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INTRODUÇÃO
Os acidentes de trânsito são reconhecidos como um dos efeitos negativos do sistema de transporte viário,
pois resultam em um grande número de mortes, invalidez e sofrimento às vítimas e seus familiares. Uma
das maiores preocupações dos órgãos responsáveis pelo planejamento do trânsito e também da
comunidade científica é encontrar soluções que possam reduzir o número de vítimas no trânsito, partindo
da análise das ocorrências e a melhor compreensão dos fatores envolvidos.

OBJETIVO
O objetivo geral da pesquisa foi analisar a
relação entre o número de acidentes de trânsito
com vítimas, ocorridos na área urbana dos
municípios do Estado do Paraná, e alguns
indicadores socioeconômicos, no período de
janeiro do ano de 2010 a dezembro do ano de
2013. Além de verificar os resultados o intuito foi
verificar o modo como essas informações se
apresentariam com a utilização das ferramentas
e técnicas de mineração de dados (TMD), e
observar a sua aplicabilidade.

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa teve caráter exploratório, pois
buscou o aprimoramento de ideias. A
metodologia utilizada foi o estudo de caso,
sendo o foco desta análise a área urbana dos
municípios do Estado do Paraná. Foi concebido
um banco de dados, resultado da coleta e
normalização das variáveis selecionadas que
possibilitou a aplicação das TMD e a
identificação de relações de interdependência,
de modo que possibilitou a observação da
problemática por óticas diferentes e com isso um
melhor entendimento do objeto de estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As análises confirmaram a hipótese de interrelação entre as variáveis socioeconômicas e os
acidentes de trânsito, bem como apontou
padrões interessantes que podem direcionar as
políticas públicas de segurança no trânsito. As
TMDs utilizadas nesta pesquisa foram: matriz de
correlação, método da árvore hierárquica,
análise de agrupamento de dados e análise de
componente principal. Cada uma delas mostrouse eficiente em evidenciar determinados
comportamentos e por vezes confirmar os
resultados do método anterior. A Figura 1 mostra
um dos gráficos gerados a partir da TMD árvore
hierárquica, que apresenta quais variáveis
possuem maior proximidade, trabalhando as
dissimilaridades, ou melhor, as distâncias entre
os objetos para descobrir as classes formadas.
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Figura 1 – Dendrograma dos municípios do PR - Ano de 2013.

O método da árvore hierárquica, Figura 1, mostrou
que as variáveis população, frota veicular, densidade
demográfica e número de internamentos hospitalares
por motivo de AT pertencem ao mesmo grupo, ou
seja, são variáveis interdependentes. Bem como o
índice de motorização e o PIB, e aparecem com alta
relação ao número de mortes em AT.

CONCLUSÃO
Com o presente estudo foi possível verificar que a
análise multivariada de dados é uma abordagem que
permite um melhor entendimento da problemática AT
e com isso o planejamento de ações de prevenção.
Comprovaram também serem muito úteis na
investigação de problemas urbanos como o tema
deste trabalho, devido à facilidade de ajustes nas
configurações, o que possibilita ao pesquisador e
planejador visualizar diferentes aspectos antes muito
restritos aos profissionais de estatística e matemática.
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