de centróide 
-I  Configura o número máximo de interações 
-S  Número aleatório utilizado para atribuir os primeiros 

centróides e as  primeiras afetações das  instâncias aos 
grupos 

Fonte: próprio autor 
 
A próximo capítulo apresenta os resultados obtidos por meio da aplicação da 
metodologia descrita neste capítulo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Este capítulo apresenta e discute os resultados obtidos a partir do processamento 
dos dados dos boletins de ocorrências de acidentes em rodovias federais dentro do 
estado de Minas Gerais no período de 2010 a 2014.  
A fim de organizar os resultados, O capítulo está estruturado conforme apresentado 
na Tabela 4. 
 
Tabela 4: Estrutura do capítulo análise de resultados 
Seção  Descrição  
4.1  Análise dos dados dos boletins de ocorrência 
4.2  Apresentação dos resultados encontrados na mineração dos 

dados utilizando o algoritmo de agrupamento K-Means 
4.2.1  Agrupamento de acidentes relacionados com motocicleta 
4.2.2  Agrupamento de acidentes relacionados com atropelamento 

de pedestre 
4.2.3  Agrupamento de acidentes relacionados com colisão frontal 
4.2.4  Agrupamento de acidentes relacionados com velocidade 

incompatível 
4.2.5  Agrupamento de acidentes relacionados com a falta de 

atenção 
Fonte: próprio autor 
 
4.1 Análise dos dados dos boletins de ocorrência 
 
De acordo com a base de dados de Boletins de Ocorrências em Rodovias Federais 
da PRF, de um total de 271.414 registros, 129.929 eram acidentes únicos,  
registrados no período de 2010 a 2014 em rodovias federais dentro do estado de 
Minas Gerais. A evolução dos acidentes em quantidade para cada ano pode ser 
observada no Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Evolução dos acidentes no período de 2010 a 2014 

 
Fonte: dados da pesquisa 
 
Analizando os dados acima, podemos perceber que com exceção do ano 2011, que 
teve um o aumento de 0,18% na quantidade de acidentes, nos anos subseqüentes 
houve redução. Destaque para o ano de 2014 que apresentou uma redução de 
17,35% em relação a 2013.  
 
Segundo IPEA (2015), o número de acidentes nas rodovias federais vem caindo, na 
contramão do crescimento da frota, coincidindo com o início das operações da PRF 
concentradas nos trechos mais críticos. Mesmo caindo o número de acidentes no 
período analisado, Minas Gerais foi o estado que apresentou o maior número de 
acidentes e mortos no Brasil em 2014, como pode ser observado na Tabela 5. 
.  
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Tabela 5: Quantidade de acidentes e mortes por estado (2014) 
UF Rodovia 

federal 
(km) 

Acidentes 
em 2014 

Mortos 
em 2014 

Rodovia 
federal 

(%) 
Acidentes 

2014 
(%) 

Mortos 
em 2014 

(%) 
Acre 1.291,7 457 32 1,8 0,3 0,4 
Alagoas 789,4 1.530 149 1,1 0,9 1,8 
Amazonas 675,7 168 18 1,0 0,1 0,2 
Amapá 1.125,8 273 10 1,6 0,2 0,1 
Bahia 6.539,5 10.388 794 9,2 6,1 9,7 
Ceará 2.540,7 3.788 291 3,6 2,2 3,5 
Distrito 
Federal 

950,3 1.315 46 1,3 0,8 0,6 
Espírito Santo 818,1 7.800 278 1,2 4,6 3,4 
Goiás 2.843,0 7.111 467 4,0 4,2 5,7 
Maranhão 3.426,6 2.614 316 4,8 1,5 3,8 
Minas Gerais 5.773,5 21.858 1.163 8,1 12,9 14,1 
Mato Grosso 
do Sul 

3.671,0 3.427 226 5,2 2,0 2,7 
Mato Grosso 4.063,5 4.460 283 5,7 2,6 3,4 
Pará 4.708,3 3.226 195 6,6 1,9 2,4 
Paraíba 1.300,0 3.658 183 1,8 2,2 2,2 
Pernambuco 2.175,5 7.400 425 3,1 4,4 5,2 
Piauí 2.761,4 2.727 228 3,9 1,6 2,8 
Paraná 3.979,2 17.157 777 5,6 10,2 9,4 
Rio de 
Janeiro 

1.542,5 15.389 533 2,2 9,1 6,5 
Rio Grande 
do Norte 

1.628,4 3.671 149 2,3 2,2 1,8 
Rondônia 4.956,1 2.698 103 7,0 1,6 1,3 
Roraima 1.974,3 309 30 2,8 0,2 0,4 
Rio Grande 
do Sul 

6.012,6 14.422 507 8,5 8,5 6,2 
Santa 
Catarina 

2.569,7 18.178 537 3,6 10,8 6,5 
Sergipe 448,9 1.561 64 0,6 0,9 0,8 
São Paulo 1.067,6 12.127 307 1,5 7,2 3,7 
Tocantins 1.376,9 1.300 117 1,9 0,8 1,4 
Total 71.010,2 169.163 8.228 100,0 100,0 100,0 
Fonte: dados da pesquisa 
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Conforme o Gráfico 4, nos acidentes ocorridos no período entre 2010 a 2014, 4% 
resultaram em mortes, ou seja, aproximadamente 6 mil pessoas perderam a vida e 
cerca de 81 mil ficaram feridos. Pouco mais de um quarto dos feridos teve lesões 
graves. Somente em 2014, 898 acidentes apresentaram vítimas fatais; 9364 vítimas 
feridas; e 11471 foram acidentes sem vítimas. Aproximadamente 81% dos acidentes 
com vítimas fatais ocorreram em zonas rurais, e 36% das mortes foram causadas 
por excesso de velocidade ou ultrapassagem indevida. 
 
Gráfico 4: Classificação dos acidentes no período de 2010 a 2014 

 
Fonte: dados da pesquisa 
 
A evolução dos acidentes em relação a sua classificação em cada ano pode ser 
observada na Tabela 6: 
 
Tabela 6: Evolução dos acidentes quanto a classificação 

Ano Acidentes 
Acidentes 

Com Vitimas 
Fatais 

Com Vítimas 
Feridas Sem Vítimas 

2010 27.378 1.045 9.655 16.588 
2011 27.428 1.040 9.504 16.769 
2012 26.782 929 9.520 16.188 
2013 26.473 977 9.366 15.991 
2014 21.858 898 9.364 11.471 

Fonte: dados da pesquisa 
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Fazendo uma análise pela localização dos acidentes, observa-se que entre as 
rodovias fiscalizadas pela PRF durante o período avaliado, as dez mais perigosas 
são apresentadas no Gráfico 5.  
 
Gráfico 5: Rodovias com maior número de acidentes no período de 2010 a 2014 

 
Fonte: dados da pesquisa 
 
Observa-se uma grande quantidade de acidentes na rodovia 381 em relação as 
demais rodovias federais apresentadas no Gráfico 5.  Um total de 22.287 acidentes 
a mais se comparado com a rodovia 040, correspondendo a um aumento de 88%. 
Entre as rodovias 040 e 116, a diferença no aumento da quantidade de acidentes foi 
de 85% a mais para a rodovia 040, com 11.580 acidentes a mais. A taxa de aumento 
na quantidade de acidentes em relação as rodovias 116 e 262 foi de 17% a favor da 
rodovia 116. Considerando o total de acidentes das quatro primeiras rodovias, 
representa 282% a mais em relação ao total de acidentes das outras seis rodovias.   
 
Na Tabela 7, a evolução em quantidade de acidentes para cada ano pode ser 
observada: 
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Tabela 7: Evolução dos acidentes nas rodovias mais perigosas 
Rodovia 2010 2011 2012 2013 2014 

381 9.893 9.777 10.202 10.048 7.567 
040 5.307 5.521 5.238 4.983 4.151 
116 3.034 2.815 2.564 2.678 2.529 
262 2.600 2.494 2.206 2.177 2.213 
365 1.482 1.447 1.402 1.603 1.338 
050 1.088 1.161 1.251 1.288 1.114 
135 716 727 635 743 601 
153 663 715 628 748 541 
267 580 698 640 614 512 
251 542 607 511 585 446 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Essa estatística, em especial as das rodovias 381, 040, 116 e 262, deve-se ressaltar 
que além de características infraestruturais das rodovias, tais como geometria, 
deficiências no desenho viário, na sinalização ou no esquema de circulação, 
características comportamentais dos condutores são fundamentais para a redução 
de ocorrência de acidentes.  
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Conforme demonstrado no Gráfico 6, a rodovia 381, apelidada como “rodovia da 
morte”, ficou em primeiro lugar com 24% dos acidentes analisados, com 1425 
mortes. Em segundo lugar em número de acidentes aparece a rodovia 040 com 
19%, ou seja, 1094 acidentes. Analisando proporcionalmente o número de mortes 
em relação à quantidade de acidentes, a rodovia 040 apresentou um número de 
óbitos mais expressivo que a rodovia 381.  
 
Gráfico 6: Rodovias com maior número de mortes no período de 2010 a 2014 

 
Fonte: dados da pesquisa 
 
A evolução em quantidade de mortos em cada ano pode ser observada na Tabela 8: 
 
Tabela 8: Evolução das mortes nas rodovias mais perigosas 

Rodovia 2010 2011 2012 2013 2014 
381 334 272 278 292 249 
116 247 203 185 200 201 
040 217 223 221 244 189 
262 125 148 140 146 134 
365 88 91 74 81 90 
135 61 81 66 71 79 
251 58 50 53 70 54 
050 53 42 38 33 21 
153 50 56 36 36 40 
267 34 49 39 50 55 

Fonte: dados da pesquisa  
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Conforme demonstrado Tabela 9, em 2014, a rodovia 381 teve o trecho do km 480-
490 no município de Betim como o mais crítico do estado, com 990 acidentes, sendo 
7 mortos e 57 acidentes graves.   
 
Tabela 9: Ranking dos trechos mais críticos de acordo com o número de acidentes graves 
(2014) 

Nome do 
município Rodovia Trecho Acidentes Mortos Acidentes 

Graves 
Betim 381 480-490 990 7 57 
Betim 381 490-500 517 5 63 
Contagem 040 520-530 384 6 55 
Ribeirão das 
Neves 040 510-520 349 4 62 
Betim 381 500-510 233 4 22 
Uberlândia 365 620-630 226 0 33 
Contagem 381 470-480 204 3 18 
Sabará 381 450-460 202 7 43 
Ribeirão das 
Neves 040 500-510 199 3 50 
Uberlândia 050 070-080 196 2 32 
Fonte: dados da pesquisa 
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O Gráfico 7 permite verificar que os automóveis e os caminhões, juntos, são 
responsáveis por 78,2% dos acidentes registrados. Destes, o automóvel apresenta 
uma taxa maior de acidentes com vítimas fatais com 38,1% , contra 36,7% 
atribuídas aos caminhões. 
 
No mais democrático dos meios de transporte, o ônibus, foram registradas uma das 
menores taxas, ainda assim, dos 6.495 acidentes registrados e 4,2% tiveram vítimas 
fatais. 
 
Gráfico 7: Acidentes por tipo de veículo no período de 2010 a 2014 

 
Fonte: dados da pesquisa 
 
Tabela 10: Relação de acidentes dos principais tipos de veículos no período de 2010 a 2014 

Veículo  Acidentes Mortos Feridos Ilesos 
Acidentes 

(%) 
Mortos 

(%) 
Feridos 

(%) 
Automóvel 103.922 3.199 32.636 68.087 48,6 38,1 44,6 
Caminhão 63.232 3.089 17.458 42.685 29,6 36,7 23,9 
Caminhonete 23.604 770 7.251 15.583 11,0 9,2 9,9 
Motocicletas 16.596 997 13.957 1.642 7,8 11,9 19,1 
Ônibus 6.495 352 1.792 4.351 3,0 4,2 2,5 

Fonte: dados da pesquisa  
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Os indicadores do Gráfico 8 são referentes a causa do acidente quanto ao fator 
humano, ou seja, relacionados ao comportamento do homem. A falta de atenção se 
destaca nos acidentes em geral, com 42,1% dos casos, e no caso dos acidentes 
com mortes, 27,1%. O que demonstra a importância da  conscientização dos 
motoristas quanto aos perigos relacionados ao uso do celular e manuseio de equipa-
mentos de áudio e vídeo durante a direção.  
 
Gráfico 8: Acidentes e mortes relacionados ao fator humano no período de 2010 a 2014 

 
Fonte: dados da pesquisa 
 
Velocidade incompatível (38,3%), ultrapassagem indevida (12,1%) e dormir ao 
volante (8,5%) também são causas muito frequentes nos acidentes com morte. 
Veículos cada vez mais potentes, pistas com condições precárias de uso ou sem 
duplicação e longos períodos ao volante contribuem para estes índices (IPEA, 
2015). 
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Analisando o Gráfico 9, verifica-se que a colisão frontal foi responsável por 28,4% 
das mortes, seguida pela saída de pista com 15,8% mortes e atropelamento de 
pessoa com 15,7% mortes. A colisão frontal apesar de ter 3,9% dos acidentes, foi a 
mais letal, causada especialmente, pelas ultrapassagens forçadas ou em locais sem 
visibilidade.  
 
Gráfico 9: Mortes em relação ao tipo de acidente no período de 2010 a 2014 

 
Fonte: dados da pesquisa 
 
De acordo com MENESES (2001), dos principais fatores causadores de acidentes 
no Brasil, apenas um está diretamente relacionado à oferta de infraestrutura: 
 

a) falta de consciência da sociedade brasileira para conviver com um trânsito 
seguro e cordial; 
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b) velocidades incompatíveis com as características da via; 
c) ingestão de álcool pelo condutor; 
d) ultrapassagens incorretas; 
e) desatenção ou imprudência do pedestre; 
f) mau estado de conservação dos veículos e seus equipamentos; e 
g) rodovias deterioradas (MENESES, 2001, p. 20). 

 
Assim, somente a melhoria na infraestrutura viária não seria suficiente na redução 
dos acidentes, sendo necessário investimento em novas tecnologias para reforçar a 
fiscalização, o endurecimento da legislação para aumentar o rigor das punições e 
promover segurança com cidadania, com projetos de educação para o trânsito. 
 
 
4.2 Apresentação dos resultados encontrados na mineração dos dados 

utilizando o algoritmo de agrupamento K-Means 
 
Nas próximas seções, o objetivo é apresentar experimentos envolvendo o algoritmo 
K-Means nas tarefas de mineração de dados na descoberta de conhecimentos 
relativos aos acidentes de trânsito relacionados às rodovias federais dentro do 
estado de Minas Gerais no período de 2010 a 2014. Os experimentos foram 
realizados levando em conta os acidentes relacionados à colisão frontal, 
atropelamento de pedestre, velocidade incompatível, falta de atenção e 
motocicletas. A escolha dos tipos relacionados deve-se ao alto número de acidentes 
e também pela alta taxa de fatalidade. 
 
Conforme apresentado na Tabela 3, para execução do algoritmo K-Means, diversos 
parâmetros foram configurados no software WEKA.  A maioria dos valores utilizados 
foram valores sugeridos pela própria aplicação. Todas as configurações realizadas, 
de acordo com a Tabela 11, serviram de base para todos os experimentos. 
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Tabela 11: Configuração dos Parâmetros no WEKA 
Sigla  Descrição do Parâmetro 
-N  6 – Valor para gerar seis agrupamentos 
-A  weka.core.EuclideanDistance – Cálculo da medida de 

distância baseada na equação Euclidiana 
-R  first-last - Valor sugerido pelo WEKA 
-I  5 – Número de iterações suficientes neste experimento, pois 

valores acima não mostraram mudanças no processamento 
-S  10 – Valor sugerido pelo WEKA 
Fonte: próprio autor 
 
4.2.1 Agrupamento de acidentes relacionados com motocicleta 
 
Segundo os indicadores do Gráfico 7, as motocicletas estiveram envolvidas em 8% 
dos acidentes nas rodovias federais analisadas, mas foram responsáveis por 
aproximadamente 11,9% dos acidentes com vítima fatal. Uma das explicações está 
associada ao menor grau de proteção que este tipo de veículo oferece, já que nesta 
modalidade de transporte, o usuário fica totalmente exposto a situações com maior 
grau de perigo, como quedas e atropelamentos por outros veículos (OMS, 2015). 
 
A partir dos números apresentados, o objetivo deste experimento foi gerar 
agrupamentos com a finalidade da descoberta de novos fatores que ajudem a traçar 
o perfil dos acidentes envolvendo motocicletas nas rodovias analisadas. 
 
Para a tarefa de mineração de dados, foi gerado um arquivo .ARFF no padrão 
apresentado pela Figura 12, contendo dados fornecidos pela Polícia Rodoviária 
Federal, no período de 2010 a 2014. Os dados foram filtrados pelos atributos tipo 
envolvido (condutor) e tipo veículo (motocicletas e motonetas). De acordo com o 
Quadro 7 apresentado no apêndice A, o arquivo criado foi composto pelos seguintes 
atributos: 
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a) Identificação do boletim de ocorrência 
b) Dia da semana 
c) Período do dia 
d) Tipo de acidente 
e) Tipo de Pista 
f) Meteorologia 
g) Condição da Pista  
h) Traçado da Via 

Figura 12: Arquivo ARFF do primeiro experimento 

 
Fonte: próprio autor 
 
A partir desse ponto, o algoritmo K-Means foi executado em busca da descoberta de 
conhecimento por meio do agrupamento dos atributos constantes no arquivo .ARFF 
gerado. A tarefa de mineração de dados foi realizada utilizando um total de 16.596 
registros, distribuídos em seis grupos. O resultado do processamento é apresentado 
no Quadro 2. 
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Quadro 2: Resultado da execução do algoritmo K-Means para o primeiro experimento 
Atributo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 
Dia Domingo Quinta- 

feria 
Terça-
feira 

Segunda- 
feira 

Segunda- 
feira 

Sexta- feira 
Período Tarde Noite Tarde Manhã Tarde Noite 
Tipo de 
Acidente 

Queda Colisão 
transversal 

Colisão 
traseira 

Queda Colisão 
transversal 

Colisão 
transversal 

Meteorologia Céu claro Nublado Céu claro Sol Céu claro Céu claro 
Tipo da Pista Simples Simples Dupla Dupla Simples Simples 
Condição da 
Pista 

Seca Seca Seca Seca Seca Seca 
Traçado da 
Via 

Reta Curva Reta Curva Curva Cruzamento 

Fonte: próprio autor 
 
O Gráfico 10 exibe a distribuição dos registros processados nos seis agrupamentos 
demonstrados no quadro anterior. 
 
Gráfico 10: Agrupamento de acidentes envolvendo motocicleta 

 
Fonte: próprio autor 
 
De acordo com o resultado do processamento, observa-se que a queda é o tipo de 
acidente mais comum envolvendo esta modalidade de veículo. Com 55% dos 
eventos, representados pelos agrupamentos 1 e 4, ocorrem à luz do dia, em tempo 
bom e com maior frequência em pista simples. 
Quando considerado os acidentes com colisão transversal, aparece com taxa acima 
de 24% nos agrupamentos 2, 5 e 6. Neste caso, os eventos ocorreram com maior 
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frequência durante a semana, em pista simples com traçado em curva e condições 
meteorológicas favoráveis durante o dia. 
 
Em relação a colisão traseira, com 21% das ocorrências no agrupamento 3, 
ocorreram na sua maioria em pista dupla com traçado em reta e em condições 
climáticas favoráveis, durante a tarde. 
 
A OMS (2015) está convencida que os motociclistas são os principais responsáveis 
pelos acidentes, considerando que a maioria das causas são devidos a fatores 
humanos. Com o aumento da frota de motocicletas, aumentou muito o número de 
acidentes devido a má condução do veículo, representados no estudo 
principalmente pela queda nos agrupamentos 1 e 4. 
 
4.2.2 Agrupamento de acidentes relacionados com atropelamento de pedestre 
 
De acordo com o Gráfico 9, o atropelamento de pedestre aparece como um dos 
principais tipos de acidentes que mais matam nas rodovias analisadas. Com uma 
taxa de 15,7% de mortes em relação aos acidentes deste tipo, aparece como a 
terceira causa mais fatal. Somente em 2014, 107 pessoas vieram a óbitos 
atravessando rodovias federais dentro do estado de Minas Gerais.   
 
Baseado nos dados apresentados, o segundo experimento teve como objetivo gerar 
agrupamentos com a finalidade de verificar a distribuição dos acidentes em relação 
ao atropelamento de pedestre. Para a tarefa de mineração de dados, foi gerado um 
arquivo .ARFF no padrão apresentado pela Figura 13, contendo dados fornecidos 
pela Polícia Rodoviária Federal, no período de 2010 a 2014. Os dados foram 
filtrados pelo atributo tipo envolvido (pedestre) e tipo de acidente (atropelamento de 
pessoa). De acordo com o Quadro 7 apresentado no apêndice A, o arquivo criado foi 
composto pelos seguintes atributos: 
 

a) Identificação do boletim de ocorrência 
b) Rodovia 
c) Dia da semana 
d) Faixa horária 
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e) Vítima 
f) Uso do solo 

 
Figura 13: Arquivo ARFF segundo experimento 

 
Fonte: próprio autor 
 
A partir desse ponto, o algoritmo K-Means foi executado em busca da descoberta de 
conhecimento por meio do agrupamento dos atributos constantes no arquivo .ARFF 
gerado. A tarefa de mineração de dados foi realizada utilizando um total de 4.973 
registros, distribuídos em seis grupos. O resultado do processamento é apresentado 
no Quadro 3. 
 
Quadro 3: Resultado da execução do algoritmo K-Means para o segundo experimento 
Atributo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 
Rodovia 040 040 262 381 381 116 
Dia Quarta- feira Sábado Sábado Domingo Quinta- 

feira 
Segunda- 
feira 

Faixa 16:00- 17:59 20:00- 
21:59 

18:00- 
19:59 

18:00- 
19:59 

20:00- 
21:59 

08:00- 
09:59 

Classificação Com vítimas 
feridas 

Com 
vítimas 
feridas 

Com 
vítimas 
feridas 

Com 
vítimas 
feridas 

Com 
vítimas 
fatais 

Com vítimas 
feridas 

Uso do solo Urbano Urbano Urbano Rural Rural Urbano 
Fonte: próprio autor 
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O Gráfico 11 exibe a distribuição dos registros processados nos seis agrupamentos 
demonstrados no quadro anterior. 
 
Gráfico 11: Agrupamento de acidentes envolvendo atropelamento de pedestre 

 
Fonte: próprio autor 
 
No resultado produzido, verifica-se que a maioria dos atropelamentos de pedestres 
ocorreu com maior freqüência no período noturno, com concentração maior entre os 
horários de 18h as 20h.  
 
A rodovia 381 com 36% das ocorrências, representada pelos agrupamentos 4 e 5, 
lidera a quantidade de acidentes nesta modalidade. Observa-se ainda que tem maior 
incidência em trechos rurais, sendo mais fatais entre os horários de 20h e 22h. 
 
Em relação as demais rodovias representadas pelos agrupamentos 1, 2 e 6, esses 
eventos ocorrem na sua maioria em trechos urbanos. Nas rodovias 040 e 262, os 
acidentes ocorreram com maior concentração na faixa horária de 16h às 22h. Já na 
rodovia 116, a maioria dos atropelamentos ficou entre 8h e 10h. 
 
Para IPEA (2015), nas áreas urbanas onde concentram a maior parte desses 
acidentes, novos projetos devem ser criados visando o aumento de segurança dos 
pedestres, com destaque para equipamentos de travessia e melhoria da iluminação 
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pública nos trechos de maior fluxo de pessoas, já que no período noturno há maior 
ocorrência de atropelamento. 
 
4.2.3 Agrupamento de acidentes relacionados com colisão frontal 
 
No Gráfico 9, embora o tipo de acidente colisão frontal represente apenas 3,9% do 
total de acidentes, 28,4% dos acidentes que resultaram em óbito foram catalogados 
nesta categoria. Essa disparidade é reflexo do fato de que 27,08% dos acidentes em 
que ocorrem colisão frontal resultaram em mortes, porcentagem bastante superior a 
maioria dos demais tipos de acidentes. 
 
Neste sentido, o terceiro experimento objetivou-se na geração de agrupamentos 
com a finalidade de verificar a distribuição dos acidentes em relação ao tipo de 
acidente colisão frontal. Para a tarefa de mineração de dados, foi gerado um arquivo 
.ARFF no padrão apresentado pela Figura 14, contendo dados fornecidos pela 
Polícia Rodoviária Federal, no período de 2010 a 2014. Os dados foram filtrados 
pelo atributo tipo envolvido (condutor) e tipo de acidente (colisão frontal). De acordo 
com o Quadro 7 apresentado no apêndice A, o arquivo criado foi composto pelos 
seguintes atributos: 
 

a) Identificação do boletim de ocorrência 
b) Dia da semana 
c) Período do dia 
d) Causa do acidente 
e) Tipo de pista 
f) Meteorologia 
g) Traçado da via 
h) Uso do solo 
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Figura 14: Arquivo ARFF terceiro experimento 

 
Fonte: próprio autor 
 
A partir desse ponto, o algoritmo K-Means foi executado em busca da descoberta de 
conhecimento por meio do agrupamento dos atributos constantes no arquivo .ARFF 
gerado. A tarefa de mineração de dados foi realizada utilizando um total de 4.972 
registros, distribuídos em seis grupos. O resultado do processamento é apresentado 
no Quadro 4. 
 
Quadro 4: Resultado da execução do algoritmo K-Means para o terceiro experimento 
Atributo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 
Dia Quinta-

feira 
Sábado Quinta-feira Domingo Quarta- 

feira 
Segunda- 
feira 

Período Madru-
gada 

Tarde Noite Manhã Tarde Tarde 

Causa do 
Acidente 

Outras Velocidade 
incompatí-
vel 

Ultrapas-
sagem 
indevida 

Ultrapas-
sa gem 
indevida 

Desobe-
diência à 
sinalização 

Velocidade 
incompa-
tível 

Meteorologia Nublado Chuva Céu claro Chuva Céu claro Chuva 
Tipo da Pista Simples Simples Simples Simples Simples Simples 
Traçado da 
Via 

Reta Curva Reta Reta Reta Curva 

Uso do solo Rural Rural Rural Rural Urbano Rural 
Fonte: próprio autor 
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O Gráfico 12 exibe a distribuição dos registros processados nos seis agrupamentos 
demonstrados no quadro anterior. 
 
Gráfico 12: Agrupamento de acidentes envolvendo colisão frontal 

 
Fonte: próprio autor 
 
Segundo o resultado gerado,  observa-se que a maior parte dos acidentes desta 
categoria ocorreu em pista simples e em trechos rurais, onde os motoristas abusam 
da velocidade e das ultrapassagens indevidas.  
 
Em relação a velocidade incompatível, com 40% das ocorrências, demonstrada nos 
agrupamentos 2 e 6, foram mais freqüentes em pistas com traçado em curva e 
molhada.  
 
Já a ultrapassagem indevida, com uma taxa de 29% dos acidentes nos 
agrupamentos 3 e 4,  indica que a concentração dos eventos ocorreu em pista com 
traçado em reta  e condições meteorológicas favoráveis.  
 
Quanto à desobediência a sinalização, representada pelo agrupamento 5 com 8%, 
nota-se que a freqüência dos acidentes ocorreram em pista simples em trechos 
urbanos, com pista em traçado em reta e boas condições climáticas.  

Grupo 123%

Grupo 233%
Grupo 321%

Grupo 48%
Grupo 58%

Grupo 67%
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4.2.4 Agrupamento de acidentes relacionados com velocidade incompatível 
 
De acordo com os números apresentados pelo Gráfico 8, o comportamento humano 
ainda é o principal responsável pelos acidentes registrados. Das ocorrências que 
resultaram em mortes, a principal causa continua sendo a velocidade incompatível 
com a via trafegada. Somente em 2014, foram registrados 247 óbitos nessa 
categoria, segundo a base de dados fornecida pela PRF. 
 
Neste experimento, para traçar um perfil das características dos acidentes 
relacionados com velocidade incompatível, a tarefa de mineração de dados foi 
realizado em um arquivo .ARFF no padrão apresentado pela Figura 15, contendo 
dados fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal, no período de 2010 a 2014. Os 
dados foram filtrados pelo atributo tipo envolvido (condutor) e causa do acidente 
(velocidade incompatível). De acordo com o Quadro 7 apresentado no apêndice A, o 
arquivo criado foi composto pelos seguintes atributos: 
 

a) Identificação do boletim de ocorrência 
b) Período do dia 
c) Tipo de acidente 
d) Tipo de pista 
e) Uso do solo 
f) Meteorologia 
g) Condição da pista 
h) Traçado da via 
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Figura 15: Arquivo ARFF quarto experimento 

 
Fonte: próprio autor 
 
A partir desse ponto, o algoritmo K-Means foi executado em busca da descoberta de 
conhecimento por meio do agrupamento dos atributos constantes no arquivo .ARFF 
gerado. A tarefa de mineração de dados foi realizada utilizando um total de 33.292 
registros, distribuídos em seis grupos. O resultado do processamento é apresentado 
no Quadro 5. 
 
Quadro 5: Resultado da execução do algoritmo K-Means para o quarto experimento 
Atributo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 
Período Manhã Tarde Tarde Tarde Tarde Manhã 
Tipo de 
Acidente 

Colisão 
traseira 

Colisão 
frontal 

Capotamento Saída de 
pista 

Saída de 
pista 

Tombamento 

Meteorologia Céu claro Chuva Céu claro Chuva Chuva Céu claro 
Tipo da Pista Dupla Simples Simples Dupla Simples Simples 
Condição da 
Pista 

Seca Molhada Seca Molhada Molhada Seca 

Traçado da 
Via 

Reta Curva Reta Curva Curva Curva 

Uso do solo Rural Rural Rural Rural Rural Rural 
Fonte: próprio autor 
 



76  

O Gráfico 13 exibe a distribuição dos registros processados nos seis agrupamentos 
demonstrados no quadro anterior. 
 
Gráfico 13: Agrupamento de acidentes envolvendo velocidade incompatível 

 
Fonte: próprio autor 
 
Analisando os resultados gerados, percebe-se que saída de pista aparece em 
destaque quando combinada com velocidade incompatível, com 36% dos eventos 
processados, distribuídos nos agrupamentos 4 e 5. Aliado a este cenário, os 
acidentes aconteceram em sua maior parte em pista com traçado em curva, trecho 
rural e em plena luz do dia. Além disso, o cenário  meteorológico em boa parte dos 
acidentes ocorreu em condições desfavoráveis com piso molhado. 
 
Quanto às colisões traseira e frontal, representaram 42% de acordo com os 
agrupamentos 1 e 2. Apesar de ambos os tipos ocorrerem em trecho rural, nos 
restantes das características apresentam cenários contrários. Enquanto a colisão 
traseira teve a maioria dos seus acidentes em pista dupla em via reta e seca, os 
acidentes com colisão frontal aconteceram em pista simples em curva com a via 
molhada. 
 
Por último e não menos importante, aparece os acidentes relacionados a 
capotamento e tombamento, com taxa de 22% dos eventos nos agrupamento 3 e 6. 

Grupo 124%

Grupo 218%
Grupo 39%

Grupo 425%

Grupo 511%

Grupo 613%
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Estes tipos de acidente apresentaram praticamente as mesmas características, 
eventos em pista simples em  trecho rural e clima favorável. Porém, os acidentes 
relacionados a capotamento ocorreram na grande maioria em pista em via reta, 
enquanto que os acidentes com tombamento ocorreram em via de traçado em curva. 
De acordo com os dados apresentados neste experimento, a maioria dos acidentes 
ocorreram em áreas rurais, onde os motoristas abusam da velocidade e das 
ultrapassagens (PRF, 2014). A estatística apresentada remete a uma questão 
crucial: melhorias nas vias podem aumentar a sensação de segurança dos 
motoristas, tornando-os menos cautelosos e ocasionando um aumento na 
velocidade média dos usuários, de modo que o número de acidentes tende a 
aumentar, e não diminuir como esperado (SHIKIDA et al., 2008).  
 
4.2.5 Agrupamento de acidentes relacionados com a falta de atenção 
 
Quando se analisa o Gráfico 8, verifica-se que a falta de atenção se destaca nos 
acidentes em geral, com 42,1% dos casos, e no caso dos acidentes com mortes, 
27,1%, o que mostra a necessidade de intensificar as campanhas educativas para 
conscientizar os motoristas acerca dos perigos, como uso do celular e manuseio de 
equipamentos de áudio e vídeo durante a direção.  
 
O experimento desta seção foca no estudo dos agrupamentos dos acidentes em 
relação à falta de atenção. Para tal tarefa foi gerado um arquivo .ARFF no padrão 
apresentado pela Figura 16, contendo dados fornecidos pela Polícia Rodoviária 
Federal, no período de 2010 a 2014. Os dados foram filtrados pelos atributos tipo 
envolvido (condutor) e causa do acidente (falta de atenção). De acordo com o 
Quadro 7 apresentado no apêndice A, o arquivo criado foi composto pelos seguintes 
campos: 
 

a) Identificação do boletim de ocorrência 
b) Período do dia 
c) Tipo de acidente 
d) Uso do solo 
e) Meteorologia 
f) Condição da pista 
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g) Traçado da via 
 
Figura 16: Arquivo ARFF quinto experimento 

 
Fonte: próprio autor 
 
A partir desse ponto, o algoritmo K-Means foi executado em busca da descoberta de 
conhecimento por meio do agrupamento dos atributos constantes no arquivo .ARFF 
gerado. A tarefa de mineração de dados foi realizada utilizando um total de 33.292 
registros, distribuídos em seis grupos. O resultado do processamento é apresentado 
no Quadro 6. 
 
Quadro 6: Resultado da execução do algoritmo K-Means para o quinto experimento 
Atributo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 
Período Tarde Manhã Tarde Noite Noite Noite 
Tipo de 
Acidente 

Colisão 
traseira 

Colisão 
lateral 

Colisão 
traseira 

Colisão 
traseira 

Colisão 
traseira 

Colisão 
traseira 

Meteorologia Céu 
claro 

Sol Céu 
claro 

Céu 
claro 

Céu 
claro 

Nublado 

Condição da 
Pista 

Seca Seca Seca Seca Seca Seca 

Traçado da 
Via 

Reta Reta Reta Curva Curva Reta 

Uso do solo Rural Rural Urbano Urbano Rural Urbano 
Fonte: próprio autor 
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O Gráfico 14 exibe a distribuição dos registros processados nos seis agrupamentos 
demonstrados no quadro anterior. 
 
Gráfico 14: Agrupamento de acidentes envolvendo falta de atenção 

 
Fonte: próprio autor 
 
A partir dos resultados apresentados, nota-se que em 5 dos 6 agrupamentos 
gerados pelo software estão relacionados a colisão traseira em via reta ou curva e 
em boas condições meteorológicas. Geralmente a causa do acidente está associada 
com a não observância da distância mínima de segurança. Para SHINAR (2007), 
inúmeras são as fontes de desatenção ao dirigir: falar ao telefone celular, ouvir 
música, conversar com passageiros, olhar outros acidentes, etc. Para o autor, em 
geral buscam-se estímulos no ambiente para ocupar os recursos de atenção, 
quando a tarefa de dirigir não é demandante. Dessa forma, existe uma redução na 
capacidade de identificação de perigos em potencial e, como consequência, um 
aumento no tempo de reação dos condutores. 
 
Finalizando os experimentos e baseado nos resultados produzidos pelas tarefas de 
mineração de dados neste capítulo, a próxima seção apresenta uma análise 
conclusiva das informações, bem como propostas para trabalhos futuros. 

Grupo 134%

Grupo 218%

Grupo 330%

Grupo 44%
Grupo 57% Grupo 67%
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5 CONCLUSÕES 
 
O presente estudo explorou a base de dados de Boletins de Ocorrências em 
Rodovias Federais dentro do estado de Minas Gerais da PRF, com a finalidade de 
identificar fatores de contribuição em acidentes no período de 2010 a 2014, através 
de técnicas de mineração de dados, por meio de agrupamentos gerados pelo 
software livre WEKA através do algoritmo K-Means. 
 
A primeira parte do trabalho é baseada em uma análise estatística sobre a base de 
dados de acidentes fornecida pela PRF. Nesta fase, nota-se que apesar do número 
da frota nacional ter aumento ano após ano, a partir do ano de 2011, os índices que 
medem a violência no trânsito registraram redução no número de acidentes. 
Destaque para o ano de 2014 que apresentou uma redução de 17,43% em relação a 
2013. Para que houvesse um maior controle dos índices da letalidade nas rodovias 
federais, ações em diversas frentes foram executadas e contribuíram para que 
reduções fossem registradas ano após ano. 
 
Investimentos em tecnologias, como câmeras de videomonitoramento e radares 
mais modernos, aliado ao endurecimento da legislação aumentou o rigor das 
punições e elevou o valor das multas para as infrações relacionadas às ações que 
podem resultar em acidente mais graves, se tornando um importante elemento na 
conscientização dos condutores. 
 
Apesar da redução do número de acidentes no período analisado, Minas Gerais foi o 
estado que apresentou o maior número de acidentes e mortos no Brasil em 2014. 
Isso demonstra que estamos longe de vencermos esta guerra. Ações constantes 
visando a necessidade de mudanças de atitudes em todos os usuários das rodovias, 
sejam pedestres, condutores ou passageiros, são importantes para garantir a 
segurança e a cidadania no trânsito.  
 
Ainda na fase da apresentação dos dados estatísticos, verificou-se que a rodovia 
381 é a campeã em números de acidentes, seguida pelas rodovias 040 116 e 262, 
como as rodovias mais perigosas no período analisado. A maioria dos acidentes 
ainda é ligada ao fator humano. Dos acidentes que resultaram em óbitos, as 
principais causas verificadas foram velocidade incompatível (38%), falta de atenção 
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(27%) e ultrapassagens indevidas (12%). A colisão traseira é o tipo de acidente mais 
comum, causada principalmente pela falta de atenção, por não se guardar distância 
de segurança e por se manter uma velocidade incompatível. Entretanto, o tipo de 
acidente que mais mata é a colisão frontal, causada, especialmente, pelas 
ultrapassagens forçadas ou em locais sem visibilidade. 
 
A segunda parte do trabalho, a mineração de dados foi aplicada com o objetivo de 
descobrir conhecimentos relativos aos acidentes relacionados a colisão frontal, 
atropelamento de pedestre, velocidade incompatível, falta de atenção e o uso de 
motocicletas.  
 
Os resultados para os usuários de motocicleta apontaram que os acidentes na sua 
maioria estão relacionados a queda, colisão transversal e colisão traseira.  Queda 
com 55% dos acidentes ocorreu à luz do dia, em tempo bom e com maior frequência 
em pista simples. Já a colisão transversal com 24%, na sua maioria, ocorreu durante 
a semana, em pista simples com traçado em curva e condições meteorológicas 
favoráveis durante o dia. E por fim, a colisão traseira com 21%, ocorreu na sua 
maioria em pista dupla, com traçado em reta e em condições climáticas favoráveis, 
durante a tarde. 
 
Os resultados relacionados a atropelamento de pedestre indicaram que a maioria 
dos eventos ocorreu na sua maioria no período noturno, com concentração maior 
entre os horários 18h às 20h. A rodovia 381 com 36% das ocorrências foi a primeira 
colocada, com maior incidência em trechos rurais, sendo mais fatais entre os 
horários 20h às 22h. 
 
Com relação à colisão frontal, os resultados demonstram que a maior parte dos 
acidentes ocorreram em pista simples e em trechos rurais, onde os motoristas 
abusam da velocidade e das ultrapassagens indevidas.  As principais causas 
apontadas foram a velocidade incompatível com 40%, frequentes em pistas com 
traçado em curva e molhada; ultrapassagem indevida com 29% na sua maioria em 
pista com traçado em reta e condições meteorológicas favoráveis; e desobediência á 
sinalização com 8%, com maior incidência em pista simples em trechos urbanos, 
com pista em traçado em reta e boas condições climáticas. 
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Já a velocidade incompatível, os resultados apontam a saída de pista, colisão 
traseira, colisão frontal, capotamento e tombamento como as principais 
conseqüências desta causa de acidente. A saída de pista com 36% tem boa   parte 
dos acidentes ocorridos em pista com traçado em curva, trecho rural, em plena luz 
do dia e condições climáticas desfavoráveis. Juntas, as colisões traseira e frontal, 
com 42% ocorrerem na sua grande maioria em trecho rural durante o dia. Os 
acidentes relacionados a capotamento e tombamento, com taxa de 22% dos eventos 
aconteceram em pista simples em  trecho rural e clima favorável. Porém, os 
acidentes relacionados a capotamento ocorreram na grande maioria em pista em via 
reta, enquanto que os acidentes com tombamento ocorreram em via de traçado em 
curva. 
 
E finalmente, os resultados referentes a falta de atenção indicam que boa parte dos 
acidentes estão relacionados a colisão traseira em via reta ou curva e em boas 
condições meteorológicas. Geralmente a causa do acidente está associada com a 
não observância da distância mínima de segurança. 
 
De acordo com os resultados alcançados, pode-se perceber que as ferramentas de 
mineração de dados, com o uso do algoritmo K-Means é um poderoso recurso para 
a descoberta de conhecimento em banco de dados, independente da área ou base 
de dados utilizada. No caso específico deste projeto foi de grande valia na 
identificação de fatores de contribuição dos acidentes rodoviários, gerando 
informação e conhecimento suficiente para tomada de decisão no que tange à 
melhorias nas rodovias federais que cortam o estado de Minas Gerais. 
 
Com o transcorrer do desenvolvimento dessa pesquisa foram observadas 
necessidades ainda existentes na busca de novos fatores de contribuição em 
acidentes rodoviários. As sugestões de trabalhos futuros relevantes se dão 
especialmente em relação: 
  Utilizar outros algoritmos de mineração de dados em busca de padrões 

diferentes daqueles obtidos por meio do método de agrupamento; 
 Utilizar outros tipos de ferramentas de mineração de dados para a análise dos 

dados coletados; 
 Utilizar e contrastar outras fontes de informação. 
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APÊNDICE A - DADOS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE 
RODOVIÁRIO FEDERAL 
 
Quadro 7: Dados Fornecidos pelo Portal da Lei de Acesso à Informação e Polícia Rodoviária 
Federal 

CAMPO DESCRIÇÃO VALORES 
BR RODOVIA FEDERAL DO ACIDENTE NUMÉRICOS 
CATEGORIA CATEGORIA DO VEÍCULO 

ENVOLVIDO 
ALUGUEL, 
APRENDIZAGEM, 
NÃO INFORMADO, 
OFICIAL, 
PARTICULAR, 
REPRESENTAÇÃO 
DIPLOMÁTICA 

CAUSA DO 
ACIDENTE 

DESCRIÇÃO DA CAUSA DO 
ACIDENTE 

ANIMAIS NA PISTA, 
DEFEITO MECÂNICO EM 
VEÍCULO, 
DEFEITO NA VIA, 
DESOBEDIÊNCIA A 
SINALIZAÇÃO, 
DORMINDO, 
FALTA DE ATENÇÃO, 
INGESTÃO DE ÁLCOOL, 
NÃO GUARDAR 
DISTÂNCIA DE 
SEGURANÇA, 
OUTRAS, 
ULTRAPASSAGEM 
INDEVIDA, 
VELOCIDADE 
INCOMPATÍVEL 

CLASSIFICAÇÃO 
ACIDENTE 

CLASSIFICAÇÃO DO ACIDENTE DE 
ACORDO COM O ESTADO DAS 
VÍTIMAS 

COM VÍTIMAS FATAIS,  
COM VÍTIMAS FERIDAS,  
IGNORADO,  
SEM VÍTIMA 

CONDIÇÃO DA PISTA CONDIÇÃO DA PISTA NO 
MOMENTO DO ACIDENTE 

COM BURACO, 
COM GELO, 
COM MATERIAL 
GRANULADO, 
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EM OBRA, 
ENLAMEADA, 
ESCORREGADIA, 
MOLHADA, 
OLEOSA, 
OUTRA, 
SECA 

CONDIÇÃO 
METERIOLÓGICA 

DESCRIÇÃO DA CONDIÇÃO 
METERIOLÓGICA 

CÉU CLARO, 
CHUVA, 
GRANIZO, 
IGNORADA, 
NÃO INFORMADO, 
NEVE, 
NEVOEIRO/NEBLINA, 
NUBLADO, 
SOL, 
VENTO 

DATA DATA DO ACIDENTE DIA, MÊS, ANO 
DATA DE 
NASCIMENTO 

DATA DE NASCIMENTO DO 
ENVOLVIDO NO ACIDENTE 

DIA, MÊS, ANO 

DIA DA SEMANA DIA DA SEMANA DO ACIDENTE DOMINGO 
SEGUNDA-FEIRA,  
TERÇA-FEIRA,  
QUARTA-FEIRA,  
QUINTA-FEIRA,  
SEXTA-FEIRA,  
SÁBADO 

ESPÉCIE ESPÉCIE DO VEÍCULO ENVOLVIDO CARGA, 
DE COLEÇÃO, 
ESPECIAL, 
MISTO, 
NÃO INFORMADO, 
PASSAGEIRO, 
TRAÇÃO 

HORÁRIO HORA DO ACIDENTE HORA, MINUTO, 
SEGUNDO 

FAIXA HORÁRIA INTERVALO DE TEMPO EM QUE O 
ACIDENTE OCORREU 

00:00-01:59 
02:00-03:59 
04:00-05:59 
06:00-07:59 
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08:00-09:59 
10:00-11:59 
12:00-13:59 
14:00-15:59 
16:00-17:59 
18:00-19:59 
20:00-21:59 
22:00-23:59 

ID ACIDENTE IDENTIFICAÇÃO ÚNICA DE CADA 
ACIDENTE 

NUMÉRICOS 

IDADE IDADE DO ENVOLVIDO NO 
ACIDENTE 

NUMÉRICOS 

KM QUILOMETRAGEM DO ACIDENTE NUMÉRICOS 
MUNICÍPIO MUNICÍPIO EM QUE O ACIDENTE 

OCORREU 
 

PERÍODO PERÍODO DO DIA MADRUGADA, 
MANHÃ, 
NOITE, 
TARDE 

SENTIDO VIA DESCRIÇÃO DO SENTIDO DA VIA CRESCENTE, 
DECRESCENTE 

SEXO SEXO DA VÍTIMA DO ACIDENTE NO 
ACIDENTE 

MASCULINO, 
FEMININO 

TIPO DE ACIDENTE TIPO DE ACIDENTE DA 
OCORRÊNCIA 

ATROPELAMENTO DE 
ANIMAL, 
ATROPELAMENTO DE 
PESSOA, 
CAPOTAMENTO, 
COLISÃO COM 
BICICLETA, 
COLISÃO COM OBJETO 
FIXO, 
COLISÃO COM OBJETO 
MÓVEL, 
COLISÃO FRONTAL, 
COLISÃO LATERAL, 
COLISÃO TRANSVERSAL, 
COLISÃO TRASEIRA, 
DANOS EVENTUAIS, 
DERRAMAMENTO DE 
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CARGA, 
INCÊNDIO, 
QUEDA DE 
MOTOCICLETA / 
BICICLETA / 
VEICULO, 
SAÍDA DE PISTA, 
TOMBAMENTO 

TIPO DE VEÍCULO DESCRIÇÃO DO TIPO DE VEÍCULO 
ENVOLVIDO NA OCORRÊNCIA 

AUTOMÓVEL, 
BICICLETA, 
CAMINHÃO, 
CAMINHÃO-TANQUE, 
CAMINHÃO-TRATOR, 
CAMINHONETE, 
CAMIONETA, 
CARROÇA, 
CARRO-DE-MÃO, 
CHARRETE, 
CICLOMOTOR, 
MICRO-ÔNIBUS, 
MOTOCICLETAS, 
MOTONETA, 
NÃO IDENTIFICADO, 
NÃO INFORMADO, 
ÔNIBUS, 
REBOQUE, 
SEMI-REBOQUE, 
TRATOR DE ESTEIRAS, 
TRATOR DE RODAS, 
TRATOR-MISTO, 
TRICICULO, 
UTILITÁRIO 

TIPO ENVOLVIDO DESCRIÇÃO DO TIPO DE 
ENVOLVIDO 

CAVALEIRO, 
CONDUTOR, 
PASSAGEIRO, 
PEDESTRE 

TIPO PISTA DESCRIÇÃO DO TIPO DE PISTA DO 
ACIDENTE 

DUPLA, 
MÚLTIPLA,  
SIMPLES 

TRAÇADO DA VIA DESENHO DA VIA CRUZAMENTO, 
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CURVA, 
RETA, 
NÃO INFORMADO 

UF ESTADO EM QUE O ACIDENTE 
OCORREU 

MG 

USO DO SOLO DESCRIÇÃO DO USO DO SOLO RURAL, 
URBANO 

Fonte: próprio autor 
 


