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Introdução 

O objetivo desse relatório é descrever o processo de desenvolvimento de 

um modelo de predição do número de acidentes de trânsito no estado do Ceará 

utilizando técnicas de mineração de dados e aprendizado de máquina. Esse 

experimento é resultado dos conceitos aprendidos na disciplina de Mineração 

Massiva de Dados, bem como estudo do material disponibilizado para pesquisa. 

O relatório contém a contextualização do problema, o desenvolvimento do 

experimento e suas etapas – com uma breve explanação sobre as técnicas 

utilizadas e resultados obtidos, e uma conclusão sobre o experimento. 

Predição do número de acidentes de trânsito no estado do Ceará 

Um modelo preditivo é importante para a gestão pública pelo fato de 

auxiliar nas decisões estratégicas de governo, de maneira que o gestor possa 

se preparar para o futuro e evitar situações indesejadas. O modelo se baseia em 

dados reais para criar uma equação matemática, baseada nas entradas 

escolhidas (features), que irá prever uma variável de saída – no caso desse 

trabalho, o número de acidentes de trânsito.  

y = f(x), onde y é a predição e x são as features. 

Apesar de intuitivamente modelos preditivos serem aplicados apenas para 

a adequada preparação dos interessados no enfrentamento de cenários futuros 

inexoráveis, o modelo proposto também se destaca, em termos de entrega de 

valor, por sua capacidade de avaliação de possíveis cenários futuros que podem 

ser simulados para tomada de decisões. Nesse sentido, o gestor poderá, com 

base em features de entrada simuladas e no resultado apresentado pelo modelo 

para tais features, obter indicações de como estas entradas devem ser ajustadas 

para se alcançar o futuro desejado, que no caso é a diminuição dos índices de 

acidentes de trânsito. De posse das features que devem ser ajustadas e do 

quanto tal ajuste deve ser feito, o gestor se empodera de um mapa de gestão 

que possibilita a construção de um planejamento mais científico e com muito 

mais possibilidade de sucesso. Assim, o modelo proposto se converte em uma 

interessante ferramenta de apoio a gestão, que usa o modelo preditivo para 

tomadas de decisões presentes que tenham real impacto sobre os indicadores 

de acidentalidade no futuro. 

A abordagem utilizada nesse experimento foi uma regressão, utilizando 

o algoritmo Randon Forest. 

Desenvolvimento 

Com o intuito de prover uma melhor organização do experimento, bem como 

otimizar o fluxo de trabalho, tornando-o simples, veloz, portável e reutilizável, o 

fluxo de trabalho foi dividido em 3 etapas distintas: Feature Engineering, Grid 

Search & Cross Validation e Training & Test. Essa divisão por etapas de 

aprendizado de máquina facilitou a reexecução destas, conforme o experimento 

era realizado e o modelo era ajustado e testado. 



 Para o experimento foi utilizado o Jupyter Notebook com Python 3. 

Feature Engineering  

A técnica de Feature Engineering aumenta o poder preditivo dos 

algoritmos de aprendizado de máquina, a partir dos recursos dos dados. Para 

esse experimento, no âmbito dessa técnica, foram realizadas as seguintes 

tarefas:  

1. Escolha dos melhores atributos;  

2. Criação das features;  

3. Geração dos datasets;  

4. Limpeza dos dados (remoção dos valores nulos dos datasets); 

5. Verificação do grau de correlação das variáveis (feature) com a saída; 

6. Escolha das melhores features com base nas correlações. 

Inicialmente, realizou-se um estudo sobre os dados públicos disponíveis 

na web, que intuitivamente pudessem ter alguma relação com a acidentalidade 

de trânsito. Dessa maneira, cada base coletada se encaixava em um 

determinado aspecto que poderia ter influência sobre o número de acidentes de 

trânsito no Ceará. Abaixo são listados os aspectos analisados, os datasets 

gerados a partir dos dados e sua respectiva fonte. 

a) Aspectos dos Acidentes  

 

 

b) Aspectos Econômicos 

 

 

Dataset: Acidentes_2014-2017.csv 

Features: MÊS 

TOTAL_FROTA_ACUMULADO 

TOTAL_FROTA_MOTOCICLETA_ACUMULADO 
TOTAL_ACIDENTES_MES 
TOTAL_ACIDENTES_ANO_ANTERIOR 
MEDIA_MENSAL_ACIDENTES_ANO_ANTERIOR 
PERCENTUAL_ACIDENTES_FROTA_ACUMULADO 
TOTAL_ACIDENTES_MOTOCICLETA_ANO_ANTERIOR 
MEDIA_MENSAL_ACIDENTES_MOTOCICLETA_ANO_ANTERIOR 

TOTAL_FERIDOS_ACIDENTE_ANO_ANTERIOR 

TOTAL_MORTOS_ACIDENTE_ANO_ANTERIOR 

Fonte: http://portal.detran.ce.gov.br/index.php/estatisticas/estatisticas-de-acidentes (acesso em 
15/12/2018) 

https://www.denatran.gov.br/estatistica/237-frota-veiculos (acesso em 16/12/2018). 

Dataset: Arrecadacao_IRRF_Trabalho.csv 

Features: MÊS 

VALOR_ARRECADADO_IRRF_TRABALHO 

Fonte: http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/arrecadacao/arrecadacao-por-estado 
(acesso em 16/12/2018) 

Dataset: DadosIPCAeINPC_2015-2018_IBGE.csv 

Features: MES 

BRASIL_IPCA_VARIACAO_MENSAL 

BRASIL_IPCA_VARIACAO_12MESES 

METROFORTALEZA_IPCA_VARIACAO_MENSAL 

METROFORTALEZA_IPCA_VARIACAO_12MESES 

BRASIL_INPC_VARIACAO_MENSAL 

BRASIL_INPC_VARIACAO_12MESES 

METROFORTALEZA_INPC_VARIACAO_MENSAL 

METROFORTALEZA_INPC_VARIACAO_12MESES 

http://portal.detran.ce.gov.br/index.php/estatisticas/estatisticas-de-acidentes
https://www.denatran.gov.br/estatistica/237-frota-veiculos
http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/arrecadacao/arrecadacao-por-estado


 

c) Aspectos da Frota 

 

 

Vale ressaltar que outros aspectos, intuitivamente, também seriam 

interessantes, como os “Aspectos do Condutor” (escolaridade, quantidade de 

multas etc.), no entanto estes dados não estavam disponíveis na web. 

Os dados de cada dataset foram analisados e unificados em um único 

dataset, contendo dados mês a mês, desde janeiro de 2015 até dezembro de 

2017 (número de linhas do dataset = 36). Nessa unificação, foram descartados 

dados que se repetiam em diferentes datasets (TOTAL_FROTA_ANO), bem como 

features vazias. A seguir é mostrada a estrutura do dataset unificado: 

Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1419 (acesso em 16/12/2018) 

Dataset: FrotaCeara2015-2018_Denatran.csv 

Features: MÊS 

TOTAL_FROTA_ACUMULADO 

TOTAL_FROTA_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_AUTOMOVEL 

TOTAL_TIPO_AUTOMOVEL_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_CAMINHAO 

TOTAL_TIPO_CAMINHAO_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_CAMINHÃO_TRATOR 

TOTAL_TIPO_CAMINHONETE 

TOTAL_TIPO_CAMINHONETE_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_CAMIONETA 

TOTAL_TIPO_CAMIONETA_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_CHASSI_PLATAFORMA 

TOTAL_TIPO_CICLOMOTOR 

TOTAL_TIPO_MICROÔNIBUS 

TOTAL_TIPO_MOTOCICLETA 

TOTAL_TIPO_MOTOCICLETA_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_MOTONETA 

TOTAL_TIPO_MOTONETA_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_ÔNIBUS  

TOTAL_TIPO_ÔNIBUS_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_REBOQUE 

TOTAL_TIPO_SEMI_REBOQUE 

TOTAL_TIPO_REBOQUE_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_SIDE_CAR 

TOTAL_TIPO_OUTROS 

TOTAL_TIPO_TRATOR_RODAS 

TOTAL_TIPO_TRICICLO 

TOTAL_TIPO_UTILITÁRIO 

TOTAL_TIPO_UTILITÁRIO_DIFERENCA_MES 

Fonte: https://www.denatran.gov.br/estatistica/237-frota-veiculos (acesso em 16/12/2018). (*Os 
dados dizem respeito a frota acumulada no mês. 

Dataset: Acidentalidade_DETRAN_CE_2015-2017.csv 

Features: MES (ANO/MÊS de referência) 

TOTAL_ACIDENTES_MES (variável Y – saída que se deseja prever) 

TOTAL_ACIDENTES_ANO_ANTERIOR 

MEDIA_MENSAL_ACIDENTES_ANO_ANTERIOR 

PERCENTUAL_ACIDENTES_FROTA_ACUMULADO 

TOTAL_ACIDENTES_MOTOCICLETA_ANO_ANTERIOR 

MEDIA_MENSAL_ACIDENTES_MOTOCICLETA_ANO_ANTERIOR 

TOTAL_FERIDOS_ACIDENTE_ANO_ANTERIOR 

TOTAL_MORTOS_ACIDENTE_ANO_ANTERIOR 

VALOR_ARRECADADO_IRRF_TRABALHO 

BRASIL_IPCA_VARIACAO_MENSAL 

BRASIL_IPCA_VARIACAO_12MESES 

METROFORTALEZA_IPCA_VARIACAO_MENSAL 

METROFORTALEZA_IPCA_VARIACAO_12MESES 

BRASIL_INPC_VARIACAO_MENSAL 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1419
https://www.denatran.gov.br/estatistica/237-frota-veiculos


 

Após a importação do arquivo .csv, a variável de saída y (TOTAL_ 

ACIDENTES_MES) da amostra, teve-se os seguintes dados estatísticos: 

 

Sobre o dataset final foram então realizados os testes de normalidade. 

Na Estatística, esses testes são utilizados para verificar se a distribuição de 

probabilidade associada a um conjunto de dados pode ser aproximada pela 

distribuição normal. O resultado deles tem implicações na forma de análise das 

variáveis do dataset. Para variáveis que seguem normalidade a análise é feita 

com base na inferência estatística, para dados não normais são usadas técnicas 

de estatística não paramétrica para extrair informações do banco. 

BRASIL_INPC_VARIACAO_12MESES 

METROFORTALEZA_INPC_VARIACAO_MENSAL 

METROFORTALEZA_INPC_VARIACAO_12MESES 

TOTAL_FROTA_ACUMULADO 

TOTAL_FROTA_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_AUTOMOVEL 

TOTAL_TIPO_AUTOMOVEL_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_CAMINHAO 

TOTAL_TIPO_CAMINHAO_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_CAMINHÃO_TRATOR 

TOTAL_TIPO_CAMINHONETE 

TOTAL_TIPO_CAMINHONETE_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_CAMIONETA 

TOTAL_TIPO_CAMIONETA_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_CHASSI_PLATAFORMA 

TOTAL_TIPO_CICLOMOTOR 

TOTAL_TIPO_MICROÔNIBUS 

TOTAL_TIPO_MOTOCICLETA 

TOTAL_TIPO_MOTOCICLETA_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_MOTONETA 

TOTAL_TIPO_MOTONETA_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_ÔNIBUS  

TOTAL_TIPO_ÔNIBUS_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_REBOQUE 

TOTAL_TIPO_SEMI_REBOQUE 

TOTAL_TIPO_REBOQUE_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_SIDE_CAR 

TOTAL_TIPO_OUTROS 

TOTAL_TIPO_TRATOR_RODAS 

TOTAL_TIPO_TRICICLO 

TOTAL_TIPO_UTILITÁRIO 

TOTAL_TIPO_UTILITÁRIO_DIFERENCA_MES 



 Para testar a normalidade do banco utilizou-se o Shapiro Wilk Test. O 

propósito do Shapiro Wilk Test é fornecer uma estatística de teste para avaliar 

se uma amostra tem distribuição normal. O resultado do teste mostrou um p-

value = 0.00, que mostra que os dados não têm uma distribuição normal.  

 

Feito isso, foram analisadas as correlações da variável y com as varáveis 

x. Para ver as correlações entre as variáveis, foi utilizado o método “Pearson” 

(padrão no pandas.DataFrame.corr). Nessa análise verificou-se que todas as 

correlações estavam baixas. 

 

 

Dessa maneira, foram descartadas as features com coeficiente 

correlação > 0.38 ou < -0.40. As features com correlação dentro do especificado 

estão listadas abaixo:  



 

 Ao final da feature engineering, apenas 11 features foram consideradas 

para as fases seguintes de treinamento e teste do modelo preditivo. O dataset 

final ficou com a seguinte estrutura: 

 

 Vale ressaltar que apesar dessas features terem as melhores correlações 

entre todas, ainda assim são correlações muito baixas, o que poderá prejudicar 

o modelo de regressão. Abaixo seguem o mapa de calor das correlações entre 

as variáveis do dataset final (as cores representam o coeficiente de correlação), 

bem como os gráficos de dispersão de cada variável x em relação a y. 

 

Dataset: Acidentalidade_DETRAN_CE_2015-2017.csv 

Features: MES (ANO/MÊS de referência) 

TOTAL_ACIDENTES_MES (variável Y – saída que se deseja prever) 

PERCENTUAL_ACIDENTES_FROTA_ACUMULADO 

TOTAL_ACIDENTES_MOTOCICLETA_ANO_ANTERIOR 

MEDIA_MENSAL_ACIDENTES_MOTOCICLETA_ANO_ANTERIOR 

TOTAL_MORTOS_ACIDENTE_ANO_ANTERIOR 

TOTAL_FROTA_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_AUTOMOVEL_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_CAMINHONETE_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_CAMIONETA_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_MOTOCICLETA_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_MOTONETA_DIFERENCA_MES 

TOTAL_TIPO_ÔNIBUS_DIFERENCA_MES 



 

 A etapa de Feature Engineering teve que ser reexecutada mais 2 vezes. 

A primeira vez, para tentar encontrar novas features que tivessem um melhor 

coeficiente de correlação com a variável y, dando origem às features derivadas: 

 TOTAL_FROTA_DIFERENCA_MES 

 TOTAL_TIPO_AUTOMOVEL_DIFERENCA_MES 

 TOTAL_TIPO_CAMINHAO_DIFERENCA_MES 

 TOTAL_TIPO_CAMINHONETE_DIFERENCA_MES 



 TOTAL_TIPO_CAMIONETA_DIFERENCA_MES 

 TOTAL_TIPO_MOTOCICLETA_DIFERENCA_MES 

 TOTAL_TIPO_MOTONETA_DIFERENCA_MES 

 TOTAL_TIPO_ÔNIBUS_DIFERENCA_MES 

 TOTAL_TIPO_REBOQUE_DIFERENCA_MES 

 TOTAL_TIPO_UTILITÁRIO_DIFERENCA_MES 

A segunda vez, para adicionar mais dados ao dataset, como uma tentativa 

de melhorar o desempenho do modelo de dados, visto que aparentemente 

quanto mais dados se usava no treino, melhor era o resultado da predição em 

cima dos dados de teste. Foram adicionados dados de 2013/02 até 2014/12 (23 

linhas). 

  



Grid Search & Cross Validation 

A partir dos dados de treinamento é possível calcular um peso para cada 

feature, e assim gerar modelos que podem ser utilizados para a predição de uma 

varável y. O algoritmo que foi usado nesse experimento é Random Forest 

Regression (RFR) da biblioteca Sklearn. 

O modelo de floresta aleatório é um tipo de modelo aditivo que faz 

previsões combinando decisões de uma sequência de modelos de base. Mais 

formalmente, podemos escrever essa classe de modelos como: 

g( x ) = f0( x ) + f1( x ) + f2( x ) + . . . 

Onde o modelo final g é a soma de modelos básicos simples fi. Nele, cada 

classificador base é uma árvore de decisão simples. Essa técnica de usar vários 

modelos para obter melhor desempenho preditivo é chamada de agrupamento 

de modelos. Em florestas aleatórias, todos os modelos base são construídos de 

forma independente usando uma sub amostra diferente dos dados. 

Hiperparâmetros de ajuste 

Define-se como os parâmetros de treinamento, que permitem controlar a 

qualidade do modelo resultante. Embora cada modelo tenha sua configuração 

padrão, é possível melhorar o seu desempenho preditivo alterando os valores de 

hiperparâmetros. 

Os hiperparâmetros que foram considerados para o algoritmo RFR foram 

obtidos através do algoritmo GridSearchCV da biblioteca Sklearn. Com ele foi 

possível realizar um Grid Search com Cross Validation (CV), de maneira a 

permitir encontrar a melhor combinação de hiperparâmetros para o problema 

que se deseja resolver com base nos dados que se tem. 

Os hiperparâmetros do algoritmo Random Forest Regression que foram 

considerados são: 

1) n_estimators: Trata-se do número de árvores na floresta. Esse 

parâmetro influencia na velocidade (e / ou uso de memória), no entanto 

quanto mais árvores, maior a precisão. Dessa maneira, deve-se aplicar o 

CV para tentar encontra o valor que melhor se ajusta ao dataset. 

 

2) min_samples_split: Trata-se do número mínimo de amostras 

necessárias para dividir um nó interno. Esse parâmetro é usado para 

controlar o over-fitting. Valores muito altos impedem que um modelo 

aprenda relações que podem ser altamente específicas para a amostra 

particular selecionada em uma árvore. Valores muito altos podem levar a 

under-fitting, portanto, esse parâmetro deve ser ajustado usando o CV. 

 

3) max_features: É o número de features a serem consideradas em cada 

divisão. Como regra geral, a raiz quadrada do número total de features 

funciona muito bem, mas devemos verificar até 30-40% do número total 



de features. Valores mais altos podem levar ao over-fitting, dependendo 

do dataset. 

 

4) min_samples_leaf: O número mínimo de amostras necessárias para 

estar em um nó da folha. Um ponto de divisão em qualquer profundidade 

só será considerado se deixar pelo menos min_samples_leaf amostras de 

treinamento em cada uma das ramificações esquerda e direita. Isso pode 

ter o efeito de suavizar o modelo, especialmente na regressão. 

O modelo de floresta aleatório é muito bom para manipular dados 

tabulares com features numéricas ou features categóricas com menos de 

centenas de categorias. Ao contrário dos modelos lineares, as florestas 

aleatórias são capazes de capturar a interação não linear entre as features e 

variável y. 

Outro ponto a ser observado é que os modelos baseados em árvore não 

são projetados para funcionar com features muito esparsas. Ao lidar com dados 

de entrada esparsos faz-se necessário pré-processar as features esparsas para 

gerar estatísticas numéricas ou alternar para um modelo linear. Como o dataset 

utilizado no experimento se tem essa característica, foi feita uma normalização 

dos dados antes de realizar o treinamento. 

Essa etapa foi reexecutada várias vezes durante o ajuste do conjunto de 

valores de hiperparâmetros que serviram de entrada para o GridSearchCV. 

Esses ajustes foram realizados tanto no dataset original, quanto depois que ele 

foi aumentado (23 linhas). 

Após essa reexecução os melhores hiperparâmetros encontrados foram: 

 



 

 

  



Training & Test 

 Após os hiperparâmetros serem encontrados na etapa anterior, eles foram 

aplicados no treinamento e teste do modelo de regressão. Os dados do dataset 

foram divididos em 70% para treino e 30% para teste.  

 

 Com o modelo treinado, foram aplicadas duas predições: a primeira sobre 

os dados do próprio treinamento, como forma de validar o treino, e a segunda 

sobre os dados de teste, como forma medir a capacidade de generalização do 

modelo.   

Predição sobre os dados de treinamento: 

 

Predição sobre os dados de teste: 

 



 

Essa etapa foi reexecutada inúmeras vezes, devido ao baixo desempenho 

do modelo na predição sobre os dados de teste. Foram simuladas diversas 

divisões do dataset em treino em teste, de maneira que se observou que o 

aumento do tamanho dos dados de treinamento melhorava o resultado dos 

testes. No entanto, dado ao tamanho do dataset (apenas 3 anos – 36 linhas), 

existia um limite para diminuição dos dados de teste. Dessa maneira, optou-se 

por coletar mais dados. Foram adicionados ao dataset dados de 2013/02 até 

2014/12 (23 linhas). 

Apesar do aumento ter melhorado os resultados da predição sobre os 

dados de teste, ele não foi suficiente para resolver o problema e os resultados 

abaixo do aceitável.  

 Dessa maneira, vale lembrar que já fase de Feature Engineering foi 

constatada a baixa correlação das features com a variável de saída y – mesmo 

aumentando o dataset – o que poderia prejudicar o modelo de regressão. 

 

 



 

 O feature_importances_ é uma estimativa para qual fração da 

classificação de amostras de entrada uma feature contribui para o modelo.  

 Por exemplo, 1.0 significaria que você tem uma feature que classifica 

sozinha todas as amostras, 0.0 indicaria uma feature que pode adicionar nenhum 

valor (adicional) para classificação. 

Se listarmos o coeficiente de importância das features para o modelo, 

veremos que a maioria tem relevância baixa. 

 

 

 

 

  



Conclusão 

Acredito que os fatores mais relevantes para o resultado negativo do 

experimento, se deu principalmente pelo fato do dataset ser muito esparso e 

pequeno (granularidade mensal), além da baixa correlação das features com 

variável y.  Outra hipótese é que as features que teriam mais relevância para o 

modelo seriam as que tem relação com o condutor (Aspectos do Condutor), que 

infelizmente não puderam ser coletadas, dado que não foram encontrados dados 

abertos na web nesse aspecto. 

Sobre o experimento em si, foi possível constatar o quão é importante a 

mineração dos dados para o aprendizado de máquina, dado que ela intensifica 

a capacidade preditiva dos algoritmos, por meio da seleção das melhores 

features para o contexto do problema. 
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