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Em especial, a meu irmão Ricardo, pelo incentivo constante, seu exemplo de esforço e

dedicação me encorajam a ir além.

Minha gratidão pelo apoio e dedicação dos meus orientadores, professor Prof. Dr.

Gilney Figueira Zebende que acreditou e confiou a mim a ideia original do projeto para

que juntos pudéssemos desenvolver este trabalho inovador, e professor Prof. Dr. Edrian
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Resumo

Acidentes de trânsito representam a oitava causa de morte para todas as faixas etárias

no mundo. No Brasil, os fluxos de bens e pessoas ocorrem, majoritariamente, por meio

do sistema rodoviário. Ao mesmo tempo, o páıs ocupa o quinto lugar no ranking dos

páıses com maiores ı́ndices de morte no trânsito, atrás apenas da Índia, China, EUA

e Rússia. Nesse sentido, os acidentes de trânsito representam um problema de saúde

pública e também, porque não dizer, um problema ambiental. Em decorrência do au-

mento absoluto de v́ıtimas fatais dos acidentes ao longo dos anos, faz-se necessário o

embasamento cient́ıfico, para direcionar as ações de enfrentamento a essa problemática.

Com o intuito de contribuir com a formulação de poĺıticas públicas para a redução de

acidentes de trânsito nas rodovias federais, este trabalho tem como objetivo geral anali-

sar as variáveis dos acidentes referentes ao número total de: pessoas, feridos, feridos

leves, feridos graves, ilesos, ignorados e véıculos envolvidos nos acidentes registrados

nas rodovias federias da Bahia. Pretendemos também representar a estrutura, além de

caracterizar o comportamento dessas variáveis em função do tempo, por meio da aplicação

do Coeficiente de Correlação Cruzada (ρDCCA). Esse coeficiente se baseia nos métodos

da mecânica estat́ıstica: o DFA (Detrended Fluctuation Analysis), usado para identifi-

car autocorrelação de longo alcance e o DCCA (Detrended Cross-Correlation Analysis)

que estima o expoente para caraterizar a correlação cruzada entre duas séries temporais

não estacionárias de mesmo tamanho N . Diversos campos do conhecimento já foram

modelados por meio do ρDCCA, a exemplo do estudo de acidentes de táxi, fenômenos

climáticos, mercado financeiro, indicadores de criminalidade, comportamento da produ-

ção industrial, dinâmica termporal dos casos de dengue, dentre outros. Para alcançar esse

objetivo, analisamos as séries de dados referentes aos acidentes reportados pela Poĺıcia

Rodoviária Federal (PRF) da Bahia, entre 2007 e 2021. De maneira geral, analisaremos a

existência de correlação cruzada de longo alcance entre a variável mortos com as demais

variáveis visto que, reduzir o número de v́ıtimas fatais é um dos principais objetivos da

PRF para mitigar a violência no trânsito. Os resultados do ρDCCA indicaram correlação

cruzada em todos os cruzamentos realizados, o que mostra que as oscilações na quanti-

dade de Mortos é afetada pelas oscilações nas quantidades das demais variáveis, segundo

uma correlação positiva (altas seguidas de altas ou baixas seguidas de baixas). Den-

tre outras caracteŕısticas, os acidentes tiveram como causa principal a postura indevida

do condutor, sendo que a maioria deles ocorreu nas três principais rodovias do estado,

BR 101, BR 324 e BR 116 e a maior parte das pessoas envolvidas eram do sexo masculino.

Palavras Chave: Séries temporais, DFA, DCCA, ρDCCA, acidentes de trânsito.
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Abstract

Traffic accidents represent the eighth leading cause of death for all age groups in the

world. In Brazil, the flows of goods and people occur mainly through the road system.

At the same time, the country occupies fifth place in the ranking of countries with the

highest rates of road traffic deaths, behind only India, China, USA, and Russia. In this

sense, traffic accidents represent a health problem public and also, why not say, an en-

vironmental problem. As a result of the increased number of fatal accident victims over

the years, it is necessary to scientific basis, to direct the actions to face this problem. To

contribute to the formulation of public policies for the reduction of traffic accidents on

federal highways, this work has the general objective of analyzing the accident variables

refer to the total number of people, injured, injured light, seriously injured, unharmed,

ignored and vehicles involved in accidents recorded on the federal highways of Bahia. We

also intend to represent the structure, in addition to characterize the behavior of these

variables as a function of time, through the application of the cross-correlation coefficient

(ρDCCA). This coefficient is based on the methods of Statistical mechanics: DFA (De-

trended Fluctuation Analysis), used to identify long-range autocorrelation and DCCA

(Detrended Cross-Correlation Analysis), estimates the exponent that characterizes the

cross correlation between two non-stationary time series of the same size N. Several fields

of knowledge have already been modeled through of the ρDCCA, such as the study of taxi

accidents, climatic phenomena, financial market, crime indicators, industrial production

behavior, dynamics of dengue cases, among others. To achieve this objective, we analy-

zed the data series referring to accidents reported by the Federal Highway Police (PRF)

of Bahia, between 2007 and 2021. In general, we analyzed the existence of long-range

cross-correlation between the dead variable with the others variables since reducing the

number of fatal victims are one of the main objectives of PRF to mitigate traffic violence.

The ρDCCA results indicated a correlation in all the crossings carried out, which shows

that the fluctuations in the amount of Mortos is affected by fluctuations in the quantities

of the other variables, according to a positive correlation (highs followed by highs or lows

followed by lows). Among other characteristics, accidents were mainly caused by impro-

per posture of the driver, most of which took place on the three main highways in the

state, BR 101, BR 324, and BR 116, and most of the people involved were male.

Keywords: Time series, DFA, DCCA, ρDCCA, accidents traffic.
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rodovias federais, 2007-2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.9 Bahia: Série integrada das pessoas envolvidas acidentes de trânsito {Xk}
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DCCA . . . . . . Detrended Cross-Correlation Analysis

DFA . . . . . . . . Detrended Fluctuation Analysis

FIBA . . . . . . . Federação Internacional de Basquete

Hab. . . . . . . . . Habitantes

INMET . . . . . Instituto Nacional de Meteorologia

NBR . . . . . . . . Norma Brasileira

ODM . . . . . . . Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

ODS . . . . . . . . Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

OMS . . . . . . . . Organização Mundial de Saúde
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Caṕıtulo Um

Introdução

As relações humanas têm se tornado cada vez mais complexas, sobretudo com o advento

das novas tecnologias. Dentre outros espaços, o trânsito também abriga reflexos dessa

complexidade e o comportamento do motorista tem sido considerado uma das principais

causas de acidentes nas rodovias. Diversos estudos apontam que os acidentes de trânsito,

em muitos casos, são evitáveis e, portanto, estão relacionados ao comportamento do con-

dutor, ver (BOATENG, 2021; FEBRES et al., 2020; PEREYRA, 2013). Assim, a maneira

como dirigimos pode estar associada ao nosso funcionamento psicológico, revelando esco-

lhas, hábitos e crenças e até mesmo aspectos de nossa personalidade (ONSV, 2021). Nessa

perspectiva, sabe-se que o trânsito possui muitas unidades em interação cujos agentes (mo-

torista + carro) podem ou não ser idênticos. As interações ocorrem entre elas e com o

meio externo (acelerar, frear, mudar de faixa) das quais originam fenômenos emergentes

(engarrafamentos, acidentes). No entanto, tais fenômenos são auto-organizados podendo

ocorrer sem a necessidade de agentes externos, sendo caracterizado portanto, como um

sistema complexo (GARCIA, 2017).

Uma pesquisa realizada em 2018 (WHO, 2018) revelou que acidentes de trânsito repre-

sentam a oitava causa de morte para todas as faixas etárias no mundo e a principal causa

de morte de crianças e jovens de 5 a 29 anos. O fardo das lesões e mortes causadas pelo

trânsito é desproporcionalmente suportado pelos usuários vulneráveis das estradas e pe-

los que vivem em páıses de baixa e média renda, onde o número crescente de mortes é

alimentado por transportes que são cada vez mais motorizados. Segundo a Organização

Mundial de Saúde (OMS), acidentes de trânsito representaram o sétimo lugar no ranking

de causa de morte nos páıses considerados de baixa renda em 2019 e os acidentes e mortes

apresentam um padrão em páıses em desenvolvimento (WAISELFISZ, 2013; BAHADO-

RIMONFARED et al., 2013; MAŔıN; QUEIROZ, 2000; MAŔıN-LEóN et al., 2012). No

grupo dos páıses de categorias de renda média-baixa e média-alta, lesões na estrada ocupa

a décima posição. A alta renda é a única categoria de páıses por grupo de renda em que

esta causa de morte não está entre as dez principais (OPAS, 2019).

Diante desse cenário, as consequências dos acidentes de trânsito refletem nos setores

econômico e social (CARMO; NERY; ROCHA, 2019; N.SODERLUND; ZWI, 1995). A

perda econômica com o alto custo e as consequências deixadas pelos acidentes, sobretudo

no tocante ao valor da vida, refletem a relação complexa do homem com o ambiente, bem

como as transformações feitas por ele. Apesar do aprofundamento deste tema mostrar-se

presente em diversos trabalhos de relevância social e acadêmica (RIBEIRO et al., 2020;

WHO, 2018; PEREYRA, 2013; WAISELFISZ, 2013; CARVALHO, 2005), a segurança no
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trânsito ainda denota uma problemática carente de soluções mais eficazes, revelando-se

como um aspecto essencial para a continuidade da vida. Nesse contexto, os acidentes

de trânsito representam um problema de saúde pública (BAHADORIMONFARED et

al., 2013; JORGE; LATORRE, 1994) e porque não dizer, um problema ambiental, visto

que fatores humanos e ambientais contribuem para os acidentes de trânsito (BOATENG,

2021). Paralelamente, segurança para estrada e véıculos, legislação, atendimento profissi-

onal de emergência, além do conhecimento sobre a correlação a longo prazo das variáveis

de acidentes são elementos que contribuem para a mitigação da violência no trânsito,

já que a análise dos fatores influenciadores de acidentes podem auxiliar no estudo de

comportamento dos motoristas (JIN et al., 2021).

A taxa de mortes em relação ao tamanho da população mundial se estabilizou e diminuiu

em relação ao número de véıculos motorizados nos últimos anos (WHO, 2018). Entre-

tanto, mesmo com as modificações na legislação em diversos páıses e a implementação de

itens de segurança pelos fabricantes de véıculos, o volume de v́ıtimas fatais nas estradas

continua alto. De acordo com o último relatório sobre segurança no trânsito elaborado

pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), intitulado Estado de segurança viária

na região das Américas, o Brasil ocupa a nona posição entre os páıses com maior número

de mortes nas estradas nas Américas. O páıs fica atrás apenas de Santa Lúcia, República

Dominicana, Venezuela, Belize, Guiana, Paraguai, El Salvador e Equador (OPAS, 2019).

Em 2019, o Brasil registrou 16 mortes por 100 mil pessoas causadas por acidentes de

trânsito, sendo que, somente entre os homens este indicador atingiu a marca de 26,9

mortes por mil pessoas, representando a 6ª principal causa de morte entre brasileiros

do sexo masculino (ORGANIZATION, 2020). Os dados de acidentes disponibilizados no

portal virtual da Poĺıcia Rodoviária Federal (PRF) mostram que a Bahia se destaca por

possuir o segundo maior volume de v́ıtimas fatais. O estado é seguido apenas por Minas

Gerais, que possui a malha rodoviária mais extensa do páıs (CNT, 2019).

No mesmo ano, 2019, a Bahia foi o terceiro estado com maior número de mortes por

acidentes nas estradas, com 507 óbitos, ficando atrás apenas de Minas Gerais (717) e

Paraná (526). Como caracteŕıstica viária, a Bahia concentra duas rodovias importantes

que compõem um dos principais eixos rodoviários e as maiores em extensão do páıs: a BR

101 (4,77 mil km) e a BR 116 (4,70 mil km), atravessando 10 e 12 estados, respectivamente.

Segundo o anuário estat́ıstico elaborado pela PRF, em 2020 essas rodovias estão entre as

dez com maior frequência de mortos do páıs, sendo que a BR 101/BA ocupa a terceira

posição.

Essas duas estradas também registraram o maior volume de v́ıtimas fatais em acidentes no

ano de 2020, sendo Feira de Santana o segundo munićıpio do estado com maior número de

acidentes nesse peŕıodo (258). No ano anterior, em 2019, o munićıpio ocupou a primeira
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posição (366) no ranking nacional. Importante ressaltar que esses dados se referem aos

acidentes ocorridos somente nas rodovias federais, o que representa apenas 5,3% de um

total de 1.720.700 km de malha rodoviária no páıs (CNT, 2019).

Analisando dados mais recentes, em 2021, do total de 5.381 v́ıtimas que perderam suas

vidas em acidentes nas rodovias federais brasileiras reportados pela PRF, metade (50,9%)

estão concentradas somente em 6 estados do páıs (Minas Gerais, (12,9%), Paraná (10,6%),

Bahia (9,3%), Santa Catarina (6,6%), Rio Grande do Sul (5,9%) e Rio de Janeiro (5,7%).

Este ranking se repete em 2020, mudando apenas a quinta posição que passou a ser

ocupada pelo estado de Pernambuco, praticamente, o mesmo cenário da ano anterior. Em

2019, Pernambuco e Rio de Janeiro assumiram a quinta e sexta posições, respectivamente.

Considerando o desafio e escassez de estudos relacionadas ao estado da Bahia, faz-se

necessária a realização de mais pesquisas que abordem essa problemática. Para isso, a

análise aprofundada dos dados de acidentes e seu comportamento em função do tempo

e longo prazo podem ser uma posśıvel solução para compreensão e, sobretudo, para a

mitigação dos acidentes fatais. Diante dessa limitação, a motivação dessa pesquisa surgiu

a partir de uma demanda da PRF junto à Universidade Estadual de Feira de Santana

(UEFS). Assim, com o intuito de contribuir para soluções desenvolvendo estudo e geração

de informações, o presente projeto procura responder a seguinte questão de pesquisa:

Existe correlação cruzada de longo alcance demortos com as demais variáveis de acidentes

pessoas, feridos, feridos leves, feridos graves, ilesos, ignorados e véıculos nas rodovias

federais da Bahia entre 2007-2021?

A pesquisa é baseada nos bancos de dados fornecidos pela PRF, cujos resultados procuram

fornecer subśıdios para auxiliar a formulação de poĺıticas públicas. Como consequência,

a necessidade de compreender a interação das variáveis presentes nas séries temporais de

acidentes trânsito nas rodovias fomentou essa investigação cient́ıfica.

A maioria dos estudos que envolve a previsão de acidentes de trânsito é baseada em da-

dos históricos relacionados a intervalos temporais regulares. Segundo Commandeur et al.

(2013), algumas técnicas estat́ısticas usadas, a exemplo dos modelos de regressão tradi-

cionais (lineares, lineares generalizados e não-lineares), implicam suposições que muitas

vezes são violadas pelas propriedades especiais de dados de séries temporais, ou seja, de-

pendência serial entre os distúrbios associados às observações. Nesse sentido, tais violações

podem conduzir a uma sub ou superestimação do erro padrão e, consequentemente, podem

produzir inferências errôneas.

Em Commandeur et al. (2013), o autores consideram ainda que, para lidar adequadamente

com as dependências inerentes aos dados de séries temporais e colocar os resultados da

análise em uma base estat́ıstica sólida, devem ser usadas técnicas de análise de séries
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temporais. Os modelos ARMA (no caso de dados estacionários) e ARIMA (no caso mais

geral de dados não estacionários, que é o caso da segurança viária) permitem descrever a

dinâmica de processo em uma época e extrapolá-lo para o futuro, sem visitar as variáveis

adicionais e com a única suposição de que o processo dinâmico permanecerá inalterado

no horizonte previsto.

Existem modelos estat́ısticos de análise de séries temporais (AST) com a premissa das

séries como objeto de estudo serem estacionárias. A caracteŕıstica de estacionariedade

implica um tipo de equiĺıbrio estat́ıstico ou estabilidade dos dados, isto é, uma série

temporal é estacionária quando possui média e variância constantes (MONTEGOMERY,

2008). Nesse caso, é necessário transformar os dados originais, caso não se compor-

tem como tal, por meio procedimentos estat́ısticos. Entretanto, a maioria das séries

cronológicas a serem modeladas apresenta alguma caracteŕıstica de não-estacionariedade

(tendência/sazonalidade). Neste trabalho, propomos analisar séries cronológicas de aci-

dentes de tráfego visando compreender, interpretar e prever tendências de segurança no

trânsito.

O diferencial deste projeto está no emprego do Coeficiente de Correlação Cruzada ρDCCA

proposto por Zebende (2011), para análise de séries temporais não estacionárias. Nessa

perspectiva, pretendemos contribuir com o estudo dos acidentes de trânsito, fornecendo

subśıdios para a formulação de poĺıticas públicas e/ou divulgação cient́ıfica. Para tanto,

tivemos como objetivo geral descrever e analisar o comportamento das variáveis envolvidas

nos acidentes de trânsito nas rodovias federais da Bahia, em função do tempo e do espaço,

com técnicas estat́ısticas, retratando o perfil das v́ıtimas e os locais de maior densidade

dos acidentes com morte.

Especificamente vamos:

(i) Estimar o ńıvel de correlação cruzada entre as variáveis de acidentes ao longo do

tempo empregando o coeficiente de correlação cruzada (ρDCCA);

(ii) Identificar os acidentes com morte entre 2017 e 2020, nos locais de maior incidência

por meio da visualização de dados espaciais a partir de um Sistema de Informação

Geográfica (SIG);

(iii) Descrever o perfil dos acidentes e o dos vitimados por meio da análise descritiva dos

dados.

Com esta proposta, a dissertação foi organizada da seguinte forma, a contar deste caṕıtulo:

✓ Caṕıtulo 1 - Introdução;
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✓ Caṕıtulo 2 - Fundamentação Teórica: Aborda o embasamento teórico da pes-

quisa, destacando os ações voltadas para a mitigação do problema;

✓ Caṕıtulo 3 - Materiais e Método: Expõe a metodologia empregada, com vistas

a alcançar os objetivos propostos;

✓ Caṕıtulo 4 - Resultados e Conclusões: Apresenta os resultados das análises

obtidos e a conclusão.
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Fundamentação Teórica

Neste caṕıtulo abordaremos a relação do homem com o ambiente na concepção da psicolo-

gia. Em seguida, apresentaremos ações desenvolvidas nos âmbitos nacional e internacional

voltadas para a segurança no trânsito, além das contribuições do uso de um SIG para o

estudo de acidentes de trânsito.

2.1 Acidentes de Trânsito

O ser humano é um ser ambiental e a maneira como ele interage e explora o ambiente

determina seu estilo de vida e as consequências de suas intervenções. A dependência do

ambiente para a vida humana fez com que o homem buscasse transformá-lo a fim de

solucionar seus problemas cotidianos. Nesse sentido, Rozestraten (2003), considera que

“É fato que com o homem o ambiente mudou. Enquanto os outros animais

se satisfaziam com seus abrigos em cavernas, cavando suas pequenas tocas,

construindo seus ninhos nas árvores, o homem começou a cultivar a terra, do-

mesticar os animais, construir suas habitações. Com o homem, a terra começou

a mudar, transformando o ambiente para servir às suas necessidades.”

De maneira sintetizada, o trânsito é um ambiente material modificado pelo homem com

sinalizações e regulamentações para enfrentar condições adversas, a fim de garantir a

segurança das vias e evitar acidentes. A via, por sua vez, se traduz como sendo um

ambiente de trânsito, caracterizado por situações adversas onde facilmente pode ocorrer

acidentes.

A partir da reforma sanitária ocorrida em diversos páıses inclusive no Brasil, os acidentes

de trânsito passaram a ser percebidos como um aspecto de saúde pública, bem como os

acidentes de trabalho, o uso de drogas, o comportamento sexual e outros aspectos que,

direta e indiretamente afetam a saúde da população (MAURO, 2001).

A definição “acidente de trânsito”adotada pela OMS é aquela que se refere ao contexto,

“Um acidente de trânsito é qualquer acidente de véıculo que ocorre na via

pública [ou seja, originando, terminando ou envolvendo um véıculo parcial-

mente na rodovia], sendo que via pública ou rua é toda a largura entre as
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linhas de propriedade (ou outras linhas de limite) de um terreno aberto ao

público por uma questão de direito ou costume para o propósito de mover

pessoas ou propriedades de um lugar para outro (OMS, 2016).”

Em 2020, no Brasil, a ABNT publicou a revisão da NBR 10697/2018 que redefiniu os

termos técnicos usados na preparação e execução de pesquisas relativas e na elaboração de

relatórios estat́ısticos e operacionais a incidentes de trânsito. A norma corrige a expressão

“acidente de trânsito”, substitúıda por “sinistro de trânsito”, e suprime o entendimento

de “sinistro não premeditado”(ABNT, 2020).

Para a Associação Brasileira de Acidentes no Tráfego (ABRAMET), a requalificação dessa

norma traduz-se como uma ação importante para o favorecimento da implantação de

poĺıticas voltadas à preservação da vida, visto que o termo “acidente”pode denotar algo

impreviśıvel e incontrolável, que na verdade, na sua maioria, não são acidentes do acaso,

mas sim provocados.

Nesse contexto, a ABNT defende sinistro de trânsito como sendo:

“Todo evento que resulte em dano ao véıculo ou à sua carga e /ou lesões a pes-

soas e/ou animais, e que possa trazer dano material ou prejúızos ao trânsito, à

via ou ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento

nas vias terrestres ou em áreas abertas ao público”.

O primeiro acidente de trânsito da história do mundo com v́ıtima fatal ocorreu em agosto

de 1869, no Condado de Offaly, Irlanda. O acidente foi provocado por um parente de

Mary Ward que construiu um dos primeiros automóveis movidos a vapor do mundo.

Certa tarde, para passear de carro o primo de Ward fez uma curva e a fez cair do véıculo

sob o volante. Ela morreu instantaneamente de pescoço quebrado (POST, 2016). No

Brasil, o registro do primeiro acidente automobiĺıstico foi datado de 1897, no Rio de

Janeiro onde nem todas as ruas eram pavimentadas. O carro a vapor, um Serpollet, era

guiado por Patroćınio que convidou seu amigo Olavo Bilac para dirigir o véıculo mesmo

sem nunca ter contato com um automóvel. Patroćınio deu algumas instruções ao amigo,

que partiu de Botafogo rumo à Estrada Velha da Tijuca, no Alto da Boa Vista. O carro a

vapor teria chegado a 4 km/h antes da primeira curva, onde Olavo Bilac perdeu o controle

e bateu em uma árvore. Bilac e Patroćınio não se machucaram, mas o carro teve perda

total (RODRIGUEZ, 2020).

Importante ressaltar que desde o surgimento do primeiro véıculo motorizado, segurança

no trânsito é objeto de estudo para diferentes situações. Nas últimas décadas, apesar

dos esforços para a construção de vias seguras e bem sinalizadas, além da inovação de
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itens de segurança pelos fabricantes de véıculos e da elaboração de uma legislação que

visa garantir a integridade da vida humana, cerca de 1,35 milhões de pessoas em todo o

mundo perdem a vida a cada ano em decorrência de acidentes de trânsito (OPAS, 2019).

Empregamos nesse estudo a classificação “acidente de trânsito”apenas com o intuito de

familiaridade com o referido termo. No entanto, consideramos sua definição com base

na atualização da NBR 10697 definida pela ABNT em 2020, a qual a substitui pela

terminologia “sinistro de trânsito”.

2.2 Iniciativas para promover segurança no tráfego

A segurança no trânsito é uma preocupação que atinge praticamente todos os páıses do

mundo. Segundo Maŕın e Queiroz (2000), essa questão só passou a ser examinada no

mundo com a preocupação devida a partir da década de 1950. Entretanto, somente a

partir de 1974, a Assembleia Mundial da Saúde da ONU adotou a Resolução WHA 27.59,

declarando os acidentes rodoviários como um importante problema de saúde pública. Di-

ante dessa problemática global, em setembro de 2000, 191 nações firmaram um compro-

misso para combater a extrema pobreza e outros males da sociedade. Esse compromisso

se concretizou nos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que deveriam ser

alcançados até 2015.

A partir de março de 2003 a OMS designou o tema “Estradas seguras”como tema do Dia

Mundial da Saúde de 2004, além de adotar diversas resoluções em prol das ações: consci-

entização mundial sobre o problema generalizado de mortes e lesões evitáveis no trânsito

inclusive aos jovens nos estabelecimentos de ensino; comprometimento dos governos para

o cumprimento das Leis de Trânsito; relatório sobre a crise global de segurança no trânsito

expressando opinião de Estados-membros a serem consideradas pela Assembleia Geral em

sessão posterior à publicação do documento.

Ainda em novembro de 2003, a OMS adotou a resolução intitulada Global Road Safety

Crisis, cujo texto reconhecia a importância de fortalecer os esforços de páıses em desen-

volvimento, com recursos financeiros e suporte técnico em favor de capacidades no campo

da segurança no trânsito.

No ano seguinte, em abril de 2004, a OMS em parceria com o Banco Mundial lançam o

Relatório Mundial sobre Tráfego Rodoviário Prevenção de Lesões, em comemoração ao

Dia Mundial da Saúde, com o tema “Segurança viária não é acidente”. O documento

contém uma série de recomendações, prestando atenção especial aos cinco fatores de risco

identificados, nomeadamente: a não utilização de cintos de segurança e de sistemas de

retenção para crianças; álcool; o não uso de capacetes; velocidade inadequada e excessiva
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e a falta de infraestrutura.

Em dezembro de 2005, por meio da Resolução 60/5, a ONU designou o terceiro domingo de

novembro como o Dia Mundial da Memória das Vı́timas do Trânsito, em reconhecimento

à perda e sofrimento das v́ıtimas do trânsito e de suas famı́lias e destaca preocupação

com o aumento cont́ınuo, em particular em páıses em desenvolvimento, de fatalidades e

lesões no trânsito em todo o mundo. Dentre outras ações, o documento também incentiva

os Estados-membros a se esforçarem para reduzir as lesões causadas pelo trânsito e a

mortalidade, a fim alcançar os ODM.

Uma iniciativa importante foi realizada em 2009 quando a Assembleia Geral da ONU

convocou o mundo por meio de seus 192 páıses membros a reduzirem em 50 por cento o

número de v́ıtimas fatais, realizando em Moscou a Primeira Conferência Ministerial Glo-

bal sobre Segurança Viária. Nesse mesmo ano, foram registrados campanhas e eventos em

defesa da segurança no trânsito realizados por diversas instituições em vários páıses da

Europa, a exemplo da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) durante o Campe-

onato EuroBaskete 2009. Ainda em 2009, o Brasil implementou uma alteração do Código

de Trânsito Brasileiro (CTB) por meio da lei nº 11.910/2009, determinando a carros no-

vos o uso de equipamento suplementar de retenção: air bag frontal para o condutor e

para o passageiro do banco dianteiro, o que começou a valer de fato somente a partir do

ano de 2014, quando o percentual de carros novos que deveriam ter esses itens aumentou

gradativamente até chegar a 100 por cento nesse ano.

Um ano depois, em 2010, a ONU aprovou a Resolução 64/255, instituindo a “Década de

Ação pela Segurança no Trânsito”como uma maneira de deter e reduzir globalmente os

ńıveis previstos das mortes por acidentes de trânsito. Em setembro de 2010, o mundo

renovou o compromisso dos ODM para acelerar o progresso em direção ao cumprimento

desses objetivos (PNUD, 2016).

Durante a 51ª Reunião do Conselho Diretor, em 2011, a Organização Pan-Americana da

Saúde (OPAS) adotou o “Plano de Ação para a Segurança no Trânsito”, cujos objetivos

foram baseados na situação Região e, aderindo à Década da Ação, estipulou as diretrizes

para os Estados Membros à medida que estes se aproximavam da meta de evitar e contro-

lar as mortes no trânsito. Como medida de segurança, em âmbito nacional, o CONTRAN

(Conselho Nacional de Trânsito) publicou a Resolução nº 380, de 28/04/2011 estabele-

cendo como obrigatória a utilização do sistema antitravamento de rodas - ABS (Anti-lock

Braking System) em véıculos nacionais e importados, sob o argumento de que a instalação

desse sistema de freios melhora a estabilidade e a dirigibilidade do véıculo durante o pro-

cesso de frenagem permitindo ao condutor manter o controle do véıculo principalmente

em pista escorregadia com possibilidade de evitar acidentes causados pelo travamento das

rodas.
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Em maio de 2013, durante a Semana Global de Segurança Viária das Nações Unidas,

em Seul, foi adotada uma declaração conjunta sobre a segurança rodoviária na Ásia e no

Paćıfico, e a assistência técnica fornecida aos páıses membros para desenvolver e refinar

as metas e objetivos nacionais de segurança no trânsito e indicadores em apoio à Década

de Ação.

Entendendo a urgência para consolidação das metas estabelecidas anteriormente em um

acordo global, em setembro de 2015, representantes dos 193 Estados-membros da ONU

adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que inclui os 17 Objetivos

do Desenvolvimento Sustentável (ODS), substituindo os ODM estabelecidos em 2000 após

a Declaração do Milênio das Nações Unidas. A segurança viária que não estava inclúıda

na agenda dos ODM, agora faz parte da nova Agenda de 2030. A Meta 3.6 do Objetivo

3 (ODS3) visa até 2030, reduzir pela metade as mortes e lesões por acidentes no trânsito.

Paralelamente, a Meta 11.2 (ODS11) procura proporcionar o acesso a um sistema sus-

tentável de transporte para todos, expandir o transporte público e melhorar a segurança

no trânsito até 2030 (OPAS, 2016).

A elaboração das metas globais dos ODS inclui 70 páıses. Iniciativas como essa têm

contribúıdo para reduzir o número de acidentes por meio de intervenções nas cidades. As

áreas urbanas são regiões onde abrigam mais da metade da polução mundial e funcionam

como vitrine para soluções promovidas pelos governos. A exemplo disso é posśıvel citar:

Accra (Gana) está usando dados para melhorar a segurança de pedestres, e Ho Chi Minh

City (também conhecida como Saigon, Vietnã) tem realizado medidas econômicas para

tornar mais de 150 cruzamentos de alto risco mais seguros, além de cidades em páıses como

o Brasil e a Índia que reduziram os acidentes de trânsito por meio de campanhas na mı́dia

e fiscalização mais forte em cidades que implementaram a ”Lei Seca”, que prevê punição

para o condutor que dirigir embriagado (WHO, 2018). Apesar disso, para que ações e

medidas de segurança sejam amplamente efetivas minimizando o impacto do número de

mortes no trânsito, é essencial que os governos priorizem a segurança nas estradas, além

de conhecer a magnitude do problema e dos riscos causados por ele. Em outubro de 2021,

a OMS deu ińıcio à “Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2021-2030”, com a meta

de prevenir ao menos 50 por cento das mortes e lesões no trânsito até 2030.

No âmbito nacional, diversas ações voltadas para a segurança no trânsito têm contribúıdo

com essas iniciativas. No Brasil essa era foi inaugurada por campanhas em ńıvel federal,

estadual e municipal e, sobretudo a partir de 1998 com implantação do Código de Trânsito

Brasileiro (CTB). Anos depois alguns projetos foram desenvolvidos com o intuito de

mitigar a violência nas estradas.

O projeto Vida no Trânsito é a denominação, no Brasil, do Road Safety in Ten Countries,

voltado à redução das mortes e lesões causadas no trânsito em 10 páıses, com o financi-
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amento da Fundação Bloomberg e a coordenação global da OMS e suas agências regio-

nais. No Brasil, o Projeto é desenvolvido desde 2010 em cinco cidades: Belo Horizonte;

Campo Grande; Curitiba; Palmas e Teresina e conta, além do suporte da Organização

Pan-americana de Saúde (OPAS/OMS no Brasil), com o aporte técnico e financeiro do

Governo Federal (WHO, 2021).

O Movimento Maio Amarelo nasceu com a proposta de chamar a atenção da sociedade

para o alto ı́ndice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O movimento

consiste numa campanha de conscientização sobre segurança no trânsito, cuja primeira

ação ocorreu em 2014. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder

Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e

mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos,

empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para,

fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em

ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito

exige, nas mais diferentes esferas (ONSV, 2021).

A Figura 2.1 apresenta uma śıntese cronológica das principais ações de promoção de
segurança para os trânsito.
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aṕ

ıtu
lo

D
ois

2.2.
In
iciativas

p
ara

p
rom

over
segu

ran
ça

n
o
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2.3 Análise estat́ıstica de acidentes de trânsito

2.3.1 Trabalhos correlatos

O trânsito é considerado um sistema dinâmico complexo com grande número de agentes

interagindo entre eles e com o meio externo (BAR-YAM, 2002). Uma das caracteŕısticas

importantes na dinâmica do trânsito é a presença de correlação cruzada entre as variáveis

envolvidas nos acidentes. Para investigar a ocorrência dos acidentes de trânsito sob dife-

rentes aspectos, quer seja utilizando análise descritiva ou técnicas estat́ısticas mais elabo-

radas, a análise estat́ıstica está presente na maioria dos estudos sobre o tema. A análise de

séries temporais se aplica a diversos campos da ciência, a exemplo de finanças, economia,

epidemiologia, demografia, meteorologia, acidentes de trânsito, dentre outros.

Em estudos anteriores, diversas abordagens metodológicas foram propostas para o estudo

de acidentes de trânsito. Ivajnšič et al. (2021a) empregaram regressão geograficamente

ponderada para a análise de dados históricos de segurança no tráfego e modelos de árvore

de regressão ajustados, a fim de identificar um padrão espacial dos pontos cŕıticos de

acidentes de trânsito na Eslovênia. Na África do Sul, Sukhai et al. (2011) estudaram mo-

delos de regressão exógena de auto-regressão não linear (NARX) ajustados para explicar

as variações nas fatalidades do trânsito e para avaliar o grau em que essas variações entre

as nove prov́ıncias do páıs estavam associadas aos fatores de risco. Bahadorimonfared

et al. (2013) aplicaram o modelo de regressão de Poisson para estimar as mudanças na

frequência de eventos ao longo do tempo para fatores de risco conhecidos e associados,

usando do modelo SARIMA para ajustar à série temporal de ı́ndice de mortalidade em

acidentes de trânsito no Irã. A respeito de estudos relacionados a acidentes registrados

no estado da Bahia, podemos destacar o trabalho de Rios et al. (2020), que tiveram como

objetivo identificar fatores associados ao envolvimento em acidentes de trânsito (AT) en-

tre condutores de véıculos, na cidade de Jequié, Bahia por meio de um modelo conceitual

hierárquico e de regressão loǵıstica multińıvel para as estimativas de Razão de Chances

(RC).

Em outros trabalhos foram utilizados testes estat́ısticos. Na Finlândia,

Malin, Silla e Mladenovic (2020) examinaram a prevalência de mortes de pedestres e

lesões graves no trânsito, por meio da investigação dos principais fatores e as diferenças

entre mortes de pedestres e lesões graves onde a outra parte era um véıculo motorizado

aplicando um teste de independência χ2. Feng, Wang e Quddus (2020) conduziram um

estudo usando técnicas de séries temporais multivariadas para analisar as relações con-

temporâneas e interações dinâmicas entre violações policiais e acidentes de trânsito em

Xangai, China. O estudo de Barros et al. (2003), mostrou a aplicação do teste qui-

quadrado de Pearson para avaliar a associação entre os tipos de acidente e comparar os
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riscos de lesão e morte de diferentes tipos de véıculos e pedestres no Brasil.

Modelos autorregressivos também foram aplicados em vários estudos. Li, Wu e Yang

(2018) estudaram a relação de longo e curto prazo entre acidentes de trânsito em Hong

Kong e variáveis socioeconômicas por um modelo autorregressivo de retardo distribúıdo

(ARDL) e um modelo de correção de erro vetorial (VECM). Ramstedt (2008) estimou

a associação entre o consumo de álcool per capita e acidentes fatais nos Estados Unidos

usando a técnica de Box-Jenkins para análise de séries temporais. Quddus (2008) apre-

sentou a classe de modelos autoregressivos de valor inteiro (INAR) para analisar séries

temporais de acidentes de trânsito na Grã-Bretanha. Lobato (2018) analisou a evolução

dos acidentes nas rodovias federais do Brasil concedidas pela união utilizando o teste de

Wilcoxon e dos Mı́nimos Quadrados Ordinários (MQO). Sobre a influência dos efeitos aci-

dentes na vida das pessoas, Ferreira (2016) examinou os efeitos dos acidentes de trânsito

sobre a qualidade de vida e a funcionalidade dos indiv́ıduos afetados tendo como base

análise de variância (ANOVA), teste de qui-quadrado de Pearson, teste Exato de Fisher,

estat́ıstica Gamma de Goodman e Kruskal, teste t, modelos de regressão loǵıstica e de

regressão loǵıstica ordinal.

Algumas pesquisas foram conduzidas com base em Cadeias de Markov.

Malyshkina e Mannering (2009) propõem modelos logit multinomiais de comutação Mar-

kov para modelagem estat́ıstica de lesões graves por acidente de trânsito. Xiong, Tobias e

Mannering (2014) aplicaram Markov comutando parâmetros aleatórios ordenados probit

aplicado à análise de dados de gravidade de lesões em acidentes de véıculo. Oliveira e

Achcar (2020) sugeriram o uso de um modelo estat́ıstico composicional sob uma aborda-

gem Bayesiana usando métodos de simulação de Markov Chain Monte Carlo aplicados

a v́ıtimas de tráfego rodoviário ocorrendo em âmbito federal estradas do Brasil em um

determinado peŕıodo de tempo.

Sebego et al. (2014) examinaram o impacto da implementação de poĺıticas relacionadas

ao álcool e à segurança no trânsito nas taxas de acidentes em Botswana, a partir de uma

análise de série temporal interrompida. Fei et al. (2020) realizaram um estudo semelhante,

ao avaliar a eficácia da lei de dirigir embriagado na China na redução de acidentes de

trânsito, lesões e mortalidade. Minervi (2013) investigou o mecanismo gerador da série de

acidentes ocorridos entre janeiro de 2007 e julho de 2011 nas rodovias federais brasileiras

para explicar a variabilidade dos dados através do uso de Análise Fatorial, técnica de

análise multivariada, e a aplicação dos modelos Autorregressivos, Integrados e de Medias

Móveis (ARIMA). Andrade e Antunes (2020) calcularam a variável percentual mensal do

números de v́ıtimas e o número de infrações devidos a distração ao volante, com base no

método Prais-Winsten na análise de tendência, realizando uma correção da correlação

residual de primeira ordem. Eles também analisaram a tendência do número de mortos,

feridos graves e feridos leves por acidentes de trânsito nas rodovias federais brasileiras,
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segundo macrorregião, antes e depois do ińıcio da Década de Ação pela Segurança no

Trânsito (DAST) por meio da aplicação do método desse mesmo método para o cálculo

da variação percentual mensal (VPM) do número de mortos, feridos graves e feridos leves

(ANDRADE; ANTUNES, 2019).

Martins (2020) desenvolveu um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) para auxiliar os inte-

ressados no ordenamento em criticidade de acidentes de trânsito dos trechos de rodovias

federais a partir abordagens multicritério e multipeŕıodo através do método MUPOM

(Multi-criteria multi-Period Outranking Method) para considerar diferentes indicadores

de segurança desenvolvidos no estudo. Oliveira et al. (2019) avaliaram o impacto que a

concessão de rodovias federais trouxe na redução de acidentes de trânsito, feridos leves,

feridos graves e mortos nas rodovias federais do Distrito Federal e seu entorno por meio

do cálculo das Diferenças em Diferenças, com a utilização de dados dos anos de 2010 a

2016.

Estat́ısticas descritivas também foram conduzidas em diversos trabalhos. Ferreira (2017)

apresenta um estudo sobre o desenvolvimento de uma metodologia de análise e previsão

de quantidades e severidade dos acidentes de trânsito para o Brasil utilizando um tra-

tamento matemático dos fatores relacionados, no caso os Volumes Diários Médios Anual

(VDMA) por faixa e extensão urbana e/ou rural dos trechos, critérios de parametrização

da severidade dos acidentes e coeficiente de correlação de Pearson. Andrade e Mello-Jorge

(2016) estimaram os anos potenciais de vida pedidos por acidentes de transporte terres-

tre e o perfil dessas v́ıtimas após três anos do ińıcio da Década de Ação pela Segurança

no Trânsito. O estudo mostrou que que a Região Centro-Oeste apresentou a taxa mais

elevada. A maioria dos óbitos por acidentes de transporte terrestre foi observada no sexo

masculino. Mais da metade das pessoas que faleceram em decorrência de acidentes de

transporte terrestre eram da raça/cor da pele negra, adultos jovens indiv́ıduos com baixa

escolaridade e motociclistas. A taxa de mortalidade, no triênio 2011 a 2013 apresentou

redução, mas aumentou entre os motociclistas. Em todo o Páıs, mais de um milhão

de anos potenciais de vida foram perdidos em 2013, devido aos acidentes de transporte

terrestre, especialmente na faixa etária de 20 a 29 anos.

Rocha e Nassi (2012) aplicaram modelagem estat́ıstica e informações georreferenciadas em

ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG) para compreender a distribuição

espacial de acidentes, gerar novas variáveis explicativas e testá-las por meio de modelos

de regressão multivariada, modelos de regressão Spatial Autoregressive (SAR) e modelos

lineares generalizados.

A partir de uma revisão de literatura Bacchieri e Barros (2011) descreveram a situação dos

acidentes de trânsito no Brasil, desde a implementação do Código de Trânsito Brasileiro de

1998 a 2010. O estudo revelou que os principais problemas identificados foram aumento do
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número absoluto de mortos e das taxas de mortalidade, ampliação da frota de motocicletas

e o uso de álcool.

Ribeiro et al. (2020) apresentaram uma análise descritiva dos dados referentes às principais

causas dos acidentes automobiĺısticos nas rodovias federais da Bahia, com base no relatório

produzido pela Poĺıcia Rodoviária Federal no peŕıodo de 2014 a 2017. O estudo de Bastos,

Oliveira e Barreto (2016) teve como objetivo informar os dados de mortalidade na Bahia,

no peŕıodo de 2008 a 2012, analisando os números de mortes causadas por acidentes

de trânsito, segmentados em ano, faixa etária, gênero, escolaridade e macrorregião de

saúde. WEST (2016) procurou caracterizar de forma descritiva os acidentes de trânsito

ocorridos em dez meses do ano de 2014 na região oeste da Bahia a partir de dados

documentais fornecidos pelo Batalhão da Poĺıcia Militar da cidade de Barreiras. Dentre

outros resultados, os autores conclúıram que existe uma real necessidade dos serviços

públicos e demais atores da área desenvolver ações que reduzam os acidentes de trânsito e

melhorem a segurança viária. Também com base em uma revisão de literatura, Rios (2010)

abordou a mortalidade por acidentes de trânsito a partir do estudo da série temporal de

casos compreendidos entre 1996 a 2007, em diferentes regiões do estado da Bahia, mostrou

que há a real necessidade dos serviços públicos e demais atores da área desenvolver ações

que reduzam os acidentes de trânsito e melhorem a segurança viária na Bahia. Carvalho

(2005) utilizou variáveis sociodemográficas para desenvolver um estudo transversal a partir

dos registros de acidentes de trânsito envolvendo adolescentes e taxas de incidência e

mortalidade em Feira de Santana, Bahia em 2001.

Importante destacar que a análise estat́ıstica está presente em quase todos os estudos que

tratam de acidentes de trânsito mencionados nesse estudo. Entretanto, poucos trabalhos

estudaram a existência de dependência de memória de longo alcance. A memória longa

descreve a “persistência”das séries temporais. Assim, se uma série exibe memória longa,

a dependência temporal entre as observações distantes é estatisticamente significativa e

persistente (VLAHOGIANNI; KARLAFTIS, 2011).

Dentre os trabalhos que abordam a dependência de longo alcance em dados de acidentes,

podemos citar o trabalho de Jianjun e Huijun (2014). O estudo mostra a aplicação do

método de análise de flutuação destendenciada (DFA) para investigar a complexidade

da série de dados no tempo para fluxo de tráfego misto com bloqueio induzido por aci-

dente. Em um outro estudo, Remy (2011) monitorou a auto-semelhança estat́ıstica de

canais fisiológicos, ambientais e veiculares de dados, por meio da aplicação de Análise de

Flutuação Destendenciada (DFA).

A análise de séries temporais e a previsão de valores futuros estão entre os problemas mais

importantes que os analistas enfrentam em diversas áreas do conhecimento, desde finanças

e economia, a gestão das operações de produção, até a análise de poĺıticas públicas, isto é,
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sempre que fenômenos podem ser ordenados no tempo ou no espaço (MONTEGOMERY,

2008), (MORETIN; TOLOI, 2008) para auxiliar na tomada de decisão.

O conhecimento da correlação a longo prazo entre as variáveis envolvidas é de grande re-

levância em diversos aspectos. O principal deles tem a ver com a saúde pública, sobretudo

com a preservação da vida. Compreender a distribuição espacial de acidentes, conhecer o

perfil dos vitimados, gerar novas variáveis explicativas podem auxiliar no comportamento

do condutor no sentido de adotar uma conduta preventiva criando uma cultura de segu-

rança nas estradas (MOLAN; MOLAN, 2021), além de contribuir para a elaboração de

poĺıticas públicas e ações de mitigação da violência no tráfego com v́ıtimas fatais.
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Caṕıtulo Três

Materiais e Método

Neste caṕıtulo apresentaremos a área de estudo que abrange a pesquisa, as séries temporais

e a metodologia utilizada para alcançar os resultados.

3.1 Base de dados

A análise dos resultados deste estudo se baseia em estat́ısticas relacionadas aos acidentes

de trânsito ocorridos nas rodovias federais da Bahia dispońıveis no portal virtual da PRF

no endereço:

⟨https:
//www.gov.br/prf/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/dados-abertos-acidentes⟩

Os dados dispońıveis no referido link representam o registro dos acidentes ocorridos nos

munićıpios brasileiros, reportados diariamente pela PRF durante atendimento presencial

para acidentes considerados relevantes que são caracterizados por, pelo menos, uma das

seguintes situações: v́ıtima (lesionada ou morta); danos a bens públicos não concedidos à

iniciativa privada (como véıculos oficiais, sinalizações, mobiliário, entre outros); danos ao

meio ambiente. Em casos como esses a PRF registra o acidente no Boletim de Acidente

de Trânsito (BAT). Para os acidentes que não se enquadram nessas caracteŕısticas, o

envolvido no evento pode registrar a ocorrência pela internet por meio de preenchimento

da Declaração de Acidente de Trânsito (DAT).

O banco de dados foi agrupado a partir de quatro arquivos, sendo dois que foram extráıdos

do referido portal virtual da PRF, Agrupados por ocorrência (para analisar a flutuação

das séries de acidentes); Agrupados por pessoa (para identificar o perfil das v́ıtimas), e

outros dois, Malha dos munićıpios e Malha das rodovias federais (ambos para localizar a

incidência dos acidentes), extráıdos das páginas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia

e Estat́ıstica) e do Ministério da Infraestrutura, respectivamente. A análise das séries de

acidentes, principal objetivo deste trabalho, foi elaborada a partir das oito variáveis, ver

Figura 3.1:
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Figura 3.1: Variáveis dos acidentes.

representando as seguintes quantidades:

� pessoas: Total de pessoas envolvidas na ocorrência;

� mortos: Total de pessoas mortas envolvidas na ocorrência;

� feridos: Total de pessoas feridas envolvidas na ocorrência (é a soma dos feridos

leves com os graves);

� feridos leves: Total de pessoas com ferimentos leves envolvidas na ocorrência;

� feridos graves: Total de pessoas com ferimentos graves envolvidas na ocorrência;

� ilesos: Total de pessoas ilesas envolvidas na ocorrência;

� ignorados: Total de pessoas envolvidas na ocorrência que não se soube o estado

f́ısico;

� véıculos: Total de véıculos envolvidos na ocorrência.

Desse arquivo, constrúımos uma base de dados (Figura 3.1), sendo que as informações

georreferenciadas foram registradas somente a partir do ano de 2017, o que nos limitou

a estudá-las apenas para o peŕıodo 2017-2021. Para analisar as correlação entre as séries

(correlação cruzada), o dia 29/02 foi suprimido de todos os anos bissextos, a fim de torná-

las de mesmo tamanho, requisito necessário para o cálculo do coeficiente de correlação

cruzada (ρDCCA). A análise do arquivo “Agrupados por pessoa”viabilizou caracterizar os

acidentes de um ano para o outro, segundo estado f́ısico das v́ıtimas envolvidas, gênero

e idade do condutor. A partir das informações georreferenciadas (latitude e longitude)
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associadas a um SIG, foram elaborados mapas para identificar a incidência local dos

acidentes.

Figura 3.2: Exemplo de planilha com a base de dados. Note que de 2017 em diante temos a

localização georreferenciada das ocorrências.

3.2 Área de estudo

O Estado da Bahia está localizado na Região Nordeste do Brasil (Figura 3.2). Ele ocupa

a quarta posição dentre os estados brasileiros com maior população do páıs, são aproxi-

madamente 14,9 milhões de habitantes (IBGE, 2020). Segundo os dados mais recentes

publicados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), no

que tange à posição relativa do produto interno bruto (PIB) entre 2002-2018, a Bahia

está em sétimo lugar dentre os estados brasileiros com maior PIB do páıs, sendo a UF

com maior PIB da Região Nordeste.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 3.3: Localização da área de estudo com aplicação às rodovias federais.

A malha rodoviária federal do estado é composta por vinte e cinco rodovias federais ou

BRs (020, 030, 101, 110, 116, 122, 135, 242, 251, 234, 330, 342, 349, 367, 407, 410, 415,

418, 420, 423, 430, 439, 489 e 498). Como caracteŕıstica viária, a Bahia concentra duas

rodovias importantes que compõem um dos principais eixos rodoviários do páıs, a BR 116

e a BR 101, estradas com o maior volume de v́ıtimas fatais em acidentes registrados no

ano de 2021.

3.3 Metodologia

3.3.1 Análise de séries temporais

Uma série temporal (ST) é uma coleção de observações feitas sequencialmente ao longo do

tempo, podendo também a variável tempo ser substitúıda por uma outra, como espaço,

profundidade, etc. (EHLERS, 2007). Sua representação é dada por [X(t), t∈T], de uma

variável X, sendo T o total de valores.
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São exemplos de séries temporais:

(i) Quantidade diária de acidentes com v́ıtimas (mortos ou feridos) registrados nas rodo-

vias federais da Bahia;

(ii) Taxa anual de mortalidade por acidentes de trânsito no Brasil;

(iii) Evolução mensal dos acidentes por tipo (com v́ıtimas e sem v́ıtimas);

(iv) Custo anual com acidentes de trânsito nas rodovias federais;

(v) Participação anual das rodovias federais nos acidentes com vitimas fatais.

Aqui seguem alguns exemplos gráficos de séries temporais de acidentes, em que o eixos

horizontais representam a escala temporal de observação e os eixos verticais seu referido

total.

Figura 3.4: Totais diários de v́ıtimas fatais em

acidentes nas rodovias federais da Bahia, 2007-

2021. Fonte: PRF

Figura 3.5: Totais mensais de acidentes nas ro-

dovias ferais da Bahia, 2007-2021. Fonte: PRF

Figura 3.6: Totais por ano de feridos em aciden-

tes nas rodovias federais da Bahia, 2007-2021.

Fonte: PRF

Figura 3.7: Totais por ano de ilesos em aciden-

tes nas rodovias federais da Bahia, 2007-2021.

Fonte: PRF
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Alguns objetivos da análise de séries temporais podem ser destacados, como por exem-

plo: investigar o mecanismo gerador da série; fazer previsões de valores futuros; apenas

descrever o comportamento da série ou ainda procurar prioridades relevantes nos dados.

De modo geral, procura-se construir modelos probabiĺısticos (quando os documentos são

pontuados por sua probabilidade estimada de relevância) ou modelos estocásticos (uma

famı́lia de variáveis aleatórias representando a evolução de um sistema de valores no

tempo) a partir dessas análises.

Os gráficos de uma série temporal, além de caracterizar a distribuição dos dados, podem

também revelar padrões como aleatoriedade, tendência, sazonalidade e peŕıodos ou ciclos,

observações incomuns ou uma combinação de padrões (MONTEGOMERY, 2008). Nesse

sentido, para Ehlers (2007), o gráfico temporal deve ser o primeiro passo que antecede

qualquer análise. Assim, uma série temporal Xt pode ser representada como uma soma

ou um produto de pelo menos três componentes: Tendência (Tt), Sazonalidade (St) e

Reśıduos (γt), e a maneira clássica de decomposição baseia-se em, pelos menos, dois

modelos (GUEDES, 2014), o Aditivo e o Multiplicativo, conforme as equações 3.1 e 3.2,

respectivamente.

Xt = Tt + Ct + γt (3.1)

Xt = Tt.Ct.γt (3.2)

em que Tt é a componente de tendência, Ct é uma componente ćıclica ou sazonal e γt é

uma componente aleatória ou rúıdo (a parte não explicada , que espera-se ser puramente

aleatória) (EHLERS, 2007). Segundo Guedes (2014), enquanto o modelo aditivo é usado

nas séries de dados cujas taxas de variação são constantes, o multiplicativo é útil naquelas

em que as taxas são crescentes ou decrescentes. De acordo com Milone (2006), enquanto

o modelo aditivo pressupõe componentes não correlacionadas, o multiplicativo, é usado

quando as variáveis são correlacionadas atuando de modo proporcional às respectivas

forças.

Ao analisar uma série temporal primeiramente é preciso caracterizar o comportamento

gráfico dos dados por meio de técnicas descritivas. O teste de aderência de Jarque-Bera

(JB) para verificar normalidade de amostras é um critério objetivo que possibilita analisar

se uma série de dados segue ou não uma distribuição normal. Quanto mais próximo for

do zero a estat́ıstica JB, maior a probabilidade de a distribuição ser normal. Este teste

foi proposto por Jarque e Bera (JARQUE; BERA, 1980) e se baseia na diferença entre

os coeficientes de assimetria e curtose dos dados x1, x2, ..., xn e àqueles da distribuição
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assumida Normal (LUCAMBIO, 2008). O resultado desse teste pode ser representado

pela estat́ıstica JB (3.3);

JB = n

(
α2
3

6
+

(α4 − 3)2

24

)
∼ χ2

(2), (3.3)

em que

α3 =

n∑

i=1

(yi − ȳ)3

ns3
, (3.4)

α4 =

n∑

i=1

(xi − x̄)4

ns4
, (3.5)

s2 =

n∑

i=1

(xi − x̄)2

n
. (3.6)

Sendo n o número de observações, x̄ a média das observações e s2, α3 e α4 o segundo,

terceiro e quarto momentos centrais, respectivamente. Assim, no teste de normalidade

JB, testam-se as hipóteses H0: X(t) segue distribuição Normal versus H1: X(t) não é

uma distribuição Normal. Logo, rejeita-se a hipótese nula sempre que a estat́ıstica JB

extrapolar valores extremos da distribuição qui-quadrado com 2 graus de liberdade, a um

certo ńıvel de significância. Apesar do teste de normalidade Shapiro-Wilk ser um dos

testes de aderência mais usados, o RStudio possui a limitação de analisar esse teste para,

no máximo, 5.000 observações, tornando um empecilho para empregarmos o referido teste

neste trabalho fazendo com que optássemos para a estátistica JB.

Um outro aspecto relevante no estudo de ST é identificar se a série é estacionária, isto é,

se é caracterizada por uma variável que se comporta de forma aleatória ao longo do tempo

em torno de uma média constante. Uma ST é considerada estritamente estacionária se

suas propriedades não forem afetadas por uma mudança na origem do tempo (MORE-

TIN; TOLOI, 2008). Isto significa que os dados variam em torno de uma média constante,

independente do tempo, sendo que a variância das flutuações permanece essencialmente

a mesma. De maneira resumida, o teste Dickey-Fuller (DF) possibilita verificar se o pro-

cesso é estacionário ou não-estacionário por meio de uma regressão linear (Y = a+bx+e),

de uma série Yt−1, isto é, ∆Yt = ϕYt−1+ut. Em seguida, analisa-se a significância do coefi-
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ciente ϕ, se ϕ = 0, dizemos que o processo é não estacionário, se não, é estacionário. Para

investigar a suposição de estacionariedade nesta dissertação, aplicamos o teste Dickey-

Fuller Aumentado (ADF), que tem como base o DF, sendo que introduz um operador de

defasagens
∑n

1 βk∆Xt−k para resolver o problema da autocorrelação no termo do erro ut

tal como: ∆Xt = αXt−1 +
∑n

1 βk∆Xt−k + ut. O testes DF e ADF podem ser vistos mais

amplamente em Fuller (2009).

No entanto, a caracteŕıstica mais importante da uma série temporal é a autocorrelação,

que se refere à memória ou correlação interna da série. Ou seja, é quando o efeito de um

evento ocorrido em um instante pode ser detectado em muitos lags (unidades de tempo)

depois (SOUZA; TABAK; CAJUEIRO, 2006). A função de autocorrelação (FAC) é efi-

ciente para mensurar a interdependência de uma ST. Segundo Ehlers (2007), a autocor-

relação quantifica a correlação entre as observações de uma mesma variável em diferentes

horizontes de tempo, isto é, correlações entre observações defasadas 1, 2, ... peŕıodos de

tempo. Assim, a correlação entre observações xi defasadas de k peŕıodos de tempo pode

ser calculada pela equação 3.7:

rk =

N−k∑

t=1

(xt − x̄)(xt+k − x̄)

N∑

t=1

(xt − x̄)2

, k = 0, 1, 2, ... (3.7)

A equação 3.7 fornece o coeficiente de autocorrelação adimensional e −1 ≤ rk ≤ 1. Guedes

(2014) simplificou a interpretação de rk como sendo a covariância da série na defasagem

k dividida pela variância da série, de modo que N representa o comprimento da série e x̄

é o valor médio das observações, determinadas a partir da variação temporal k. Assim,

podemos considerar que se:

(ii) −1 ≥ rk > 0 a série possui autocorrelação negativa;

(ii) rk = 0 não existe autocorrelação na série;

(i) 0 < rk ≤ 1 a série possui autocorrelação positiva.

O correlograma é o gráfico com os rk primeiros coeficientes de autocorrelação como função

de k, também conhecido como função de autocorrelação amostral (FAC). Segundo Filho

(2009), a FAC possibilita caracterizar uma série temporal como sendo:

i) Estacionária, se os valores rk decrescem rapidamente para zero; não estacionária, se
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as estat́ısticas rk decrescem lentamente para zero e periódica, se a série apresentar ca-

racteŕıstica de sazonalidade. Divergindo, assim, das séries estacionárias, que apresentam

correlações que divergem de zero, para k grande, oscilando indefinidamente;

ii) Rúıdo branco, diante de uma série de várias aleatórias independentes, identicamente

distribúıdas, as correlações seriais serão nulas, exceto r0 que é igual a 1;

iii) De memória curta, se as estat́ısticas de rk (FAC) decrescem rapidamente para zero

e sua dependência temporal desaparece rapidamente; de memória longa, quando a FAC

decresce lentamente para zero e sua dependência temporal permanece presente por um

longo peŕıodo.

De acordo com Gujarati e Porter (2011, p.747), a significância estat́ıstica de qualquer rk

pode ser definida pelo seu erro padrão. Desta forma, se uma série apresentar comporta-

mento de rúıdo branco (puramente aleatório), os coeficientes de autocorrelação amostral

serão normalmente distribúıdos com média zero e variância 1/n, sendo n o tamanho da

amostra. Nesse sentido, seguindo as propriedades da distribuição normal padrão, o inter-

valo de confiança de 95% é mostrada como duas linhas horizontais tracejadas.

Dito isto, uma vez calculados os coeficientes de correlação rk, é importante investigar se

todos eles são simultaneamente iguais a zero para verificar se são correlacionados ou não

(GREENE, 2002). Esse cálculo pode ser feito através da estat́ıstica LB de Ljung e Box

(1978), denotada por (3.8):

LB = n(n+ 2)
m∑

k=1

(
r2k

n− k

)
∼ χ2

m (3.8)

em que n = tamanho da amostra e m = duração da defasagem (lag).

A estat́ıstica LB segue a distribuição qui-quadrado com m graus de liberdade em que,

se seu valor calculado exceder o valor cŕıtico da tabela ∼ χ2
m ao ńıvel escolhido de signi-

ficância, rejeita-se a hipótese nula de que todos os rk são iguais a zero, concluindo-se,

portanto, que pelo menos alguns deles devem ser diferentes de zero. Neste caso, os

coeficientes de correlação amostral rk não são normalmente distribúıdos logo, a série é

provavelmente não estacionária.
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3.3.2 Contribuições de um SIG para monitoramento e prevenção de aci-

dentes de trânsito

A segurança viária tem sido uma grande preocupação para o Brasil e para diversos outros

páıses do mundo. Uma das maiores preocupações da comunidade cient́ıfica é reduzir o

número de acidentes com v́ıtimas fatais no trânsito. Uma maneira de investigar os altos

ı́ndices de mortos por acidentes de trânsito é o estudo da análise espacial estat́ıstica base-

ada em ferramentas de um SIG (Sistemas de Informação Geográfica). A análise espacial

tem se mostrado bastante útil para o estudo de padrões espaciais de distribuição de dados

das áreas de Transportes, Recursos Naturais, Energia, Planejamento Urbano, Cartogra-

fia, no entanto, nem sempre foi assim. Até a década de 1950 a coleta das informações

geográficas de recursos minerais, animais e de vegetação era feita apenas em documentos

e mapas em papel. Com o desenvolvimento da tecnologia, o Geoprocessamento1 ganhou

espaço e possibilitou o armazenamento e a representação dessas informações em ambien-

tes computacionais, com amplo potencial, sobretudo, devido ao seu custo relativamente

baixo e ao acesso local do conhecimento (CâMARA; DAVIS; MONTEIRO, 2001).

Segundo Câmara, Davis e Monteiro (2001), nos anos 1950, a Inglaterra e os Estados

Unidos inauguraram as primeiras tentativas de automatização parcial de dados espaciais

com estudos de botânica (Inglaterra) e volume de tráfego (Estados Unidos). Somente a

partir da década de 1960, no Canadá, surgiram os primeiros SIG, com objetivo de criar um

inventário de recursos naturais, porém ainda pouco acesśıveis dada as dificuldades de uso,

necessidade de mão de obra especializada e alt́ıssimo custo. Durante os anos 1970, foram

desenvolvidos novos e mais acesśıveis hardwares com alguns fundamentos matemáticos de

geometria computacional voltados para a Cartografia. Mas foi na década de 1980, com

o avanço da microinformática e o estabelecimento de centros de estudos em informações

geográficas, além do surgimento e evolução dos computadores pessoais e dos sistemas de

gerenciadores de bancos de dados relacionais, que o uso de SIG sofreu uma grande difusão

com ritmo crescente até os dias atuais e alternativas menos custosas para a construção de

bases de dados geográficas.

Desta forma, diversos estudos de âmbito nacional e internacional vêm sendo desenvolvidos

com o intuito de compreender o padrão de distribuição espacial dos acidentes, como

por exemplo Ivajnšič et al. (2021b), Diesel (2005), Rocha, Fernandes e Lustosa (2011),

França (2008), Blazquez e Celis (2013), Betgamaschi (2010), Souza, Cavenaghi e Alves

(2016), Costa e Moraes (2009), Dai (2012). Nessa perspectiva, Alkhadour et al. (2021)

argumentam que análises desenvolvidas através de um SIG podem ajudar na formulação

de poĺıticas voltadas para a segurança no trânsito e encontrar melhores soluções pra fatores

que causam esses acidentes.

1Segundo Câmara (2001), Geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas ma-
temáticas e computacionais para o tratamento da informação.
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Neste projeto, nos atemos ao estudo dos dados espacias por meio da análise exploratória

sem a intenção de nos aprofundarmos em qualquer de suas técnicas. Segundo Monteiro

et al. (2004) essas técnicas são essenciais ao desenvolvimento das etapas da modelagem

estat́ıstica espacial. Contudo, pretendemos ilustrar os acidentes com morte nos locais

de maior incidência segundo o tipo de acidentes, com o intuito de introduzir a ideia de

técnicas para modelagem de processos espaciais não estacionários.

3.3.3 Método R/S

A análise de Hurst ou método R/S é um dos mais conhecidos métodos usados para estimar

memória de longo alcance (MANDELBROT, 1997). Hurst passou a vida estudando o

rio Nilo e os problemas relacionados ao armazenamento de água. Ele inventou um novo

método estat́ıstico - o intervalo reescalonado (análise R/S) - que descreveu em detalhes no

livro, Long-Term Storage: An Experimental Study (BLACK; HURST; SIMAIKA, 1965).

Como uma introdução a este método, Feder (1988) considerou o Lago Albert, um exemplo

discutido por Hurst cujo problema era determinar o projeto de um reservatório ideal, isto

é, que nunca transborda ou esvazia, baseado em registro de descargas observadas no lago.

Segundo Souza, Tabak e Cajueiro (2006), a ideia consiste em determinar quais eram os

valores máximo e mı́nimo no reservatório, de maneira que a diferença entre eles seria o

intervalo (range) de volumes do reservatório. Assim, a estat́ıstica R/S seria a razão entre

o range e o desvio-padrão das vazões da água, sendo este adimensional. Ao analisar essa

estat́ıstica para diferentes peŕıodos de tempo, Hurst descobriu que havia uma função que

relacionava o valor de R/S ao número de observações envolvidas no cálculo.

O algoritmo para calcular o expoente de Hurst, seguem os passos:

1º) Calcular a média ⟨ξ⟩τ do fluxo de água no peŕıodo τ determinada por:

⟨ξ⟩r =
1

τ

τ∑

t=1

ξ(t) (3.9)

sendo que ξ(t) denota o influxo da água no reservatório no instante t.

2º) Determinar a variação acumulada da média v para os peŕıodos de 1 a t como:

X(t, τ) =
t∑

v=1

[ξ(v)− ⟨ξ⟩τ ] (3.10)

onde ⟨ξ⟩τ representa a média de todos os pontos da série no primeiro peŕıodo (t = 1) ao
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último (t = τ)

3º) Calcular a diferença entre os valores máximo e mı́nimo de X(t) no peŕıodo τ

R(τ) = Max[X(t, τ)]−Min[X(t, τ)], (3.11)

para 1 ≤ t ≤ τ

4º) Dividir R(t) pelo desvio padrão S(t),

R/S =
R(t)

S(τ)
, (3.12)

sendo

S(τ) =

√√√√1

τ
(

τ∑

t=1

[ξ(t)− ⟨ξ⟩τ ]2), (3.13)

Ao repetir o procedimento sistematicamente para tamanhos distintos de (τ), se a relação

R/S seguir uma lei de potência, então teremos:

R/S = (τ/2)H (3.14)

em que H representa o expoente de Hurst.

O expoente de Hurst possui campo de variação entre 0 e 1, possibilitando informar a

persistência ou não do sinal: se H = 0,5 indica que a série é antipersistente. Para 0,5 <

H < 1 a série é persistente. Caso 0 ≤ H < 0,5, diz-se que a série é antipersistente.

Além da análise R/S, diversos métodos possibilitam mensurar a existência de autocor-

relação em séries temporais (TAQQU; TEVEROVSKY; WILLINGER, 1995). No presente

trabalho aplicaremos o método Detrended Fluctuation Analysis (DFA) Peng et al. (1994)

para estudar a presença (ou não) de autocorrelação das séries de acidentes de trânsito.

3.3.4 Método DFA

O método DFA (Detrended Fluctuation Analysis) foi desenvolvido por Peng et al. (1994)

ao estudar correlação de leis de potência de longo alcance para sequências de DNA. Trata-

se de uma evolução da análise R/S para verificar correlações de longo alcance em séries

temporais não estacionárias, mostrando-se mais robusto (HU et al., 2001). É um método

de análise de escala utilizado para estimar expoentes que caracterizam correlação de longo
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alcance e facilita a acurácia das previsões. O DFA permite também encontrar correlações

para escalas de diferentes tamanhos e evita a detecção de correlações aparentes de longo al-

cance, o que demostra a robustez do método (FILHO, 2014). Diversos trabalhos nacionais

e internacionais que já foram desenvolvidos em diferentes campos de interesse adotaram

o método DFA, a exemplo de séries biológicas (PENG et al., 1993), (VISWANATHAN

et al., 1997), (LJUBISAVLJEVIC, 1999), (ZEBENDE; FILHO; CRUZ, 2017), (ARSAC;

DESCHODT-ARSAC, 2018), epidemiologia (AZEVEDO; SABA; MORET, 2014), mer-

cado financeiro (GUEDES et al., 2022),(DIAS et al., 2021), climatologia (ZEBENDE et

al., 2021), (FIGUEIREDO, 2014), (LIMA et al., 2017), séries temporais sonoras (LACZ-

KOWSKI, 2013).

Segundo Peng et al. (1994), o algoritmo para a aplicação do método DFA segue seis passos:

1º) Considerando uma série temporal {xi} com i = 1, ..., N número total de pontos da

série temporal, como por exemplo a quantidade de pessoas envolvidas em acidentes de

trânsito nas rodovias federais da Bahia em 2020, conforme a Figura 3.8,

Figura 3.8: Bahia: Série temporal das pessoas envolvidas acidentes de trânsito nas rodovias

federais, 2007-2021.

é preciso determinar os desvios de cada observação em relação à incidência média da

série completa ⟨x⟩, calculada pela equação 3.16. Assim eliminamos o grande número de

oscilações, integrando {xi} e obtendo a série integrada denotada por Xk (Figura 3.9),

conforme a equação 3.16;
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⟨x⟩ = 1

N

N∑

i=1

xi (3.15)

Xk =
k∑

i=1

[xi − ⟨x⟩] (3.16)

Figura 3.9: Bahia: Série integrada das pessoas envolvidas acidentes de trânsito {Xk} nas rodo-

vias federais, 2007-2021. Nota: Cálculo do autor.

2º) O sinalXk é dividido em N − n intervalos (caixas ou box) sobrepostos (Figura 3.10) de

igual comprimento n (escala temporal). Cada caixa contém (n+1 ) valores, que começam

em i e terminam em (i+n);
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Figura 3.10: Divisão do sinal integrado Xk em N�n boxes sobrepostos de tamanho n = 4,

contendo n+1 valores.

Nota: Elaboração do autor.

3º) Para cada tamanho n de caixa, é necessário ajustar um polinômio de grau ⩾ 1

em Xk. Esse ajuste representa a tendência local X̃k,i em cada box de tamanho n, com

i ≤ k ≤ 1 + n (valor ajustado);

4º) A série integrada Xk é subtráıda da série ajustada X̃k,i em cada caixa de tamanho n,

obtendo-se assim:

f 2
DFA(n, i) =

1

n+ 1

i+n∑

k=i

[Xk − X̃k,i]
2 (3.17)

5º) Em seguida, para cada box de tamanho n calcula-se a função de flutuação, FDFA(n)

denotada pela equação 3.18:

FDFA(n) =

√√√√ 1

(N − n)

N−n∑

i=1

f 2
DFA(n, i) (3.18)

Repete-se o cálculo acima para diferentes escalas (caixas de tamanho n), de modo que 4

≤ n ≤ N
4
.

6º) Assim, verifica-se se a função F (n) segue o comportamento de uma lei de potência do

tipo F (n) ∼ nα, onde α é o expoente de correlação de longo alcance podendo ser obtido
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a partir de uma relação linear logF(n) x log(n). O coeficiente angular da reta representa

o expoente α (Figura 3.11).

Figura 3.11: Comportamento do expoente α das pessoas envolvidas em acidentes de trânsito

nas rodovias federais da Bahia em 2007-2021.

Desta forma, α é o expoente de escala de autocorrelação de longo alcance, de modo que

se α = 0,5 o comportamento da série é dito aleatório, o sinal não está correlacionado. Se

α < 0,5, a série apresenta comportamento antipersistente. Por fim, se α > 0,5 o sinal

é persistente, conforme mostra a Tabela 3.1. De maneira resumida, Filho (2009) afirma

que o expoente α obtido pelo método DFA permite avaliar em que medida a tendência

observada na série temporal passada implica em manutenção do comportamento futuro,

indicando um efeito de memória de longa duração na série.

Tabela 3.1: Classificação da faixa dinâmica e valores do expoente de flutuação αDFA

Expoente Tipo de sinal

αDFA < 0,5 Antipersistente de longo alcance

αDFA
∼= 0,5 Não correlacionado, rúıdo branco

αDFA > 0,5 Persistente de longo alcance

Fonte: Dias et al. (2021)

3.3.5 Método DCCA

Quando o resultado de determinada série sofre intervenção não somente dela mesma, mas

também de outras séries, é importante analisar a existência ou não de correlação cruzada
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entre as séries envolvidas no sistema estudado. Nessa perspectiva, no caso de analisarmos

duas séries temporais, podemos aplicar uma generalização do método DFA, denominado

método DCCA (Detrended Cross-Correlation Analysis), ou análise de correlação cruzada

retirando tendências. O DCCA foi desenvolvido por Podobnik e Stanley (2008) e sua me-

todologia consiste em investigar leis de potência de correlação cruzada simultânea, entre

duas séries temporais não estacionárias com o mesmo número de observações, caracteri-

zada por um expoente estimado, além de identificar componentes sazonais ou periodici-

dade (ZEBENDE; FILHO, 2009).

O DCCA também é calculado a partir de seis passos, como mostra o algoritmo logo abaixo:

1º) Considerando duas séries temporais de mesmo tamanho {xi} e {yi} com i = 1, ..., N

o comprimento das séries, integram-se xi e yi para obter os sinais Xk =
∑k

n=1[xi− < x >]

e Yk =
∑k

n=1[yi− < y >], respectivamente, sendo < x > e < y > os valores médios das

séries {xi} e {yi};

2º) Os sinais Xk e Yk são divididos em N − n caixas sobrepostas de mesma amplitude

n (escala temporal), sendo que cada caixa contém (n + 1) valores que começam em i e

terminam em i + n;

3º) Para cada caixa, é calculada a tendência local por meio, por exemplo, de um ajuste

linear em Xk e Yk, obtendo a assim X̃k,i e Ỹk,i, sendo i ≤ k ≤ (1 + n) (valor ajustado);

4º) Os sinais Xk e Yk são subtráıdos de X̃k,i e Ỹk,i, nessa ordem, calculando-se assim a

covariância dos reśıduos em cada intervalo por meio da equação 3.19:

f 2
DCCA(n, i) =

1

n+ 1

i+n∑

k=i

(Xk − X̃k,i)(Yk − Ỹk,i) (3.19)

5º) Assim, para uma dada escala temporal de comprimento n determina-se a função de

flutuação (detrended covariance), expressa pela equação 3.20:

F 2
DCCA(n) ≡

1

N − n

N−n∑

i=i

f 2
DCCA(n, i) (3.20)

6º) Repetindo os passos acima para uma gama de escalas temporais compreendidas por 4

≤ n ≤ N/4, é posśıvel verificar a existência ou não de uma lei de potência, representada

pela equação 3.21:

FDCCA ≈ n2λ (3.21)

34
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O expoente de escala λ representa a correlação cruzada de longo alcance entre duas séries

temporais {xi} e {yi}. Além de estimar o expoente λ que caracteriza a correlação de longo

alcance entre duas séries, é posśıvel identificar através do DCCA sazonalidade das séries

(ZEBENDE; FILHO, 2009). O DCCA tem sido aplicado em diferentes áreas da ciência,

dentre os quais sistemas financeiros (PODOBNIK; STANLEY, 2008), (LIN; SHANG;

ZHAO, 2012), fenômenos f́ısicos (ZEBENDE; SILVA; FILHO, 2013), climatologia (BRITO

et al., ), fluxo de tráfego (ZHAO, 2012).

3.3.6 Coeficiente de Correlação Cruzada

O método DCCA pode ser aplicado em diversos campos do conhecimento. Apesar dessa

aplicação demonstrar ampla utilidade em diferentes campos de estudo, o DCCA não

quantifica o ńıvel de correlação cruzada entre as séries (VASSOLER; ZEBENDE, 2012).

Nesse contexto, Zebende (2011) propôs o Coeficiente de Correlação Cruzada ou DCCA

Cross-Correlation Coefficient (ρDCCA), um novo procedimento estat́ıstico que permite

mensurar o ńıvel de correlação entre duas ST não-estacionárias de mesmo tamanho n.

O ρDCCA se baseia nos métodos DFA e DCCA, é definido pela razão entre a função de

covariância sem tendência F 2
DCCA e as funções de variância sem tendência FDFA das duas

séries analisadas {xi} e {yi}, sendo formalmente expresso pela equação 3.22:

ρDCCA(n) ≡
F 2
DCCA(n)

FDFA{xi}(n)FDFA{yi}(n)
(3.22)

Sendo adimensional, o campo de variação do ρDCCA está compreendido entre -1 e 1, com

ρDCCA = 1 correlação cruzada perfeita e ρDCCA = -1 anticorrelação cruzada perfeita.

A ausência de correlação cruzada ocorre quando ρDCCA = 0. A tabela 3.2 mostra as

condições para análise de correlação cruzada tendenciosa.

Tabela 3.2: Nı́veis de correlação cruzada

ρDCCA Condição

1 Correlação cruzada perfeita

0 Correlação cruzada inexistente

−1 Anticorrelação cruzada perfeita

Fonte: Zebende (2011)
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A robustez do ρDCCA foi provada teoricamente por Podobnik et al. (2011), por meio

de teste estat́ıstico tendo como base a Desigualdade de Cauchy. O teste mostrou que,

para janelas sobrepostas, para o intervalo [-1, 1] as correlação tornam-se estatisticamente

significativas, levando em consideração o tamanho N da série e o tamanho n do box. Nesse

sentido, podemos enumerar algumas vantagens do ρDCCA em relação a outros coeficientes

de correlação cruzada (a exemplo do coeficiente de correlação cruzada de Pearson) como

a possibilidade de mensurar correlação entre dois sinais em escalas diferentes de tempo

(WANG; XIE, 2013), a análise da correlação entre as séries retirando a tendência a fim

de não mascarar as verdadeiras correlações e ainda, a capacidade de analisar séries não

lineares (SILVA; CASTRO; FILHO, 2014).

Desta forma, diversos campos do conhecimento já foram modelados por meio do coefici-

ente de correlação cruzada, como por exemplo estudo de acidentes de táxi (SILVA, 2009),

de fenômenos climáticos (VASSOLER; ZEBENDE, 2012), do mercado financeiro (SILVA

et al., 2019), (REBOREDO; RIVERA-CASTRO; ZEBENDE, 2014), (SILVA et al., 2016)

(SILVA, 2016), de indicadores de criminalidade (SAMPAIO et al., 2008), do compor-

tamento da produção industrial (GUEDES, 2014), da dinâmica temporal dos casos de

dengue (FILHO et al., 2015), sinais biológicos (FILHO, 2019) dentre outros.

3.4 Percurso metodológico

A presente pesquisa é caracterizada por um estudo exploratório e descritivo, visto que tem

como objetivo principal descrever as caracteŕısticas dos acidentes de trânsito nas rodovias

federais da Bahia e analisar as correlações entre as variáveis envolvidas. No que tange ao

levantamento do dados, trata-se de uma pesquisa documental (LAKATOS; MARCONE,

2003), abordagem quali-quantitativa, pois que pretende descrever e explicar a dinâmica

dos acidentes de maneira a observar seus efeitos.

O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em várias etapas, conforme mostra a Figura 3.12.

A partir da identificação do problema, o estabelecimento dos objetivos e a delimitação

da área de estudo, seguimos para a obtenção dos dados a fim de compor as séries de

acidentes e construir a base de dados. Para a construção da base de dados, inicialmente,

extráımos do portal virtual da PRF as estat́ısticas anuais de acidentes registrados nos

munićıpios do Brasil em formato csv. Em seguida, no software RStudio filtramos os

dados mantendo apenas as estat́ısticas referentes ao estado da Bahia e os exportamos

para o Excel formando um único arquivo com os registros do peŕıodo 2007-2021. A

etapa seguinte abrangeu organização e tratamento dos dados, foi realizada com o suporte

da linguagem R e dos softwares Excel e Qgis 3.10 para análise exploratória das séries

temporais e elaboração de gráficos para a análise espacial dos acidentes. Para compor

as bases em SIG, utilizamos também a malha dos munićıpios da Bahia disponibilizada

36
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pelo IBGE e o shape das rodovias extráıdo do site do Ministério da Infraestrutura. A

terceira etapa contemplou o processamento dos dados para análise de existência (ou não)

de correlação cruzada de longo alcance entre as variáveis envolvidas no estudo. Esse passo

foi desenvolvido por meio do aplicativo ρDCCA.exe e do software Origin 16.0.

Figura 3.12: Esquema do processo metodológico empregado.
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Caṕıtulo Quatro

Resultados e Conclusões

Neste caṕıtulo apresentamos os resultados alcançados na pesquisa, bem como o método

empregado a partir dos objetivos propostos.

4.1 Caracterização dos acidentes

A cada dia, a Bahia registra em média, aproximadamente, 2 mortes e 9 acidentes nas

rodovias federais. Somente em 2021, foram 3.306 acidentes, sendo 2.499 com v́ıtimas, o

que resultou em 234 mortes no ano, somente nas rodovias federias do estado. Nos quinze

anos analisados (2007 a 2021), a Bahia teve 104.999 acidentes sendo 46.720 (44,4%) com

v́ıtimas (feridos leves + feridos graves) e 7.620 (7,3%) com mortos. Desse total de acidentes

com 247.340 pessoas envolvidas, 59,1% são ilesos, 31,9% são feridos, sendo 23,7% feridos

leves e 8,2% feridos graves e 3,9% contabilizaram mortos no local do acidente, ou seja,

9.721 v́ıtimas fatais (Figura 4.1). Assim, em 2021 as v́ıtimas em acidentes atingiram a

marca de 35,8% com mortas ou feridas.

Figura 4.1: Bahia: Percentuais de pessoas envolvidas nos acidentes, segundo a situação da

v́ıtima, 2007-2021.

A evolução do total de acidentes apresentou acréscimo no decorrer dos anos 2007 a 2011

de cerca de 10%, em média, por ano. No peŕıodo de 2012 a 2014, esses totais se man-

tiveram bem próximos, registrando uma média de 10.378 acidentes por ano, conforme

retrata a Figura 4.1. No entanto, a partir de 2015 houve uma diminuição acentuada no
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Caṕıtulo Quatro 4.1. Caracterização dos acidentes

número de acidentes registrados pela PRF, sofrendo uma queda de 31% em relação ao

ano imediatamente anterior, saindo de 10.407 para 7.152 acidentes.

Figura 4.2: Bahia: Evolução dos acidentes de trânsitos registrados nas rodovias federais do

estado da Bahia, 2007-2021. Fonte: PRF. Nota: Dados processados pelo autor.

Importante destacar que a partir junho de 2015, o registro dos acidentes sem v́ıtimas

(ilesos) nas rodovias federais passou a ser de responsabilidade do condutor e não mais de

um agente da PRF, por meio do formulário eletrônico (e-DAT). Sendo a PRF responsável

por registrar apenas os acidentes que envolvem pessoas feridas ou mortas. Desta forma,

somente os acidentes com v́ıtima tinham a garantia de serem, de fato, reportados visto

que, neste caso, a ocorrência é realizada pessoalmente por policiais rodoviários federais.

O eDAT vale somente para acidentes que não tenham feridos ou mortos, sem dano ao

meio ambiente ou patrimônio público, envolvendo menos que cinco véıculos e que ne-

nhum deles esteja transportando produtos perigosos. Com essa ferramenta, o registro

de acidentes sem v́ıtimas nas rodovias federais passou a ser realizado exclusivamente via

formulário eletrônico, passando a ser de responsabilidade dos envolvidos em acidentes sem

vitimas nas rodovias a iniciativa de informar as ocorrências. Segundo a PRF, a mudança

no procedimento que se refere apenas ao registro da declaração visa agilizar e otimizar

o atendimento aos cidadãos (EBC, 2015). Diante disso, vale ressaltar que não se pode

tomar dados de notificação de acidentes como se fossem o universo dos acidentes devido

à subnotificação dos dados, ou seja, os registros policiais de acidentes nas rodovias fede-

rais apenas são uma estimativa subestimada dos acidentes. Segundo, (KAHN, 2005) o

fenômeno de subnotificação ainda que possa variar em grau de páıs para páıs, é algo que

atinge a todos.

A Figura 4.1 mostra que desde de 2015, após a mudança na forma de registro dos acidentes,

o número de ilesos sofreu queda acentuada (38,6%). Ao mesmo tempo, a quantidade de

feridos leves também apresentou queda em seus totais por ano a partir de 2015, porém

numa proporção menor (13,0%). Mortos e feridos graves mantiveram-se, praticamente, no
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mesmo patamar, não apresentando mudança significativa após a alteração da normativa

ao longo dos anos.

Figura 4.3: Bahia: Evolução da quantidade de pessoas envolvidas em acidentes de trânsito

segundo a situação de gravidade, 2007-2021.

As médias diárias anuais revelam um comportamento sazonal em alguns peŕıodos do ano.

De acordo com a Figura 4.4, os meses de junho e dezembro, quando ocorrem as festas

juninas e natalina, respectivamente, registraram as médias mais elevadas de Feridos

leves e Mortos, sobretudo nos últimos dias do ano. Nesses peŕıodos também notamos

um aumento expressivo na média de Pessoas e Véıculos envolvidos nos acidentes.

(a) Pessoas (b) Mortos
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(c) Feridos leves (d) Feridos graves

(e) Feridos (f) Ilesos

(g) Ignorados (h) Véıculos

Figura 4.4: Bahia: Média diária anual das séries de acidentes, 2007-2021.

Segundo dados da PRF, de janeiro a março de 2020, antes da implementação das medi-

das de isolamento no páıs em virtude da pandemia da COVID-19, a Bahia registrou 839

acidentes de trânsito nas rodovias federias. Houve um aumento de 3,4% dos acidentes

registrados no mesmo peŕıodo de 2019, isto é, 811 acidentes. Durante o decreto de isola-

mento social (abril a dezembro de 2020), peŕıodo de menor circulação da população, houve

uma inversão dos dados registrando-se 2.660 acidentes em 2019 e, no mesmo peŕıodo de

2020, foram 2.615, ou seja, houve uma redução de 1,7% em relação ao mesmo peŕıodo do

ano anterior. Apesar dessa redução, no que tange à quantidade de mortes nesses peŕıodos,
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observamos um aumento de 50% das v́ıtimas fatais no peŕıodo pré pandemia (janeiro a

março de 2020) e queda de apenas 3,1% no total de mortos peŕıodo pandêmico de 2020

(abril a dezembro).

Do total de 104.999 acidentes registrados nas rodovias federias da Bahia entre 2017-2021,

mais de 3/4 deles (75,6%) ocorreram nas três rodovias principais do estado, BR 101,

BR 324 e na BR 116. Quase metade do total das ocorrências (58,9%) foi caracterizada

pelos tipos colisão traseira (22,6%), sáıda de pista (13,7%) e colisões lateral (13,1%) e

transversal (9,5%), tendência que se repete naquelas três principais rodovias da Bahia. O

principal tipo de acidente causando morte foi colisão frontal, responsável por 33,3% dos

acidentes com óbitos.

As causas dos acidentes com morte são as mais diversas. Entretanto, pelo menos 50,5% de-

les foram causados devido a uma postura indevida do condutor: falta de atenção (17,3%),

velocidade incompat́ıvel (11,4%), ultrapassem indevida (11%), ingestão de álcool (4,5%),

dormir ao volante (4,7%), desobediência à sinalização e/ou às normas de trânsito pelo

condutor (2,6%). Apenas 1,8% dos acidentes foram causados por defeito no véıculo, por

motivo elétrico, mecânico ou de suspensão. Por outro lado, as 27.176 ocorrências em que

tiveram as pessoas envolvidas tiveram apenas ferimentos leves ou ficaram ilesas tiveram

72,4% dos acidentes do tipo colisão (traseira 29,1%, lateral 17,6%, transversal 16,6% e

frontal 9,1%). Nesses casos, 30,7% dos acidentes foram causados por falta de atenção do

condutor. Do total de 104.999 acidentes, 32,4% deles e 22,9% das 27.176 de pessoas ilesas

ou com ferimentos leves envolvidas, representam a categoria outras causas, reforçando a

existência do fenômeno de subnotificação dos dados.

Fazendo uma análise espacial dos acidentes, por munićıpio ao longo dos anos 2017-20201,

observamos que a maioria das ocorrências se dão, praticamente, nas mesmas localidades

(Figura 4.1). Os munićıpios Feira de Santana, Salvador, Vitória da Conquista, Barreiras,

Eunápolis, São Sebastião do Passé e Simões Filho se destacam negativamente com os

maiores volumes de acidentes nesse peŕıodo, acima de 2 900 acidentes. O número de

ocorrências com morte foram maiores também em alguns desses munićıpios: Feira de

Santana (521), Vitória da Conquista (385), Barreiras (293), Jequié (238) e Salvador (205).

1Os dados abertos de acidentes dispońıveis no portal virtual da PRF só foram georreferenciados a partir de
2017. No entanto, os arquivos referentes ao ano de 2021 apresentam aparente inconsistência no formato das
coordenadas geográficas (latitude e longitude) impossibilitando estabelecer comparação com os anos anteriores.

42



C
aṕ
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Figura 4.5: Evolução dos acidentes por munićıpios da Bahia, 2017-2020.
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Apesar de apresentar com precisão as informações ano a ano, estes mapas não mostram

onde está localizada a maior concentração dos acidentes. Nesse sentido, para melhor

análise e visualização deste evento, usaremos o mapa de calor (Heatmap) que possibilita

identificar a concentração dos locais cŕıticos dos acidentes com v́ıtimas fatais. Enquanto o

mapa de graduação do volume de acidentes permite visualizar em quais locais concentram-

se as rodovias que registraram maior frequência de acidentes no peŕıodo, o mapa de calor

revela a densidade de ocorrência dos acidentes por área em diferentes tons. As tonali-

dades mais escuras representam áreas de maior intensidade e as mais claras, a de menor

intensidade. Aqui, a cor vermelha indica maior intensidade, representando agrupamento

dos acidentes em regiões pontuais. Uma concentração um pouco menor do fenômeno está

sendo representada pela cor laranja e amarela. As regiões em azul no interior do mapa

representam uma intensidade ainda menor.

A partir da análise dos acidentes com morte no peŕıodo global 2017-2020, é posśıvel

identificar algumas áreas de maior concentração se repetem assim como na análise anual

dos dados. É posśıvel notar que os pontos de maior intensidade aparecem destacando

negativamente os munićıpios de Feira de Santana e Vitória da Conquista como áreas de

maior raio de concentração de mortos (Figura 4.6).
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Figura 4.6: Concentração de mortos nos munićıpios com maior volume de ocorrências registradas

em 2017-2020.

Sendo colisão frontal o tipo de acidente com morte com maior participação em 2017-2020,

seguem os mapas de calor das duas cidades com maior concentração deste fenômeno.

Feira de Santana foi munićıpio baiano com maior densidade de óbitos no local do aci-

dente. O fenômeno se concentra no Anel de Contorno (Figura 4.7(a)), BR 324 e BR 116,

representando um ponto estratégico da cidade e de grande relevância para o munićıpio,
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dado o alto fluxo de véıculos e por onde dá acesso à cidade. Importante ressaltar que até

2018, quando foi realizada a primeira duplicação do Anel de Contorno com o objetivo de

minimizar a frequência de acidentes no local, a média de acidentes nos anos 2016-2017 era

de 227 por ano 2. No peŕıodo 2018-2021 essa média caiu para 148 acidentes por ano. Isso

pode ser explicado não apenas pela subnotificação dos registros após 2015. A partir de

2020 a fiscalização, autuação e aplicação de medidas administrativas cab́ıveis concernentes

às infrações de trânsito na Avenida Eduardo Fróis Mota, o Anel de Contorno, passarem

a ser de responsabilidade da Superintência Municipal de Tráfego (SMT). Assim, o levan-

tamento dos locais de acidentes e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de

v́ıtimas nos trechos de rodovias federais: BR-116 (entre o Complexo Viário da Cidade

Nova e o viaduto próximo a Pousada da Feira) e na BR-324 entre os quilômetros 512,6

e o 519,5 - viaduto Portal do Sertão, deixaram de ser realizados pela PRF. Desta forma,

esses registros deixaram de fazer parte das estat́ısticas de acidentes reportados pela PRF

(SMT, 2020).

(a)

Figura 4.7: Feira de Santana, Bahia: Concentração de mortos nos munićıpios com maior volume

de ocorrências registradas em 2017-2020.

2Até 2015 a média era 533 no entanto, não foi considerada no cálculo para evitar imprimir viés na análise
proposta, devido à mudança na metodologia de registro de acidentes eDat
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(a)

Figura 4.8: Vitória da Conquista, Bahia: Concentração de mortos nos munićıpios com maior

volume de ocorrências registradas em 20017-2020.

Notamos que os munićıpios que apresentaram maior incidência de acidentes fatais, também

são as duas das cidades mais populosas do estado depois da capital baiana: Feira de San-

tana 624,1 mil hab. e Vitória da Conquista 343,6 mil hab.. Vale destacar que, de acordo

com o Ministério da Saúde, desde 2006, a violência no trânsito no Brasil está se deslo-

cando das maiores para as menores cidades. Essa tendência se repete também em algumas

cidades da Bahia entre 2017 e 2021. A taxa média de mortes nas rodovias federais nos

munićıpios com até 5 mil hab., que registraram acidentes com óbito em 2021, corresponde

a 33,3 por cem mil residentes enquanto naqueles com população acima de 50 mil pessoas

a média foi de 6,0 por cem mil moradores. O ministério aponta dois fatores que con-

tribúıram para este cenário: a população nas pequenas cidades cresceu menos do que no

resto do páıs, enquanto a violência no trânsito cresceu mais (PINHO, 2008).

No que tange ao volume de acidentes registrados em 2021, a Bahia contabilizou 8.375

pessoas envolvidas. Desse total, 6.095 (72,8%) eram do sexo masculino e 1.698 (20,3%)

eram do sexo feminino, 582 (6,9%) não foram identificadas. Estat́ısticas semelhantes a

essas aparecem em outras pesquisas de acidentes de trânsito: (BARROS et al., 2003),
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Caṕıtulo Quatro 4.2. Séries temporais dos acidentes

(JUNIOR; BERTHO; VEIGA, 2019). Ao estudar o perfil epidemiológico de v́ıtimas e

motoristas infratores em Campinas/SP, Mauro (2001) verificou que 76,1% do total de

condutores nas ocorrências de acidentes de trânsito dos quatro distritos policiais estudados

em Campinas no ano de 1996 eram do sexo masculino, assim como 64,3% do total de

pessoas envolvidas nos acidentes. Por outro lado, 16,3% de mulheres autora e condutora

estiveram envolvidas nos acidentes e do total de envolvidas, condutoras e não condutoras,

22,4% eram mulheres (13,3% não informaram). Nesta pesquisa, verificamos que, do total

de 8.375 pessoas envolvidas, 5.447 (65,0%) eram condutores, 2.679 (32,0%) passageiros,

170 (2,0%) pedestres, 76 (0,9%) testemunhas e 3 cavaleiros. Sendo que 4.724 condutores

(86,7%) eram do sexo masculino e 309 (5,7%) do sexo feminino, 414 (7,6%) não foram

identificados. Considerando os condutores mortos segundo o sexo, o total foi de 301, sendo

96% homens e 4% mulheres. No que tange à faixa etária desses condutores que foram a

óbito no local do acidente, 13,7% tinham de 16 a 25 anos, 78,1% deles 26 a 59 anos e

8,2% tinham 60 anos ou mais.

4.2 Séries temporais dos acidentes

4.2.1 Análise exploratória

A análise exploratória das séries de acidentes foi realizada de acordo com as seguintes

etapas: mensuração das estat́ısticas descritivas, suposição de normalidade, avaliação da

estacionariedade e decomposição das séries.

Tabela 4.1: Análise descritiva das séries temporais diárias das variáveis de acidentes na Bahia,

de 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2021

Pessoas Mortos Feridos

leves

Feridos

graves

Feridos Ilesos IgnoradosVéıculos

Média 45,14 1,77 10,68 3,72 14,40 26,69 2,65 32,33

Desvio padrão 24,91 1,95 6,49 4,37 8,96 18,23 2,63 17,51

CV∗ 55,20 109,75 60,77 117,53 62,23 68,32 116,57 54,18

Soma 247.340 9.721 58.530 20.239 78.919 146.235 12.460 177.144

Assimetria 1,36 2,68 1,73 25,87 6,15 1,17 10,46 0,84

Curtose 9,35 25,33 9,67 1.267,90 155,16 5,08 293,96 4,08

Mı́n (Máx) 1 (354) 0 (36) 0 (67) 0 (230) 0 (297) 0 (143) 0 (94) 1 (140)

*Coeficiente de variação (�).

As estat́ısticas descritivas permitem conhecer o comportamento dos acidentes. Analisando

a Tabela 4.2, o CV > 15� indicou que as séries possuem distribuição não-homogêneas
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dos dados. A série Feridos graves apresenta maior variabilidade relativa em torno da

média, expressando maior dispersão dos dados (Figura 4.9(d). Nesse sentido, com base

na distribuição de frequências, observamos que as oito séries apresentam assimetria à

esquerda (As > 0). Sendo que, a série Feridos graves mostra-se com maior assimetria,

denotando concentração de valores abaixo da média do peŕıodo. Além disso, a análise da

curtose indica que as séries apresentam uma distribuição leptocúrtica (afunilada). Esses

resultados sinalizam não normalidade dos dados.

Tabela 4.2: Resultados do Teste Jarque-Bera, Bahia, 2007-2021

Variável Estat́ıstica χ2 p-valor

Pessoas 1,0880 x 104 2,0 x 10−16

Mortos 1,1630 x 105 2,0 x 10−16

Feridos leves 1,3033 x 104 2,0 x 10−16

Feridos graves 3,9198 x 108 2,0 x 10−16

Feridos 5,3202 x 106 2,0 x 10−16

Ilesos 2,1286 x 103 2,0 x 10−16

Ignorados 1,9426 x 107 2,0 x 10−16

Véıculos 9,1736 x 102 2,0 x 10−16

Os resultados do teste Jarque-Bera mostram que os dados das oito séries não estão dis-

tribúıdos normalmente, visto que a hipótese nula com o ńıvel de 5% de significância (p-

valor < 0,05) foi rejeitada. A não normalidade dos dados pode ser confirmada também por

meio do histograma das séries ao serem comparados com a curva normal sendo esboçada

nos gráficos que seguem:

(a) Pessoas (b) Mortos
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(c) Feridos leves (d) Feridos graves

(e) Feridos (f) Ilesos

(g) Ignorados (h) Véıculos

Figura 4.9: Histogramas das séries temporais de acidentes, Bahia, 2007-2021.
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Caṕıtulo Quatro 4.2.1 Análise exploratória

Para investigar a suposição de estacionariedade calculamos o teste de Dickey-Fuller Au-

mentado (ADF) a função de autocorrelação, assim é posśıvel mensurar a interdependência

das séries temporais (GUEDES, 2014). Nos resultados do ADF, rejeita-se a hipótese de

raiz unitária ao ńıvel de significância de 5% (p-valor<0,05), demonstrando que as oito

séries apresentam comportamento não estacionário, conforme mostra a Tabela 4.3:

Tabela 4.3: Resultados do ADF, Bahia, 2007-2021

Variável Estat́ıstica-t p-valor

Pessoas -1,704 x 10 2,0 x 10−16

Mortos -4,245 x 10 2,0 x 10−16

Feridos leves -2,626 x 10 2,0 x 10−16

Feridos graves -4,541 x 10 2,0 x 10−16

Feridos -2,688 x 10 2,0 x 10−16

Ilesos -1,911 x 10 2,0 x 10−16

Ignorados -3,893 x 10 2,0 x 10−16

Véıculos -1,435 x 10 2,0 x 10−16

A Figura 4.10 exibe comportamento não estacionário para todas as oito séries temporais.

Conforme mostram os correlogramas, os valores decaem lentamente para zero. Isso de-

corre da tendência na qual uma observação de um lado da média tende a ser seguida por

um grande número de observações do mesmo lado (EHLERS, 2007). No entanto, para

Filho (2009), a FAC é adequada para detectar memória de séries estacionárias. Nesse

sentido, utilizaremos a análise de reśıduos para verificar se os coeficientes rk são esta-

tisticamente significativos. O histograma dos reśıduos mostra se seguem (ou não) uma

distribuição normal, sendo diferentes de zero (3.8), concluiremos que a série temporal é

não estacionária.

Nos correlogramas, o eixo vertical indica a autocorrelação e o horizontal a defasagem. A

linha tracejada azul indica onde é significativamente diferente de zero. Como mostra a

Figura 4.10, praticamente todos os valores ACF estão fora do limite da linha tracejada

azul indicando uma autocorrelação diferente de zero, ou seja, ausência de estacionariedade

nas séries.
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(a) FAC estimada Pessoas (b) Histograma dos reśıduos Pessoas

Figura 4.10: Correlogramas das séries temporais e histogramas dos reśıduos das séries de aci-

dentes, Bahia, 2007-2021.

(a) FAC estimada Mortos (b) Histograma dos reśıduos Mortos

(c) FAC estimada Feridos leves (d) Histograma dos reśıduos Feridos leves
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(e) FAC estimada Feridos leves (f) Histograma dos reśıduos Feridos graves

A análise de reśıduos exibiu valores para rk conforme a Tabela 4.4. Neste caso, o p-valor

< 0,05 implica dizer que as oito séries de acidentes são não estacionárias.

Tabela 4.4: Resultados do Teste Ljung-Box, Bahia, 2007-2021

Variável Estat́ıstica χ2 p-valor

Pessoas 8,8515 x 102 2,0 x 10−16

Mortos 5,9393 x 102 2,0 x 10−16

Feridos leves 1,0123 x 103 2,0 x 10−16

Feridos graves 6,6512 x 102 2,0 x 10−16

Feridos 1,0026 x 103 2,0 x 10−16

Ilesos 1,0309 x 103 2,0 x 10−16

Ignorados 5,1668 x 102 2,0 x 10−16

Véıculos 8,8865 x 102 2,0 x 10−16

A decomposição das séries exibe os quatro movimentos principais caracteŕısticos das séries

temporais: Tendência, Ciclo, Sazonalidade, e Aleatoriedade. A Figura 4.11 mostra a de-

composição das séries através do método multiplicativo (3.2), visto que os reśıduos são

correlacionados, constrúıda no software RStudio. A componente periódica corresponde

a um intervalo de 12 meses. De modo geral, os primeiros dias de janeiro concentram o

maior volume de acidentes. Nota-se também, para todas as séries, uma queda expressiva

da tendência a partir de 2015, exceto para Feridos graves e Feridos leves, cujo com-

portamento pode ser observado a partir de 2012, depois da obrigatoriedade do uso do

sistema ABS a partir de 2011 e do uso de airbag, além da implementação compulsória

desse equipamento em véıculos novos desde 2009.
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Caṕıtulo Quatro 4.2.1 Análise exploratória

(g) Série Pessoas (h) Série Mortos

(i) Série Feridos leves (j) Série Feridos graves
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(k) Série Feridos (l) Série Ilesos

(m) Série Ignorados (n) Série Véıculos

Figura 4.11: Decomposição das séries temporais de acidentes

As séries originais estão representadas como data na Figura 4.11. As séries exibem eventos

espećıficos, grande volume de v́ıtimas fatais em um único acidente e redução dos volumes

a partir de 2015. Nota-se que, em 2015 as séries Pessoas, Ilesos e Véıculos apresentam

queda expressiva, de mais de 30% cada uma.

Diversos trabalhos que analisam séries temporais de acidentes de trânsito apresentam as-

pectos relevantes sobre essa temática no entanto, na maioria deles os autores se restringem

a fazer uma análise descritiva dos dados, ou, no máximo, estudar a presença (ou não) de

memória de longo alcance nos dados de acidentes. Citamos como exemplo, o trabalho de
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Jianjun e Huijun (2014), eles investigaram a complexidade do tráfego misto com bloqueio

induzido por acidente aplicando o DFA e verificaram que de acordo com o expoente de

escala, o fluxo de tráfego pode exibir caracteŕısticas de correlação de longo alcance, cor-

relação de curto alcance ou ausência de relação de lei de potência. Nas caracteŕısticas de

correlação de longo alcance, que é fortemente dependente da probabilidade de entrada do

véıculo, a relação de velocidade lenta do véıculo e o tempo de duração do bloqueio. Outro

trabalho interessante com aplicação do DFA foi realizado por Remy (2011) ao monitorar

a autossemelhança estat́ıstica de canais fisiológicos, ambientais e veiculares, por meio da

aplicação do DFA. O pesquisador concluiu que que através da inspeção das propriedades

de auto-similaridade, é posśıvel gerar uma estratégia de previsão viável.

Aqui, aplicamos o DFA para verificar a autocorrelação das séries de acidentes e o ρDCCA

para mensurar o ńıvel de correlação de longo alcance existente entre elas. As análises

foram constrúıdas a partir dos resultados acumulados (2007-2021), dos resultados ano-a-

ano e, finalmente, comparando a variação relativa desses resultados entre os anos. Em

seguida, analisamos a correlação cruzada entre as variáveis oito variáveis estudadas.

4.2.2 Resultados 2007-2021

4.2.2.1 Autocorrelação das séries

O expoente obtido através do método DFA permite avaliar em que medida a tendência

observada na série temporal passada implica em manutenção do comportamento no futuro,

indicando um efeito de memória de longa duração na série (FILHO, 2009). Os resultados

estão exibidos na Tabela 4.5 e nas Figuras 4.12 e 4.19.

A interpretação do expoente DFA para as oito séries estudadas considera que:

◦ se αDFA < 0,5, os acidentes exibem um comportamento antipersistentes (altas se-

guidas de baixas ou baixas seguidas de altas);

◦ se αDFA = 0,5, os acidentes apresentam um comportamento sem memória;

◦ se αDFA > 0,5, os acidentes de maneira persistentes (altas seguidas de altas ou baixas

seguidas de baixas).

De modo geral, observamos um comportamento persistente dos dados nas oito séries

estudadas. O total de Véıculos, Ilesos e Pessoas exibiram αDFA mais elevados, 0,84, 0,81
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e 0,78, respectivamente. Em seguida, Ignorados, Feridos leves e Feridos registraram

0,67, 0,62 e 0,60, respectivamente. Os menores valores de αDFA foram de Mortos, 0,55 e

Feridos graves 0,52.

Tabela 4.5: Expoente de autocorrelação, Bahia, 2007-2021

Variável αDFA Erro

Pessoas 0,78 0,02

Mortos 0,55 0,01

Feridos leves 0,62 0,01

Feridos graves 0,52 0,01

Feridos 0,60 0,01

Ilesos 0,81 0,02

Ignorados 0,67 0,02

Véıculos 0,84 0,02

(a) Série Pessoas (b) DFA Pessoas

Figura 4.12: Bahia: Quantidade de pessoas envolvidas em acidentes, 2007-2021 (a); FDFA em

função de n no total de pessoas envolvidas em acidentes, 2007-2021 (b)

.
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(a) Série Mortos (b) DFA Mortos

Figura 4.13: Bahia: Quantidade de v́ıtimas fatais em acidentes, 2007-2021 (a). FDFA em função

de n no total de v́ıtimas fatais em acidentes, 2007-2021 (b)

.

(a) Série Feridos leves (b) DFA Feridos leves

Figura 4.14: Bahia: Quantidade de feridos leves em acidentes, 2007-2021 (a); FDFA em função

de n no total deferidos leves em acidentes, 2007-2021 (b)

.
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(a) Série Feridos graves (b) DFA Feridos graves

Figura 4.15: Bahia: Quantidade de feridos graves em acidentes, 2007-2021 (a); FDFA em função

de n no total deferidos graves em acidentes, 2007-2021 (b)

.

(a) Série Feridos (b) DFA Feridos

Figura 4.16: Bahia: Quantidade diária de feridos em acidentes, 2007-2021 (a); FDFA em função

de n no total deferidos em acidentes, 2007-2021 (b)

.
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(a) Série Ilesos (b) DFA Ilesos

Figura 4.17: Bahia: Quantidade diária de ilesos em acidentes, 2007-2021 (a); FDFA em função

de n no total de ilesos em acidentes, 2007-2021 (b)

.

(a) Série Ignorados (b) DFA Ignorados

Figura 4.18: Bahia: Quantidade diária de ignorados em acidentes, 2007-2021 (a); FDFA em

função de n no total de ignorados em acidentes, 2007-2021 (b)

.
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(a) Série Véıculos (b) DFA Véıculos

Figura 4.19: Bahia: Quantidade diária de véıculos envolvidos em acidentes, 2007-2021 (a); FDFA

em função de n no total de véıculos envolvidos em acidentes, 2007-2021 (b)

.

A aplicação do DFA evidencia que as flutuações na ocorrência dos acidentes analisados

são persistentes (αDFA > 0,5) para quase todas as séries. Assim, os valores altos tendem

a serem seguidos por valores altos, e valores baixos tendem a serem seguidos por valores

baixos.

Entretanto, o método DCCA e o coeficiente ρDCCA possibilitarão verificar se as variações

são correlacionadas. A seguir apresentaremos o coeficiente de correlação cruzada que dá

conta de mensurar o ńıvel de correlação cruzada entre as séries.

4.2.2.2 Correlação cruzada entre as séries

Na análise da correlação cruzada entre as séries, investigamos a intensidade da correlação

entre a variável Mortos e as demais variáveis. Isso porque, compreender a correlação a

longo prazo dessas variáveis pode ser de grande importância para minimizar os impactos

da violência dos acidentes, sobretudo da quantidade de mortos, prioridade essencial da

PRF.

Para os dados acumulados, o coeficiente ρDCCA mostrou-se positivo para todas as séries,

indicando a existência de correlação cruzada entre mortos e as demais variáveis, conforme

mostra a Figura 4.2.2.2.
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Figura 4.20: Correlação entre Mortos e as demais séries de acidentes reportados pela PRF,

Bahia, 2007 a 2021.

O ńıvel de correlação cruzada do total de Mortos com as demais séries, denota que

em pequenas escalas de tempo (n ≤ 100) quase todas as variáveis analisadas, exceto

Pessoas e Feridos, apresentam ńıveis mais baixos de correlação (0,000 < ρDCCA ≤ 0,333).

Este resultado indica que as oscilações na quantidade de Ferifos leves, Feridos graves,

Ilesos, Ignorados e Véıculos afetam com baixa intensidade a quantidade de Mortos até,

aproximadamente, 100 dias. Por outro lado, os ńıveis de correlação aumentam em grandes

escalas de tempo para todas as variáveis (exceto Ignorados), seguindo uma correlação

média (0,333 < ρDCCA ≤ 0,666) em uma escala de 100 < n ≤ 1000 dias, para alta (0,666

< ρDCCA ≤ 1,000), n ≥ 1000, sobretudo para Pessoas e Feridos levesv e Feridos.

A Figura 4.21 apresenta graficamente a correlação cruzada da variável Mortos com cada

uma das variáveis separadamente.
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(a) Pessoas (b) Feridos

(c) Feridos leves (d) Feridos graves

(e) Ilesos (f) Ignorados

(g) Véıculos

Figura 4.21: Correlação cruzada de Mortos com Pessoas, Feridos leves, Feridos graves,

Feridos, Ignorados e Véıculos, Bahia, 2007-2021.
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De maneira mais espećıfica, a Tabela 4.6 exibe os valores médios do ρDCCA ao longo de

2007-2021 nas correlações de Mortos e as demais variáveis para diferentes escalas.

Tabela 4.6: Mortos: valores médios do coeficiente ρDCCA

n ≤ 30 30 < n ≤90 90 < n ≤ 365 n > 365

Pessoas 0,41 0,40 0,54 0,63

Feridos leves 0,27 0,29 0,51 0,59

Feridos graves 0,31 0,32 0,44 0,52

Feridos 0,35 0,35 0,55 0,65

Ilesos 0,18 0,25 0,40 0,55

Ignorados 0,22 0,26 0,33 0,44

Véıculos 0,31 033 0,41 0,56

Em śıntese, podemos afirmar que as variáveis Feridos graves, Ilesos, Ignorados e

Véıculos apresentaram menor intensidade (ρDCCA < 0,50) nas correlações para peque-

nas escalas (n ≤ 90). Enquanto Pessoas, Feridos leves e Feridos exibiram maior grau

de intensidade nas correlações em grandes escalas de tempo (n > 365).

4.2.3 Resultados ano a ano

Com o intuito de analisarmos a correlação a partir da perspectiva anual, o mesmo inter-

valo temporal comumente adotado pela PRF para análise das ocorrências de acidentes,

aplicamos o DFA nas oito séries, para N = 365 dias, a fim de identificar a existência (ou

não) de estacionariedade nas séries de acidentes em peŕıodos anuais.

4.2.3.1 Autocorrelação das séries

Para uma melhor compreensão, apresentamos a Tabela 4.7 onde subtráımos 0,5 do ex-

poente DFA de cada uma das séries, ano a ano. Assim, para os valores (α − 0,5) <

0 as células aparecem em vermelho indicando antipersistência da série. Por outro lado,

as células em azul, (α − 0,5) > 0, representam um comportamento persistente da série.

De modo geral, há mudança de sentido nas correlações, passando de correlacionado para

anti-correlacionado e vice-versa, ou seja, nem sempre a serie é persistente para um peŕıodo

de 365 dias (N = 365). Os valores de (α − 0,5) = 0, denotam ausência de memória da

série.
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Tabela 4.7: Expoentes αDFA subtráıdo de 0,5 (αDFA-0,5), 2007-2021

Ano Pessoas Mortos Feridos

leves

Feridos

graves

Feridos Ilesos Ignorados Véıculos

2007 0,20 -0,07 -0,05 -0,07 -0,04 0,25 -0,07 0,25

2008 0,13 0,05 -0,05 0,04 -0,03 0,16 0,07 0,16

2009 0,02 -0,04 -0,06 -0,04 -0,07 0,06 -0,14 0,06

2010 0,10 -0,08 0,00 0,03 0,01 0,05 -0,07 0,15

2011 0,12 -0,07 -0,03 0,01 -0,02 0,16 0,07 0,13

2012 0,17 -0,09 0,08 0,03 0,07 0,26 -0,03 0,26

2013 0,04 -0,08 -0,01 -0,08 -0,03 0,10 -0,21 0,10

2014 0,06 -0,07 -0,02 0,08 0,00 0,05 -0,07 0,11

2015 0,20 -0,03 -0,02 -0,03 -0,03 0,29 0,02 0,28

2016 -0,01 -0,03 -0,01 -0,06 -0,01 -0,01 -0,02 0,08

2017 0,15 -0,07 0,02 -0,03 0,01 0,23 0,01 0,17

2018 -0,09 -0,03 -0,06 -0,16 -0,10 -0,08 0,04 0,01

2019 0,06 0,05 -0,03 0,03 0,01 0,07 -0,02 0,02

2020 0,11 -0,09 0,05 -0,08 0,02 0,08 0,02 0,14

2021 0,00 0,05 0,01 0,08 0,00 0,03 0,20 0,06

Este cenário pode ser representado graficamente pela Figura 4.22. Os valores acima de 0,5

estão representados pelos pontos localizados na parte superior do gráfico, nesses pontos

a série apresenta comportamento persistente. Os gráficos mostram que apenas a série

V eiculos é persistente em praticamente todo o peŕıodo 2007-2021, assim como Pessoas

e Ilesos. Por outro lado, Feridos leves, Feridos graves, Feridos e Ignorados exibem

mudança de sentido nas correlações, passando de correlacionado para anti-correlacionado

e vice-versa. A série Mortos, por sua vez, mostra-se quase sempre anti-persistente.

(a) Pessoas (b) Mortos
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(c) Feridos leves (d) Feridos graves

(e) Feridos (f) Ilesos

(g) Ignorados (h) V eiculos

Figura 4.22: Variação anual do coeficiente de autocorrelação das séries temporais de acidentes,

2007-2021.

Nota-se, através da Figura 4.22, que as flutuações anuais nas séries de acidentes nem

sempre apresentam persistência (α > 0,5), isto é, não se pode afirmar que valores altos

tendem a serem seguidos por valores altos, nem que valores baixos tendem a ser seguidos

por valores baixos, em um peŕıodo de 12 meses.

4.2.3.2 Correlação cruzada entre as séries

Na análise ano a ano, os valores médios do coeficiente ρDCCA apresentaram-se positivos

para todos os anos, quando verificada a correlação entreMortos e as demais séries (Tabela

4.8).
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Tabela 4.8: Mortos: Valor médio por ano do ρDCCA, Bahia, 2007-2021

Ano Pessoas Feridos

leves

Feridos

graves

Feridos Ilesos Ignorados Véıculos

2007 0,40 0,18 0,32 0,25 0,29 0,10 0,36

2008 0,36 0,22 0,42 0,34 0,19 0,23 0,34

2009 0,37 0,23 0,24 0,28 0,23 0,14 0,29

2010 0,49 0,38 0,50 0,50 0,26 0,31 0,40

2011 0,41 0,24 0,39 0,34 0,20 0,35 0,32

2012 0,25 0,18 0,26 0,26 0,03 0,14 0,08

2013 0,37 0,22 0,43 0,34 0,21 0,21 0,26

2014 0,43 0,33 0,52 0,47 0,14 0,27 0,30

2015 0,35 0,34 0,29 0,37 0,14 0,27 0,30

2016 0,40 0,29 0,37 0,37 0,10 0,27 0,40

2017 0,39 0,18 0,20 0,23 0,23 0,27 0,31

2018 0,36 0,20 0,23 0,25 0,14 0,16 0,32

2019 0,52 0,24 0,39 0,34 0,36 0,34 0,44

2020 0,41 0,28 0,25 0,32 0,20 0,19 0,31

2021 0,58 0,29 0,41 0,38 0,38 0,30 0,45

Média 0,39 0,25 0,34 0,33 0,19 0,23 0,32

Apesar do ρDCCA apresentar valores menores ou iguais a 0,5 para praticamente todas as

variáveis, nota-se uma correlação cruzada mais intensa da variável Mortos com Pessoas,

Feridos graves, Feridos e Véıculos, cujos valores médios em alguns anos chegaram a

0,39, 0,34, 0,33 e 0,32, respectivamente, ou seja, há uma correlação cruzada no ńıvel

médio (0,333 < ρDCCA < 0,666). Isto significa que, quantidades grandes (ou pequenas)

de pessoas, feridos, feridos graves e véıculos envolvidos nos acidentes, tendem a serem

seguidas por quantidades grandes (ou pequenas, respectivamente) de v́ıtimas fatais em

acidentes de trânsito. No entanto, nesse panorama anual, o ρDCCA exibiu mudança nos

ńıveis das correlações, conforme mostra a Figura 4.23.

(a) Pessoas (b) Feridos
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(c) Feridos leves (d) Feridos graves

(e) Ilesos (f) Ignorados

(g) Ignorados

Figura 4.23: Variação anual do coeficiente de autocorrelação das séries temporais de acidentes,

2007-2021.

Com base na análise ano-a-ano da correlação cruzada entre Mortos e as demais séries,

exibidos na Figura 4.24, verificam-se que as variáveis Pessoas e Véıculos apresentam

comportamentos semelhantes em todos os anos. Ambas exibem em suas flutuações uma

variação no ńıvel de correlação de média (0,333 < ρDCCA ≤ 0,666) para fraca (0,000 <

ρDCCA ≤ 0,333) em quase todos os anos entre 2007 e 2016, com exceção de 2010, 2012 e

2014, que seguem ńıvel médio para alto (0,666 < ρDCCA < 1,000) para n > 45, bem como

no peŕıodo de 2017 até 2020. Importante destacar que nos anos 2013 e 2015, Pessoas e

Véıculos sofreram uma intensa declinação no valor do ρDCCA. Já em 2012, esse expoente

exibiu flutuação com forte declinação desde n = 10, voltando a crescer novamente a partir

de n = 50. Neste mesmo ano, Véıculos e Ilesos evidenciaram uma anticorrelação, para 25

< n < 80. A variável Feridos graves exibiu mudança nos ńıveis de correlação, saindo de
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média para forte em 2014 a partir de n > 30, no entanto, na maioria dos anos, oscilou entre

os ńıveis de correlação médio e fraco. As variáveis Feridos leves e Ilesos, se mantiveram

com uma correlação fraca durante quase todos os peŕıodos. Sendo que em 2010, Ilesos

apresentou oscilação para um ńıvel médio de correlação para n > 40. Ignorados, por sua

vez, exibiu correlação fraca em quase todos os anos analisados.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)
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(g) (h)

(i) (j)

(k) (l)
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(m) (n)

(o)

Figura 4.24: Correlação cruzada de Mortos com Pessoas (•), Feridos leves (◀), Feridos graves

(♦), Feridos (⋆), Ilesos (•), Ignorados (■) e V eiculos (▼), 2007 a 2021.

4.2.4 Variação relativa entre os anos

As análises neste cenário foram realizadas com o intuito de avaliar a autocorrelação e

correlação cruzada de determinado ano com relação a do ano imediatamente anterior,

possibilitando visualizar a variação dessas medidas entre -60% e 60%.

4.2.4.1 Autocorrelação das séries

Ao compararmos os resultados de cada ano com os do ano respectivamente anterior,

verificamos que ao longo do peŕıodo 2007-2021 o expoente DFA apresenta variação relativa

para todas as séries, exibindo mudança de sentido ao passar de correlacionado para anti-
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correlacionado e vice-versa. Na Figura 4.25 os que valores acima do zero indicam peŕıodos

em que a correlação é positiva, ao passo que valores abaixo do zero a correlação é negativa

(anticorrelação). Isto significa que analisar a autocorrelação das séries de acidente em um

peŕıodo de 365 dias ou menos, pode não refletir claramente se há ou não existência de

memória longa, inviabilizando comparações com outros peŕıodos anuais.

(a) Pessoas (b) Mortos

(c) Feridos leves (d) Feridos graves

(e) Feridos (f) Ilesos
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(g) Ignorados (h) V eiculos

Figura 4.25: Expoente DFA: variação relativa entre os anos, Bahia, 2007-2021

4.2.4.2 Correlação cruzada entre as séries

Considerando ainda a variação relativa entre os anos, notamos que o ρDCCA se mostrou

variando no peŕıodo 2007-2021 para todas as séries, ora apresentando correlação, ora

anti-correlação entre Mortos e as demais séries, conforme pode ser visto na Figura 4.26.

(a) Pessoas x Mortos (b) Feridos x Mortos

(c) Feridos leves x Mortos (d) Feridos graves x Mortos
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(e) Ilesos x Mortos (f) Ignorados x Mortos

(g) Véıculos x Mortos

Figura 4.26: Mortos: correlação cruzada - variação relativa anual do coeficiente de correlação

cruzada, Bahia, 2007-2021.

4.3 Conclusões

Nesta dissertação, estudamos as autocorrelações de lei de potência e correlações cruzadas

em séries de acidentes de trânsito nas rodovias federais da Bahia, usando análise descritiva,

os métodos DFA e DCCA e o coeficiente de correlação cruzada ρDCCA. As técnicas foram

implementadas nas séries temporais de acidentes das variáveis Pessoas, Mortos, Feridos,

Feridos leves, Feridos graves, Feridos, Ilesos, Ignorados e Véıculos.

Precisamente, nossos resultados principais foram:

No que tange à correlação das variáveis acidentes identificamos

i) Para todas as séries temporais de acidentes encontramos autocorrelações de lei de

potência no peŕıodo 2007-2021 com um comportamento persistente, sendo que Ilesos

e Véıculos apresentaram maior persistência e Mortos e Feridos graves e Mortos

exibiram menor;
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ii) A autocorrelação das séries quando analisadas num peŕıodo de 365 dias ou menos

pode não refletir claramente a existência (ou não) de memória longa, inviabilizando

comparações com outros peŕıodos anuais;

iii) Os resultados do ρDCCA indicaram correlação cruzada em todos os cruzamentos

realizados, o que mostra que as oscilações nas quantidades de pessoas, feridos

leves, feridos graves, feridos, ilesos, ignorados e véıculos, afetam o quantidade

demortoa segundo uma correlação cruzada positiva (altas seguidas de altas ou baixas

seguidas de baixas);

iv) A variável Mortos com Pessoas, Feridos leves e Feridos exibe uma lei de potência

com ńıveis mais altos de correlação cruzada para grandes escalas de tempo (n > 60).

Ilesos apresentou correlação cruzada mais fraca do que as demais variáveis em todas

as escalas estudadas;

v) O coeficiente de correlação cruzada se mostrou menor ou igual a 0,5 para pratica-

mente todas variáveis quando analisado em um intervalo de 365 dias, sendo mais

intensa entre Mortos e Pessoas, Feridos graves, Feridos e Véıculos ;

vi) A variação relativa de correlação cruzada entre Mortos e as demais séries mostrou

mudança de sentido passando de correlacionado para anti-correlacionado e vice-versa

quando analisada ano-a-ano.

A caracterização dos acidentes mostrou que:

vii) Os munićıpios de Feira de Santana de Vitória da Conquista, cidades com maior

quantidade de habitantes, depois da capital baiana, apresentaram a maior densidade

de acidentes com morte por colisão frontal, tipo de acidente com maior frequência

de v́ıtimas fatais;

viii) O Anel de Contorno de Feira de Santana é o local de maior incidência de acidentes

deste munićıpio;

ix) A grande maioria (72,8%) das pessoas envolvidas nos acidentes entre 2017-2020 nas

rodovias federais da Bahia são do sexo masculino, cenário já relatado em outras

pesquisas.

Destacamos que a partir da análise do ρDCCA esclarecemos a relação entre a variável

Mortos e as demais variáveis envolvidas no estudo. Nesse sentido, se duas variáveis

exibem correlação cruzada, cada uma delas, a qualquer momento, depende não apenas de

seus próprios valores, mas também de valores passados da outra variável. Tais resultados

podem ser úteis no planejamento de poĺıticas públicas e ações que visem a mitigação do

volume e gravidade dos acidentes das rodovias federais avaliadas por esta pesquisa. Para

tanto, a difusão dessas informações devem ser feitas de forma acesśıvel e didática com o
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intuito de alcançar compreensão da metodologia e efetividade das ações a serem tomadas

para a mitigação do problema.

Os resultados apresentados neste trabalho também revelam que na aplicação do DFA,

DCCA e ρDCCA o volume das variáveis não é o mais importante. Ou seja, mesmo com

a mudança na forma de registro dos acidentes com v́ıtimas a partir de junho de 2015, os

métodos de correlação das séries não mudam em suas análises e resultados. Isto porque

o mais importante nas análises desses métodos é a flutuação das séries não estacionárias.

Finalmente, esses resultados podem contribuir com estudos futuros expandindo as análises

para as demais regiões do páıs, além de oferecer subśıdios para modelagem de dados de

acidentes. Nessa perspectiva, recomendamos analisar os acidentes nos dias que antecedem

e que sucedem feriados importantes em que um grande número de pessoas dirigem por

horas para aproveitar feriados os prolongados (festas juninas, natalinas, carnaval, páscoa).

Recomendamos também um estudo geoestat́ıstico com base nos métodos para séries não

estacionárias, identificando a correlação de vaŕıaveis espaciais. Esse tipo de pesquisa tem

sido uma ferramenta poderosa estudar diversos fenômenos sociais.

No Apêndice desta dissertação apresentamos dois artigos publicados pelo Grupo de Pes-

quisa em Modelagem e Estudos de Sistemas Complexos - UEFS com a minha participação.

O primeiro artigo analisa a correlação de variáveis meteorológicas em cidades da Bahia

(ZEBENDE et al., 2021). O segundo, apresenta correlações de longo prazo nas ações do

G-20 (GUEDES et al., 2022).
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Resumo: Aqui, propomos analisar empiricamente as autocorrelações em dados meteorológicos de 
temperatura e umidade relativa do ar medidos hora a hora. Tal motivação se justifica, pois quando se 
fala/estuda o tema do aquecimento global e a ação antrópica, as referidas variáveis meteorológicas 
são muito importantes e utilizadas a séculos. Aqui, tal análise será implementada pelo método DFA, 
largamente empregado na análise de séries temporais não estacionárias. Como nosso estudo de caso, 
empregamos dados obtidos de quatro estações meteorológicas e automáticas, entre o litoral, 
recôncavo, oeste e norte do Estado da Bahia. Portanto, com as séries temporais das variáveis 
envolvidas em cada estação, tendo estas aproximadamente um total de uma década de medida (hora 
a hora), calculamos a função de flutuação do método DFA. Por não existir uma única lei de potência, 
os resultados da função de flutuação identificam claramente componentes sazonais entre as variáveis, 
assim como para todas as estações. Com tais resultados foi possível medir a persistência das séries 
temporais, e obter três escalas temporais, ou seja, 4≤n≤30, 31≤n≤365 e n>365 dias. Finalmente, para 
cada uma destas escalas temporais e hora do dia, calculamos o valor do expoente de autocorrelação, 
α_DFA. Com o valor de α_DFA como função da hora, mostramos que há um determinado padrão de 
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persistência a depender da escala temporal envolvida, isto tanto para a temperatura quanto para a 
umidade relativa do ar, e que pequenas alterações ocorrem de uma estação meteorológica para outra. 
Desta forma, este artigo dá uma nova visão das autocorrelações 
 de variáveis meteorológicas, via método DFA, contribuindo para pesquisas relacionadas ao tema 
climatologia. 
Palavras-chave: Variáveis Meteorológicas. Séries Temporais. Autocorrelação. 
 
Abstract: Here, we propose to empirically analyze the autocorrelations in meteorological data of 
temperature and relative humidity measured hourly. Such motivation is justified, because when one 
speaks/studies the subject of global warming and anthropic action, these meteorological variables are 
very important and have been used for centuries. Here, such analysis will be implemented by the DFA 
method, widely employed in the analysis of non-stationary time series. As our case study, we employ 
data obtained from four meteorological and automatic stations, between the coast, recôncavo, west 
and north of Bahia State. Therefore, with the time series of the variables involved in each station, 
having these approximately a total of a decade of measurement (hour by hour), we calculated the 
fluctuation function of the DFA method. Because there is no single power law, the results of the 
fluctuation function clearly identify seasonal components among the variables, as well as for all 
stations. With such results it was possible to measure the persistence of the time series, and to obtain 
three time scales, i.e. 4≤n≤30, 31≤n≤365 and n>365 days. Finally, for each of these time scales and 
time of day, we calculated the value of the autocorrelation exponent, α_DFA. With the value of α_DFA 
as a function of time, we show that there is a certain pattern of persistence depending on the time 
scale involved, this for both temperature and relative humidity, and that small changes occur from one 
weather station to another. Thus, this paper gives a new view of autocorrelations of meteorological 
variables, via the DFA method, contributing to research related to the subject of climatology. 
Keywords: Meteorological Variables. Time Series. Auto-correlation. 
 
Resumen: Aquí proponemos analizar empíricamente las autocorrelaciones en los datos 
meteorológicos de temperatura y humedad relativa medidos cada hora. Esta motivación se justifica 
porque cuando se habla/estudia el tema del calentamiento global y la acción antrópica, estas variables 
meteorológicas son muy importantes y se utilizan desde hace siglos. Aquí, dicho análisis se 
implementará mediante el método DFA, ampliamente empleado en el análisis de series temporales no 
estacionarias. Como caso de estudio, empleamos datos obtenidos de cuatro estaciones 
meteorológicas y automáticas, entre el litoral, el recôncavo, el oeste y el norte del estado de Bahía. 
Por tanto, con las series temporales de las variables implicadas en cada estación, teniendo éstas 
aproximadamente un total de una década de medición (hora a hora), calculamos la función de 
fluctuación del método DFA. Al no existir una única ley de potencia, los resultados de la función de 
fluctuación identifican claramente los componentes estacionales entre las variables, así como para 
todas las estaciones. Con estos resultados fue posible medir la persistencia de las series temporales y 
obtener tres escalas de tiempo, es decir, 4≤n≤30, 31≤n≤365 y n>365 días. Por último, para cada una 
de estas escalas de tiempo y hora del día, calculamos el valor del exponente de autocorrelación, 
α_DFA. Con el valor de α_DFA en función del tiempo, mostramos que existe un cierto patrón de 
persistencia en función de la escala temporal implicada, esto tanto para la temperatura como para la 
humedad relativa, y que se producen pequeños cambios de una estación meteorológica a otra. Así, 
este artículo ofrece una nueva visión de las autocorrelaciones de las variables meteorológicas, a través 
del método DFA, contribuyendo a la investigación relacionada con la climatología del tema. 
Palabras-clave: Variables Meteorológicas. Series de tiempo. Autocorrelación. 
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INTRODUÇÃO 

As componentes climáticas nunca estão em equilíbrio, variam constantemente com o 

tempo. Assim, pequenas alterações nas suas componentes iniciais podem levar o sistema a 

eventos totalmente inesperados no futuro, por exemplo, podem resultar em grandes 

desastres naturais (Geographic, 2021). Estas premissas caracterizam o clima como um sistema 

complexo, podendo o mesmo ser estudado com novos modelos matemáticos ou ferramentas 

estatísticas. 

Do ponto de vista da climatologia, os modelos matemáticos são importantes, pois 

podem ser aplicados para estudar a dinâmica do clima, projeções futuras, mudanças na 

temperatura do ar, entre outras aplicações. Dados meteorológicos acumulados ao longo de 

muitos anos estão sendo analisados por técnicas estatísticas e por diversos modelos 

matemáticos. Como se sabe, a maioria desses modelos matemáticos usa sistemas de 

equações diferenciais baseadas nas leis da Física. Portanto, para estudar este sistema 

complexo, devemos definir adequadamente as variáveis fundamentais, tais como: 

temperatura do ar, pressão atmosférica, direção e velocidade do vento, umidade relativa do 

ar entre outras, de acordo com o capítulo cinco em WMO (1989). 

Especificamente, há um grande número de situações, seja no mundo real ou não, em 

que uma determinada variável 𝑢(𝑖) é medida em intervalos de tempo iguais e sucessivos, 

formando uma série temporal {𝑢(𝑖)}.  Algumas estratégias para o estudo de tais séries 

temporais no tempo já foram desenvolvidas, como por exemplo utilizar a estatística descritiva 

para descrever e sumarizar o conjunto dos dados com algumas medidas, tais como, as 

medidas de tendência central (média, mediana e moda) e as medidas de dispersão (desvio 

padrão, variância, o valor máximo e mínimo e curtose) e a representação do comportamento 

da série por meio de gráficos. Porém, se quisermos analisar o efeito de memória (de curto e 

longo prazo) em séries temporais, outras técnicas estatísticas devem ser empregadas, como 

por exemplo a análise R/S (Hurst , 1951) ou mesmo o método DFA (Peng et al., 1994), com 

mais de 4000 citações. 

O método Detrended Fluctuation Analysis (Análise de Flutuações Retirando 

Tendências) (DFA) tem-se mostrado robusto ao longo destes anos, no que tange 

principalmente a análise de autocorrelação de longo prazo. Variações do método DFA 

também já foram implementadas, entre elas o método Detrended Cross-Correlation Analysis 
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(Análise de Correlações Cruzadas Retirando Tendências) (DCCA) por Podobnik e Stanley 

(2008), que trata da correlação cruzada entre distintas séries temporais e que deu origem ao 

coeficiente de correlação cruzada proposta por Zebende (2011), assim como o coeficiente de 

correlação cruzada múltiplo por Zebende e da Silva Filho (2018a). Muitas aplicações destes 

métodos baseados no método DFA podem ser encontrados, como por exemplo em: Vassoler 

e Zebende (2012), Zebende et al. (2013, 2018b), de Almeida Brito et al. (2019), Zebende et al. 

(2020), entre muitos outros. 

Portanto, dentro da área de climatologia (caracterizada por variáveis complexas), é 

importante o emprego de novas técnicas estatísticas robustas, como é o caso do método DFA, 

para a obtenção de novos e relevantes estudos. Assim, neste artigo nos motivamos a analisar 

as autocorrelações em dados de temperatura e umidade relativa do ar medidos hora a hora, 

pelo método DFA. Com nosso estudo de caso, empregamos dados fornecidos pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia e obtidos de quatro estações automáticas, como veremos na 

próxima seção.  

Logo, para cumprir com nossos objetivos, dividimos este artigo em seções, a contar da 

Introdução aqui, seguimos com Material e Métodos, Resultados e Discussão e por fim as 

Conclusões. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Dados 

Aqui vamos analisar a autocorrelação das variáveis temperatura do ar (medida em 0C) 

e umidade relativa do ar (em %), obtidas em quatro estações meteorológica de superfície 

automática localizadas no Estado da Bahia, com dados horários e administradas pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia, INMET (2021). Para isto, abaixo na Figura 1, apresentamos 

localização para as estações e na Tabela 1 a descrição dos dados.  
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Figura 1 - Estado da Bahia e as quatro estações localizadas nas cidades de Barreiras, Cruz das Almas, 
Paulo Afonso e Salvador. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 
Tabela 1 -  Informação geográfica e descrição dos dados. 

Estação Início Fim N 

Barreiras 22/12/2001 30/09/2010 2047 

Cruz das Almas 26/01/2003 30/09/2010 1919 

Paulo Afonso 18/06/2003 30/09/2010 2065 

Salvador 07/10/2000 30/09/2010 2616 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

A importância dessas estações (cidades), decorre do fato de que as mesmas possuem 

os melhores bancos de dados e também pelas suas cidades possuírem as seguintes 

características: 

 Barreiras: É a cidade mais populosa e o mais importante centro agrícola da região 

oeste da Bahia, destacando-se no agronegócio nacional (internacional) como grande 

produtor de algodão e soja. 

 Cruz das Almas: Considerada um importante centro no Recôncavo baiano, localizada 

ao redor da baía de Todos os Santos, cobrindo não apenas a costa, mas também toda 

a região do interior que a circunda. Possui alguns centros de pesquisa agropecuária, 

como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).  



 

 105 Revista Brasileira de Climatologia, Dourados, MS, v. 29, Jul. / Dez. 2021, ISSN 2237-8642 

 

 Paulo Afonso: É a cidade onde está localizado o complexo da usina hidrelétrica do Vale 

do São Francisco (CHESF). Possui quatro plantas, PA I, PA II, PA III e PA IV. A principal 

característica da usina hidrelétrica é ter sido a primeira usina subterrânea instalada no 

Brasil, porque suas turbinas estão a mais de 80 metros abaixo do nível do rio São 

Francisco.  

 Salvador: É o centro econômico e a capital da Bahia.  Notável por sua comida, música 

e arquitetura, com fortes influências africanas e portuguesas. Com mais de 2,9 milhões 

de pessoas, é a cidade mais populosa do Nordeste e a terceira mais populosa do Brasil. 

Para a análise de séries temporais, existem alguns caminhos bem conhecidos a serem 

seguidos, como em Huber (1981) e Wilcox (2012). Porém, se as séries temporais exibirem 

comportamentos complexos, como autoafinidade, podemos aplicar novas estratégias para 

sua análise, como em Peng et al. (1992), Zebende et al. (1998), Jiang e Zhou (2011), Podobnik 

et al. (2011), Kristoufek (2014), Wang et al. (2013), Zebende et al. (2018a), entre outros. Desta 

forma, neste artigo adotaremos o método DFA, método este introduzido pelos autores para 

a análise de autocorrelação em séries temporais não estacionárias, e que aqui será descrito 

logo na próxima sub-seção.  

 

Método DFA (Peng et al., 1994) 

Este método fornece uma relação entre a função de flutuação,  𝐹𝐷𝐹𝐴, e a escala 

temporal 𝑛. O método DFA tem sido muito eficiente na detecção de autocorrelações de longo 

alcance com caudas longas, do tipo lei de potência. A importância do método pode ser 

comprovada pelo grande número de aplicações e citações em todas as áreas do 

conhecimento, como em Király e Jánosi (2005), Koscielny-Bunde et al. (1998), Fraedrich e 

Blender (2003), Guo et al. (2016). Nesta direção, abaixo brevemente faremos uma introdução 

do algoritmo do método DFA, que envolve os seguintes passos: 

Passo 1- Considere um determinado sinal 𝑢(𝑖), onde 𝑖 = 1, ⋯ , 𝑁, sendo 𝑁 o tamanho 

(número de pontos) da série temporal. O sinal 𝑢(𝑖) é integrado, e assim obtém-se 𝑥(𝑘) =

∑ [𝑢(𝑖) − 〈𝑢〉]𝑘
𝑖=1 , com 〈𝑢〉 sendo o valor médio de 𝑢 em toda série temporal e com 𝑘 =

1, ⋯ , 𝑁; 

Passo 2- O sinal integrado 𝑥(𝑘) é dividido em caixas de igual tamanho 𝑛 (a escala 

temporal); 
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Passo 3- Para cada caixa de tamanho 𝑛, um ajuste polinomial de ordem 𝑙 (geralmente 

é usado 𝑙 = 1) é feito em 𝑥(𝑘), que será a tendência do sinal dentro da caixa. A coordenada y 

do ajuste dentro de cada caixa será definida por 𝑥𝑛(𝑘, 𝑙); 

Passo 4- O sinal integrado 𝑥(𝑘) é “destendenciado”, isto pela subtração de 𝑥𝑛(𝑘, 𝑙)  em cada 

caixa (de tamanho 𝑛); 

Passo 5- Para caixas sobrepostas, com (𝑁 − 𝑛) valores, calcula-se a função de covariância em 

todos as caixas, ou seja, 

𝑓𝐷𝐹𝐴
2 (𝑛, 𝑖) =

1

(𝑛 + 1)
∑[𝑥(𝑘) − 𝑥𝑛(𝑘, 𝑙)]2

𝑖+𝑛

𝑘=𝑖

 

E, finalmente calcula-se a sua função de flutuação, definida por 

𝐹𝐷𝐹𝐴(𝑛) = √
1

(𝑁−𝑛)
∑ 𝑓𝐷𝐹𝐴

2 (𝑛, 𝑖)𝑁−𝑛
𝑖=1 ; 

Passo 6 - O cálculo, dos passos anteriores, é repetido para as escalas temporais que 

compreendem, 4 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁/4, e assim tem-se a relação entre 𝐹𝐷𝐹𝐴 e a escala temporal 𝑛. 

Se o sinal for caracterizado por uma lei de potência, então 𝐹𝐷𝐹𝐴~𝑛𝛼𝐷𝐹𝐴 . Neste 

sentido, 𝛼𝐷𝐹𝐴 é definido como sendo o expoente de autocorrelação de longo-alcance, com as 

seguintes propriedades, ver Walleczek (2000) e Zebende et al. (2017), (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Informação geográfica e descrição dos dados. 

expoente tipo de série temporal 

𝛼𝐷𝐹𝐴 < 0,5 anti-persistente 

𝛼𝐷𝐹𝐴 ≅ 0,5 descorrelacionada, “ ruído branco” 

𝛼𝐷𝐹𝐴 > 0,5 persistente de longo alcance 

𝛼𝐷𝐹𝐴 ≅ 1,0 ruído 1/f 

𝛼𝐷𝐹𝐴 > 1,0 não estacionária 

𝛼𝐷𝐹𝐴 ≅ 3/2 ruído Browniano 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

O expoente 𝛼𝐷𝐹𝐴 é semelhante ao expoente de Hurst (1951), porém 𝛼𝐷𝐹𝐴 pode ser 

aplicado a sinais não estacionários e é mais robusto do que Hurst, ver Hu et al. (2001) e Chen 

et al. (2002), onde efeitos de tendência e não estacionaridades foram testados. Heneghan e 

McDarby (2000) estabeleceram a relação entre o método DFA e a análise espectral, e 

concluíram que o DFA e a análise espectral fornecem caracterizações equivalentes de sinais 

estocásticos com autocorrelação de longo-prazo. Porém, nem sempre há uma caracterização 

de lei de potência única, assim tendências e sazonalidades podem estar presentes no sinal. 
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Nestes casos o método DFA também pode ser aplicado para a análise destes efeitos, como 

pode ser visto em Zebende et al. (2017).  

Desta forma, com nossos dados tabulados e com a introdução do método DFA, a seguir 

na próxima seção, apresentamos os resultados as séries temporais de temperatura do ar e da 

umidade relativa do ar, onde identificamos tendências e sazonalidades, bem como outros 

padrões em função da hora do dia e da estação meteorológica empregada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como temos dados horários para a temperatura do ar e para a umidade relativa do ar, 

vamos calcular a função de flutuação, 𝐹𝐷𝐹𝐴(𝑛), para cada hora local do dia (dada em UTC) e 

tentar ver a influência do horário e da localização das estações nos resultados. Portanto, a 

aplicação do método DFA para as estações localizadas nas cidades de Barreiras, Cruz das 

Almas, Paulo Afonso e Salvador, levando-se em consideração os valores horários da 

temperatura do ar e da umidade relativa do ar encontram-se nas Figuras 2, 3, 4 e 5.  

 

Figura 2 - 𝐹𝐷𝐹𝐴(𝑛) como função da escala temporal 𝑛, isto para a temperatura do ar (a) e para a 
umidade relativa do ar (b), localizada na estação de Barreiras. As linhas verticais representam a 

escala temporal 𝑛 = 30 e 𝑛 = 365 dias respectivamente. Nesta figura temos as 24 curvas referentes 
a cada hora do dia. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
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Figura 3 - 𝐹𝐷𝐹𝐴(𝑛) como função da escala temporal 𝑛, isto para a temperatura do ar (a) e para a 
umidade relativa do ar (b), localizada na estação de Cruz das Almas. As linhas verticais representam a 
escala temporal 𝑛 = 30 e 𝑛 = 365 dias respectivamente. Nesta figura temos as 24 curvas referentes 

a cada hora do dia. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

 

Figura 4 - 𝐹𝐷𝐹𝐴(𝑛) como função da escala temporal 𝑛, isto para a temperatura do ar (a) e para a 
umidade relativa do ar (b), localizada na estação de Paulo Afonso. As linhas verticais representam a 

escala temporal 𝑛 = 30 e 𝑛 = 365 dias respectivamente. Nesta figura temos as 24 curvas referentes 
a cada hora do dia. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
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Figura 5 - 𝐹𝐷𝐹𝐴(𝑛) como função da escala temporal 𝑛, isto para a temperatura do ar (a) e para a 
umidade relativa do ar (b), localizada na estação de Salvador. As linhas verticais representam a escala 

temporal 𝑛 = 30 e 𝑛 = 365 dias, respectivamente. Nesta figura temos as 24 curvas referentes a 
cada hora do dia. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

Pelas quatros figuras apresentadas acima e considerando toda a escala temporal 

envolvida, percebe-se não haver uma única lei de escala para 𝐹𝐷𝐹𝐴(𝑛), isto tanto para a 

temperatura do ar quanto para a umidade relativa do ar, e independentemente do horário e 

da estação (cada linha na figura representa uma hora local). Especificamente, para a estação 

de Barreiras os dados estão mais ajustados, enquanto que para a estação de Paulo Afonso 

não. De maneira clara, é possível identificar três transições para a função de flutuação, 

𝐹𝐷𝐹𝐴(𝑛), que estão associadas a componentes sazonais.  

De conhecimento desta peculiaridade nos resultados, demarcamos três escalas 

temporais para uma análise mais profunda, identificadas pelas duas linhas verticais nas 

figuras, ou seja, uma em 𝑛 = 30 e a outra em 𝑛 = 365 dias (linhas verticais). Com tal 

marcação, assim como realizado em Zebende et al. (2017), calculamos os valores dos 

expoentes 𝛼𝐷𝐹𝐴 dentro de cada escala temporal, ou seja: 

 de 𝑛 = 4 até 𝑛 = 30 dias, tendo 𝛼𝐷𝐹𝐴−1  (círculo azul); 

 de 𝑛 = 31 até 𝑛 = 365 dias, tendo 𝛼𝐷𝐹𝐴−2   (triângulo vermelho); 

 e com 𝑛 > 365 dias, tendo 𝛼𝐷𝐹𝐴−3   (quadrado verde). 
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Também teremos este valor para cada hora do dia (linhas coloridas nos resultados), no 

intuito de facilitarmos a visualização do efeito do passar do dia. Tal realização encontra-se na 

Figura 6, que nos dá o valor do expoente 𝛼𝐷𝐹𝐴 como função da hora do dia e dentro de cada 

escala temporal específica.  

 

Figura 6 - Expoente de autocorrelação em função da hora local, aferido para as estações de: (a) 
Barreiras, (b) Cruz das Almas, (c) Paulo Afonso e (d) Salvador. Onde T é o valor de  𝛼𝐷𝐹𝐴 para a 

temperatura do ar e U 𝛼𝐷𝐹𝐴 para a umidade relativa do ar. Círculo representa a escala temporal 4 ≤
𝑛 ≤ 30, triângulo 31 ≤ 𝑛 ≤ 365 e quadrado 𝑛 > 365. Cada valor do expoente de autocorrelação 

calculado teve um 𝑅2 ≥ 0.98 no seu ajuste linear. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

Na figura 6 fica claro que de fato há três valores para 𝛼𝐷𝐹𝐴 a depender da escala 

temporal empregada, identificados pelos símbolos em azul, vermelho e verde. Neste figura 

vemos que para a escala temporal de 4 ≤ 𝑛 ≤ 30, tanto para a temperatura do ar quanto 

para a umidade relativa do ar, independentemente da estação meteorológica, 𝛼𝐷𝐹𝐴 ≅ 0,80, 

ou seja, tem comportamento persistente. Porém, se olharmos as outras escalas temporais 

observa-se outros padrões, isto é, para 31 ≤ 𝑛 ≤ 365 dias, 𝛼𝐷𝐹𝐴 geralmente é maior do que 

1, evidenciando um comportamento persistente não estacionária (exceto para Salvador e vendo 

a Umidade Relativa do Ar). Finalmente, para as escalas temporais de 𝑛 > 365 dias, 𝛼𝐷𝐹𝐴 

evidencia um comportamento de antipersistência, com valores menores do que 0.5 (exceto 

novamente para Salvador e vendo a Umidade Relativa do Ar). Também, de uma forma geral, o 

valor do expoente 𝛼𝐷𝐹𝐴 tem um comportamento qualitativo semelhante tanto para a 
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temperatura do ar com para a umidade relativa do ar, mostrando de forma indireta a 

associação entre as variáveis. 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho propomos a análise de autocorrelação das séries temporais de 

temperatura do ar e umidade relativa do ar, medidas hora a hora em quatro estações 

meteorológicas localizadas no estado da Bahia. Tal estudo foi realizado pelo método DFA. Com 

tal análise foi possível identificar pela função de flutuação, 𝐹𝐷𝐹𝐴(𝑛), três componentes 

sazonais, aqui divididas nas seguintes escalas temporais: período I (4 ≤ 𝑛 ≤ 30), período II 

(31 ≤ 𝑛 ≤ 365) e período III (𝑛 > 365) dias. Assim, para cada escala temporal e para cada 

hora do dia, criamos um novo diagrama, representado aqui neste artigo. Com este diagrama 

construído, foi possível observar a variação na persistência de cada série temporal, para a 

temperatura do ar e também para a umidade relativa do ar, a assim comparar uma estação 

meteorológica com a outra. Finalmente, percebemos que há uma maior variabilidade para os 

resultados referentes a umidade relativa do ar, principalmente para as estações localizadas 

próximas ao litoral e períodos II e III. Nossos achados servirão como proposta metodológica 

para avaliar as autocorrelações de séries temporais de dados relativos ao clima no tempo e 

espaço, contribuindo assim no avanço de pesquisas relacionadas ao tema climatologia. 
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bFederal University of Recôncavo Baiano, Exact and Technological Sciences Center, Cruz
das Almas, Bahia, Brazil

cApplied Statistics Program, Jorge Amado University Center, Bahia, Brazil
dPolytechnic Institute of Setúbal, Setúbal, Portugal
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This article aims to analyze whether the financial crises of the past 20
years have reduced efficiency, in its weak form, in 19 stock markets belonging
to the 20 most developed economies (G-20). The sample period comprises the
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the global pandemic of 2020. The results highlight that most markets show
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asymmetries and non-Gaussian distributions, and αDFA 6= 0.5. These find-
ings suggest that the random walk hypothesis is rejected in certain markets,
which has implications for investors, since some returns may be expected,
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data across international financial markets.
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1. Introduction

The efficient markets hypothesis (EMH) developed by Fama [1, 2] has
been the subject of intense discussion in the specialized literature [3–7]. The
EMH’s weak form holds that the market is efficient at reflecting all available
public information. Market returns are independent and therefore do not
help predict future returns. This means that no investor can obtain abnormal
returns only through the analysis of historical series [8].

Although the EMH is supported by assumptions of rationality of economic
agents and market unpredictability, empirical evidence signals the inefficiency
in the behavior of stock prices and stock indexes, mainly on issues such as
information asymmetry [9, 10], anomalies (calendar effect, momentum effect,
firm size effect, etc) [11–17], long memory [18–22], and the occurrence of black
swans by the market dynamics itself [23–28].

In order to analyze whether financial crises decrease efficiency (weak form)
in stock markets, in this paper the sliding windows approach is implemented
to investigate the EMH hypothesis in 19 stock markets that make up the
G-20 (largest economies in the world). With this approach it is possible to
take successive samples of a time series and thus obtain, for example, time
series of descriptive statistics such as mean, standard deviation and the skew-
ness and kurtosis coefficients, as well as the autocorrelation exponent αDFA.
The αDFA is an exponent of scale, a self-affinity parameter that represents
the long-range power law correlation of a signal. The great advantage of
DFA over many methods is that it allows the detection of long-range cor-
relations embedded in seemingly non-stationary time series and avoids the
spurious detection of apparent long-range correlations, which are indicative
of nonstationarity [29].

In recent years, the sliding windows approach has been used in analyses
in many different areas of knowledge. In finance, for example, it has been
widely employed in univariate analyses on efficiency (weak form) of stock
price or stock market indexes [30–45], and recently in bivariate analyses on
markets dependence [46, 47].

To perform this analysis, this article is structured in sections, namely:
Brief Literature Review (Section 2); Methodology (Section 3); Results (Sec-
tion 4) and finally Conclusions (Section 5).
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2. Brief literature review

The literature on this topic is so large that a complete review is impos-
sible and will not be attempted here. Briefly, previous studies that have
investigated EMH are presented.

The first concept of market efficiency was presented by Gibson [48]. The
author considered that the stock prices had complete information. Later, the
French mathematician Bachelier [49] found that the behavior of asset prices
fluctuated randomly, that is, they are independent of previous fluctuations,
thus formulating the hypothesis of random walk. Pearson [50] introduced the
term random walk to describe the path taken by a drunkard, who staggers
in an unpredictable and random pattern, which indicated the impossibility
of predictions, by investors, based on historical prices, failing to beat the
market [51, 52].

Kendall and Hill [53] examined stock prices and found that fluctuations
exhibited a random walk behavior with almost zero autocorrelation in price
changes. Similarly, Working [54] and Roberts [55] found that the movements
in stock returns had the properties of random walk. Later Cowles [56] re-
examined the results of the study by Cowles and Jones [57] and still found
mixed evidence of serial correlation, even after correcting an error caused by
the mean.

Fama[58] shows that an efficient market is made up of a group of rational
agents that compete for predicting the behavior of asset prices. It is assumed
that all relevant information is already available to all market agents, that is,
the arrival of new information is quickly reflected in prices, thus preventing
agents from being able to predict price fluctuation and thus obtain anomalous
returns without incur additional risk.

The topic of the efficient market hypothesis (EMH) defending the cur-
rent price of assets reflects all the information available at a given time,
and the price adjusts quickly, as new and unforeseen information comes into
the market. The mean reversion hypothesis, also known as negative series
correlation, has been interpreted as an efficient correction mechanism in de-
veloped markets and a sign of a speculative bubble in emerging financial
markets [59, 60].

Different studies have addressed the issue of market efficiency, by an-
alyzing the hypothesis of predictability of returns through the analysis of
mean-reversion patterns of stock prices, inspired by the seminal works of
Poterba and Summers [61] and also Fama and French [60], who documented
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mean-reversion in stock markets over time horizons longer than one year.
According to Malafeyev et al. [62], when the random walk and informa-
tional efficiency hypotheses are rejected, they cause extreme commotions in
stock prices. The occurrence of these phenomena may eventually decrease
the implementation of efficient portfolio diversification strategies.

Hamid et al. [63] analyzed the financial markets of Pakistan, India, Sri
Lanka, China, Korea, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singa-
pore, Thailand, Taiwan, Japan and Australia, from January 2004 to Decem-
ber 2009. The authors suggest that prices do not follow the random walk
hypothesis for countries in Asia-Pacific region.

Nisar and Hanif [64] examined major stock markets in South Asia, in-
cluding India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka, showing that the South
Asian stock markets reject the random walk hypothesis, evidencing market
(in)efficiency. Mehla and Goyal [65] highlight that the Indian stock market
does not show random walk features and, as such, is not efficient in the weak
form.

Sensoy and Tabak [42] show that the 2008 financial crisis has had a
detrimental effect, mostly on the EU stock markets. However, the eurozone
sovereign debt crisis had a significant adverse effect only on the markets in
France, Spain and Greece. Shirvani and Delcoure [66] analyzed 16 OECD
markets, showing that they are efficient, as the random walk hypothesis was
not rejected.

Ngene et al. [67] examined 18 emerging markets in the presence of multi-
ple, unforeseen and successive structural breaks. When single break tests are
used, the random walk hypothesis is rejected. However, when using double-
level change tests in the average, and due tolerance to various structural
breaks is made, the results are consistent with the hypothesis of random
walk in most markets.

Mensi et al. [68] show that the MF-DFA analysis shows efficiency for
sectorial stock markets. In addition, the results show a high efficiency in the
long term, but moderate in the short term, and that these markets became
less efficient after the beginning of the global financial crisis.

Aggarwal [69] analyzed the Korean stock price index from July 1997 to
September 2016. The author shows that the series do not follow a random
walk model. The results have significant implications for investors, since mar-
ket inefficiency can affect the domestic and international flows of an economy.

Rehman et al. [70] analyzed the KSE 100, S&P BSE 500 and CSE All
Share indexes. Results suggest that the random walk process and the hy-
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potheses of efficiency in its weak form are not verified. The concept of ran-
dom walk was examined considering only stock markets, ignoring the other
financial markets.

Malafeyev et al. [62] studied the stock markets of China and India, an-
alyzing the impact of the 2008 global financial crisis and the recent 2015
Chinese crisis. Data for the last 20 years from the Bombay Stock Exchange
(BSE200) and the Shanghai Stock Exchange Composite Index were selected
and divided into four sub-periods, i.e., before the financial crisis period (pe-
riod I), during the 2008 financial crisis (period II), after the subprime crisis,
before the Chinese crisis (period III), and from the onset of the Chinese crisis
to date (period IV). The evidence confirms that the Indian and Chinese stock
market do not show market efficiency in their weak form.

Pernagallo and Torrisi [71] analyzed whether the behavior of daily returns
on the stock market indexes of 12 emerging economies corroborates the hy-
pothesis of fat tails and whether these series show long memory. Hurst’s
exponents oscillate between 0.51 and 0.62 highlighting significant long mem-
ories, showing similarities between the stock markets of emerging economies
and developed countries.

Bariviera et al. [36] and Sensoy and Tabak [37, 38, 43] analyzed the effi-
ciency of the European Union and Asian markets in the face of the Subprime
and debt crises using R/S Analysis and DFA. The authors concluded that
European stock markets showed different degrees of efficiency and that the
Subprime crisis had an adverse effect on almost all European Union coun-
tries. However, the Eurozone debt crisis had a significant adverse effect only
on the markets of France, Spain and Greece.

Other studies, such as Alvarez-Ramirez et al. [32], analyzed the efficiency
of the Dow Jones, S&P500 and Nasdaq indexes using the DFA method. The
authors found a trend in the long-term behavior of the exponent αDFA. The
Nasdaq index showed a significant change in persistence or antipersistence
that was not observed in the Dow Jones and S&P500.

Cajueiro and Tabak [31, 34] investigated the long-term dependence on
returns and volatility of 9 indexes using Hurst’s exponent (R/S Analysis).
The results found suggest that Hurst’s exponent varies over time due to
changes in the return dynamics. In addition, findings provide evidence of
long memory mainly in interest rates, which should be considered in asset
pricing models.

Alvarez-Ramirez et al. [33] and Sensoy and Hacihasanoglu [41] examined
the efficiency in the weak form in future energy markets using the DFA and
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R/S Analysis respectively). In both studies, the authors concluded that
future oil markets outperform others in terms of efficiency. In addition,
[41] signaled that gasoline, oil and gas futures markets exhibit weak efficient
behavior.

Kang et al. [40] examined the efficiency of exchange rates in Asian-Pacific
markets using the Hurst exponent obtained from the R/S Analysis method.
The results indicated that the dynamics of returns and market volatility had
a long memory. In addition, the exponent Hurst showed an upward trend
during the 1997 Asian currency crisis and the Subprime crisis, signaling that
currency markets have become more inefficient and predictable in recent years
during the financial crisis.

Ferreira et al. [44] analyzed the evolution of 63 European Union bank
shares before and after the Subprime crisis. Through the αDFA exponent.
The authors concluded that the crisis had an impact on the efficiency of
bank stocks in Europe. Guedes et al. [45] analyzed the effect of the Brexit
referendum in the 28 countries of the European Union (EU). In this study,
they used the αDFA exponent to investigate EMH in all EU countries before
and after the referendum. The authors concluded that the referendum did
not change much the pattern efficiency of stock exchange indexes, except
Bulgaria and Austria.

3. Data and Methodology

3.1. Data

Considering that our objective is to analyze the behavior of the returns
of the stock market indexes over time, regarding descriptive statistics (mean,
standard deviation and asymmetry and kurtosis coefficients) and the weak
form of EMH, we take the closed index (St) of the 19 richest countries in the
world (see Table 1 and Fig.1), with the series grouped into: i) G8 (richer
economies) and ii) Emerging (emerging economies).
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Table 1: G-20 indexes

Country Group Index Start End

CAN G8 S&P TSX Jan/02/2000 Feb/05/2021
FRA G8 CAC 40 Jan/02/2000 Feb/05/2021
GER G8 DAX Jan/02/2000 Feb/05/2021
ITA G8 FTSE MIB Jun/04/2003 Feb/05/2021
JPN G8 NIKKEI 225 Jan/02/2000 Feb/05/2021
RUS G8 MOEX Jan/02/2000 Feb/05/2021
UK G8 FTSE 100 Jan/02/2000 Feb/05/2021
USA G8 NYSE Jan/02/2000 Feb/05/2021
ARG Emerging S&P MERVAL Jan/02/2000 Feb/05/2021
AUS Emerging S&P ASX 200 Jan/02/2000 Feb/05/2021
BRA Emerging IBOVESPA Jan/02/2000 Feb/05/2021
CHN Emerging SSE Jan/02/2000 Feb/05/2021
IND Emerging S&P BSE SENSEX Jan/02/2000 Feb/05/2021
INA Emerging JKSE Jan/02/2000 Feb/05/2021
MEX Emerging S&P BMV IPC Jan/02/2000 Feb/05/2021
KSA Emerging TASI Jan/02/2000 Feb/05/2021
RSA Emerging FTSE JSE Jul/04/2000 Feb/05/2021
KOR Emerging KOSPI Jan/02/2000 Feb/05/2021
TUR Emerging BIST 100 Jan/02/2000 Feb/05/2021
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Figure 1: (Color on-line) Closed index from Jan/02/2000 to Feb/05/2021. Vertical bars
in gray represent some financial crises.

From these time series, we can analyze the behavior of the indices in
different crises [72], such as:

A - Argentina triple crisis in 2001 (bank, currency and debt crises) and Dot-
com crash in 2001 (bubble in telecommunications stocks and internet
in retail (OTC) in the United States between 1995-2000);

B - Subprime Crisis in 2008 (bubble in the real estate market and mortgage-
backed securities) and European Sovereign Debt Crisis 2009/2013 (pub-
lic debt crisis in several European Union member countries);

C - BREXIT referendum (Jun / 23/2016) - withdrawal of the United King-
dom from the European Union;

D - COVID-19 (Mar / 11/2020) - declaration of COVID-19 as a pandemic
by the World Health Organization.

All these crises were identified in Fig. 1 by the Vertical bars in gray area.
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In order to standardize the indexes for better comparison, we calculated
the return of values given by

rt = ln

(
St
St−1

)
(1)

With the return, we will obtain the descriptive statistics and the αDFA
exponent. For this purpose, we present a brief theoretical description of the
Detrended Fluctuation Analysis (DFA) method.

3.2. Detrended Fluctuation Analysis (DFA)

Peng et al. [73] developed DFA to analyze the existence of serial de-
pendence, with the advantage of being possible to be used in non-stationary
data as well. Its main advantage is to avoid spurious detection of long-range
dependence due to nonstationary data. For a given ri signal, the algorithm
is described as follows:

1. Define the cumulative series of original signal fluctuations about its
mean, r̄ with N points, as:

Xk =
k∑

i=1

(ri − r̄) with k = 1, 2, . . . , N ; (2)

2. Divide Xk into boxes of equal length n (time scale);

3. In each box, fit the local trend of Xk by a polynomial function Xn,i,
which represents the local trend of the box;

4. For the given n box size, compute the root-mean-squared detrended
fluctuation of the signal Xk as:

FDFA(n) =

√√√√ 1

N

N∑

i=1

(Xi −Xn,i)2; (3)

5. The last step is repeated for each box n (4 ≤ n ≤ N
4

) (time scale) to
obtain FDFA as a function of n.

6. If long-range autocorrelation appear in this time series, then

FDFA(n) ∝ nαDFA (4)

where:
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αDFA < 0.5 identifies long range anti-persistent behavior;

αDFA > 0.5 identifies long range persistent behavior;

αDFA = 0.5 is the signature of a uncorrelated signal;

The advantage of the DFA over other methods lies in allowing the detec-
tion of long-range autocorrelations embedded in non-stationary time series,
and in avoiding spurious detection of apparent long-range autocorrelations,
which are an artifact of nonstationarity [45, 74, 75].

3.3. Detrended Fluctuation Analysis with sliding windows approach

To analyze the dynamics of αDFA, we applied the sliding windows ap-
proach with 1000 points of window of length (w) [44–46], see Figure 2 for
this representation. According to the weak form of the Efficient Market Hy-
pothesis, it is expected that stock prices are random, so return rates should
behave like a white noise (αDFA = 0.5).

Figure 2: Sliding windows procedure with w = 1000.

In addition we computed the mean, standard deviation and the asymme-
try and kurtosis coefficients (descriptive statistics), both estimated by the
maximum likelihood method, with the asymmetry and kurtosis coefficients
denoted by

Skewness =
1

w

w∑

i=1

(
ri − r̄
σ

)3

(5)
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Kurtosis =
1

w

w∑

i=1

(
ri − r̄
σ

)4

(6)

The function that implements the aforementioned descriptive statistics
and the DFA method are available in R language in the SlidingWindows
package [76]. In the next section, results of our analysis are presented.

4. Results

4.1. G8 stock indexes

Initially we started the analysis using descriptive statistics, as shown in
Fig.3. In this figure we can see mean (A), standard deviation (B), skewness
(C), and kurtosis (D). We can see for gray area a more volatile behavior,
mainly in the pandemic case.

During the Subprime and sovereign debt crises, the trend was reversed,
going from negative to positive (from the point of view of the average value
of returns). For example, RUS showed greater prominence in relation to the
average values before and during the Subprime and sovereign debt crises.
From 2014 to 2020, in general, indexes were stabilized. With the COVID-19
pandemic, indices fell again and, soon after, stabilized at the same level of
the 2014 to 2020 period.

Fig.3 (B) shows that the standard deviation (risk) of returns was high in
2008 and 2014, having dropped in 2014 to 2020, that leads us to conclude
that its volatility has decreased.

We can see that the asymmetry in returns is more evident in 2020, in the
pandemic of COVID-19, mainly in CAN (Fig.3 (C)). The kurtosis of returns
is always leptocurtics (k > 3), mainly in the Subprime crises in 2008 and the
COVID-19 (Fig.3 (D)). These results pointed out by the descriptive statistics
show us non-normality of returns and still provide empirical evidence about
long tail distributions.
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Figure 3: (Color on-line) Descriptive statistics with sliding windows length w = 1000. The
shaded area represents the time between crises.

From the point of view of autocorrelation by DFA method, Fig. 4 show
the αDFA exponent as a function of time. Therefore, considering the weak
efficiency hypothesis, in general we found that most indexes exhibited an
αDFA exponent below 0.5, excluding the pandemic period with αDFA > 0.5.
Specifically, if we analyze from 2005 to 2008, we noticed that, the value of
αDFA is predominantly greater than 0.5 for RUS and CAN. For 2021, there
is a strong tendency for exponents above 0.5.
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Figure 4: (Color on-line) αDFA as a function of time with sliding windows length w = 1000.
The shaded area represents the time between crises. Green and red lines represent 95% of
confidence interval.

4.2. Emerging stock indexes

In the case of other markets (emerging markets), it is possible to observe
that before the Subprime and Public Debt crisis the mean of return Fig.4 (A)
was positive, except for the CHN index. After the Subprime and Sovereign
Debt crises, all indexes showed positive trend or were closer to zero, except
ARG index.

Regarding the standard deviation Fig.5 (B), we found that the volatility
was increased in the crisis of 2008 and 2014, having dropped after this time
period, which leads us to conclude that its volatility has decreased, except
for the case of ARG index.

From the point of view of skewness Fig.5 (C), the returns is more evi-
dent before 2008 in the CHN index and in the IND index in the Subprime,
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Sovereign Debt crises and the COVID-19 pandemic. Fig.5 (D) shows that
the kurtosis of returns is always leptocurtic (k > 3), mainly in the Subprime,
Sovereign Debt crises and the COVID-19 pandemic crisis, in the IND and
KSA indexes. The results presented by descriptive statistics also point to
a non-normal returns and still provide empirical evidence about long tail
distributions.

Figure 5: (Color on-line) Descriptive statistics with sliding windows length w = 1000. The
shaded area represents the time between crises.

Now, analyzing the autocorrelation with DFA method and αDFA exponent
in general it is noticed that in relation to the EMH hypothesis, all indexes
had exponents above 0.5 around 2005, see Fig.6.

Between 2008 and 2014, the value of αDFA can be greater than, less
than, or approximately 0.5, depending on the index. For example, ARG,
TUR, INA, KSA and KOR indexes a persistent behavior with αDFA > 0.5.
However, AUS, BRA, RSA and MEX indexes showed antipersistent behavior
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with exponent αDFA < 0.5. On the other hand, IND and CHN indexes
exhibited an mean value of αDFA closer to 0.5.

In general, the case of the pandemic crisis, emerging markets performed
similarly to G8 indexes, except for ARG and CHN indexes.

Figure 6: (Color on-line) αDFA as a function of time with sliding windows length w = 1000.
The shaded area represents the time between crises. Green and red lines represent 95% of
confidence interval.

5. Conclusions

We have tested whether the financial crises of the past 20 years have re-
duced efficiency, in its weak form, in the 19 stock markets belonging to the
20 most developed economies (G-20). For this purpose, we applied the De-
trended Fluctuation Analysis (DFA) methodology, with sliding windows, to
check if the markets under analysis are persistent, antipersintent or random.
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In general, we observed that the analyzed stock markets show non-Gaussian
asymmetries and distributions (long tails), with small differences between
periods of crisis (extreme volatility) and non-crisis periods. Most DFA ex-
ponents have compound tendencies, that is, long memories (persistence) or
short-term memories (anti-persistence).

Regarding GER, JPN, TUR and KOR when comparing them with other
markets, we find that these stock markets have an average tendency towards
equilibrium. These findings are not beneficial for investors, since arbitrage
operations are significantly reduced, that is, investors will have difficulties
in obtaining returns above the market average without incurring additional
risk.

The general conclusion to be retained and sustained by the results ob-
tained, through tests carried out with statistical and economophysical mod-
els, demonstrates that financial crises, in general, have significant impact on
the memory properties of the analyzed markets. The αDFA exponents sug-
gest that the random walk hypothesis is mostly rejected, except for GER,
JPN, TUR and KOR stock indexes, which show average tendencies for equi-
librium. The presence of persistence in returns may be beneficial for investors
because, if they adjust their trading strategies with the necessary lags, they
will be able to obtain returns above the market average without incurring
additional risk. However, it was not the object of this study to analyze
anomalous returns. These conclusions also open space for market regulators
to take steps to ensure better information among international financial mar-
kets. We believe that investors should diversify their portfolios and invest
in less risky markets, in order to mitigate risk and improve the efficiency of
their portfolios.
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uma revisão integrativa. Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental, p. 732–738, 2019.
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uma modelagem com a função de flutuação rms e o coeficiente de correlação cruzada
rhoDCCA. Dissertação (Mestrado) — CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI CIMATEC,
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GUEDES, E. et al. Efficiency and long-range correlation in g-20 stock indexes: A sliding
windows approach. Fluctuation and Noise Letters, World Scientific, p. 2250033, 2022.
3.3.4, 4.3

GUEDES, E. F. Estudo do Comportamento da Produção da Industriade Transformação.
Dissertação (Mestrado) apresentada ao Programa de Pós-graduação em Modelagem
Computacional e Tecnologia Industrial / Orientador: Dr. Gilney Figueira Zebende.
Salvador: Faculdade SENAI CIMATEC. Dissertação (Mestrado) — SENAI CIMATEC,
2014. 3.3.1, 3.3.1, 3.3.1, 3.3.6, 4.2.1

GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria Básica. [S.l.]: 5 ed. São Paulo, 2011.
3.3.1

HU, K. et al. Effect of trends on detrended fluctuation analysis. Physical Review E, APS,
v. 64, n. 1, p. 011114, 2001. 3.3.4

IBGE. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica: Projeção da População
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https://www.feiradesantana.ba.gov.br/servicos.asp?titulo=Anel%20de%20Contorno%20passa%20a%20ser%20fiscalizado%20pela%20SMT&id=28&link=secom/noticias.asp&idn=24846.
Acessado em 18/08/2022. 4.1

SOUZA, S. R.; TABAK, B. M.; CAJUEIRO, D. O. Investigação da memória de longo
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local de ocorrência dos acidentes de trânsito na cidade do rio de janeiro. Anais, p. 1–22,
2016. 3.3.2

SUKHAI, A. et al. Temporal variations in road traffic fatalities in south africa. Accident
Analysis & Prevention, Elsevier, v. 43, n. 1, p. 421–428, 2011. 2.3.1

TAQQU, M. S.; TEVEROVSKY, V.; WILLINGER, W. Estimators for long-range
dependence: an empirical study. Fractals, World Scientific, v. 3, n. 04, p. 785–798, 1995.
3.3.3

123
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