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RESUMO 

A mortalidade no trânsito é uma das maiores causas de óbitos no mundo, em especial no Brasil, e está sujeita a 

influências diretas dos padrões de mobilidade da população que sofreram fortes mudanças com o isolamento 

social promovido pela pandemia de COVID-19. Este artigo analisou estatisticamente, por meio de testes de 

hipótese não-paramétricos, dados de mortalidade do estado de São Paulo, principalmente nos períodos de 

pandemia e no período imediatamente anterior. Além disso, realizou-se uma estimativa da tendência de 

mortalidade sem a pandemia e quão significativa foram as diferenças observadas. Os resultados demonstram que 

no 1º trimestre de pandemia houve significativa redução na mortalidade, favorecida pela redução de óbitos de 

pedestres, embora nos trimestres posteriores a redução tenha sido revertida. Também indicam que a redução da 

mortalidade em 2020 seguiu de acordo com as expectativas da tendência, embora o mesmo não tenha sido 

observado para 2021. 

 
ABSTRACT 

Traffic mortality is one of the biggest causes of death in the world, especially in Brazil, and is expected to be 

directly influenced by the mobility patterns of the population that underwent strong changes with the social 

isolation promoted by the COVID-19 pandemic. This article statistically analyzed, through non-parametric 

hypothesis tests, mortality data from the state of São Paulo, mainly in the pandemic periods and not in the 

immediately preceding period. In addition, an estimate of the mortality trend without the pandemic was made 

and the significance of the differences observed. The results show that in the 1st quarter of the pandemic there 

was a reduction in mortality, favored by the reduction in pedestrian deaths, although in subsequent quarters the 

reduction was reversed. It also indicated that the reduction in mortality in 2020 followed in line with trend 

expectations, although the same was not observed for 2021. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

A acidentalidade e a mortalidade no trânsito é causa de morte de 1,35 milhão de pessoas 

anualmente pelo mundo (WHO, 2018). No Brasil, era a oitava causa de morte conforme o 

mesmo estudo publicado em 2018 e a principal entre jovens de até 35 anos.  

 

Contudo, desde fevereiro de 2020 a população brasileira tem vivenciado um novo cenário e 

uma nova e impactante causa de mortes: a pandemia decorrente do coronavírus identificado 

como COVID-19. Este novo vírus, não diferente do resto do mundo, espalhou-se rapidamente 

por todo o país, alarmou a população, incentivou indicações e originou legislações que 

promovessem isolamentos sociais da população.  

 

Mediante as evidências destacadas na próxima seção deste artigo sobre mudanças na 

acidentalidade pelo mundo e pelo Brasil, o objetivo desta pesquisa é verificar o efeito inicial 

da pandemia na frequência de óbitos e o comportamento ao longo da pandemia, visto o 

eventual relaxamento da população com relação às medidas de isolamento. Adicionalmente, 

tem-se como objetivo analisar os efeitos considerando os diferentes tipos de veículos. Espera-

se que com esta pesquisa fenômenos de mudança de comportamento da população 

decorrentes de eventuais novos ciclos de pandemias auxiliem futuros desafios à gestão 

pública. 
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Não podendo ser diferente, esse isolamento social impactou diretamente nos hábitos de 

mobilidade da população e, por consequência, nos óbitos causados por acidentes de trânsito. 

A pesquisa em Vingilis et al. (2020) analisou quais poderiam ser os impactos da pandemia de 

COVID-19 na segurança viária. Relatou-se que a exposição a acidentes durante o isolamento 

é reduzida devido a diminuição na quantidade de quilômetros trafegados por veículo; o perfil 

de motoristas com elevado risco nas ruas é reduzido; as motivações por mobilidade em busca 

de entretenimento e eventuais atividades com consumo de álcool e drogas são reduzidas; e, 

por fim, investigava-se a diminuição da compra de novos veículos no período de isolamento. 

 

Além disso, Bucsky (2020) propunha que o distanciamento social e recomendações de 

distanciamento de 2 metros promoveria desafios ao uso de transporte público e poderia 

acarretar o aumento do uso de veículos particulares com a finalidade de não se utilizar modais 

coletivos. 

 

Com o decorrer do tempo, surgiram diversas pesquisas pelo mundo que relacionavam a 

pandemia de COVID-19 com mudanças nos padrões de acidentes e na mortalidade no 

trânsito. Saladié, Bustamante e Gutiérrez (2020) verificaram que durante o isolamento social 

promovido pela pandemia de COVID-19 o número de acidentes caiu cerca de 75% com 

redução no fluxo de veículos de 63% na província de Tarragona, na Espanha. De forma 

similar, Barnes (2020) verificou queda no número de acidentes, lesões corporais e 

ambulâncias solicitadas e, além disso, também verificou mudanças no perfil do acidentado. 

 

Já a pesquisa em Rapoport et al. (2021) verificou que as taxas de lesão corporal e mortalidade 

em acidentes de trânsito de veículos motorizados durante a pandemia apresentaram reduções, 

principalmente em idosos, devido a maior recomendação de isolamento social em Ontario, no 

Canadá. 

 

Sutherland, McKenney e Elkbuli (2020) verificaram que a incidência de acidentes de trânsito 

e de lesões corporais caíram com o início da pandemia de COVID-19 atribuído a atividades 

sociais remotas nos Estados de New York, Massachusetts e Florida dos Estados Unidos da 

América. Oguzoglu (2020) mostrou que na Turquia houve redução nos acidentes e nas 

fatalidades de trânsito nos dados coletados de março e abril de 2020. O autor ainda afirma que 

cerca de 200 óbitos no trânsito foram evitados nesse período em contraste com 3174 mortes 

por COVID-19 no país naquele momento. 

 

Algumas pesquisas identificaram mudanças na acidentalidade no Brasil decorrentes da 

pandemia de COVID-19. Em Ribeiro-Junior et al. (2020) verificou-se que houve associação 

negativa das lesões corporais por acidente de trânsito relacionado com a taxa de adesão ao 

isolamento social no decorrer do tempo na cidade de São Paulo. A pesquisa em Andrade et al. 

(2021) demonstrou que nos meses de abril e maio de 2020 houve redução no número de 

mortes por motocicletas no estado do Pernambuco derivado das restrições do isolamento 

social.  

 

Já o recorte de pesquisa em rodovias federais brasileiras no ano de 2020 em Mendes et al. 

(2021) verificou que não houve redução de acidentes além do esperado para um período 

normal. Além disso, o autor indica que esse fato pode ter ocorrido devido à redução de 

congestionamentos nas rodovias, favorecendo um aumento na velocidade e na acidentalidade. 
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3.  MÉTODOS  

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, foi realizada uma análise estatística, 

complementada por meio de gráficos visuais, das mudanças de distribuição de frequência 

entre o período de pandemia de COVID-19 e o período imediatamente anterior com base nos 

dados do Infosiga do Governo do Estado de São Paulo (2021) e do Denatran (2021) para frota 

anual no estado de São Paulo. Na primeira base de dados há informações disponíveis até o 

mês de junho e, nessa última base de dados, considerou-se o mês de maio de cada ano, visto 

que é o último mês disponível em 2021 até o momento da elaboração deste artigo. 

Preliminarmente, buscou-se uma análise visual da mortalidade e do aumento de frota ao longo 

dos anos com base nos dados públicos, cujo os resultados poderiam embasar demais análises 

do período de pandemia. 

 

Após isso, considerou-se como início da pandemia (início de restrições legislativas e maior 

preocupação da população do Estado) como o dia 16 de março de 2020. A partir disso, os 

trechos de pandemia até o dia 16 de junho de 2021 foram divididos em períodos de trimestres, 

formando 5 grupos de pandemia a serem investigados: 1º Trimestre (16 de março de 2020 a 

15 de junho de 2020, 92 dias corridos); 2º Trimestre (16 de junho de 2020 a 15 de setembro 

de 2020, 91 dias corridos); 3º Trimestre (16 de setembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020, 

90 dias corridos); 4º Trimestre (16 de dezembro de 2020 a 15 de março de 2021, 89 dias 

corridos); e 5º Trimestre (16 de março de 2021 a 15 de junho de 2021, 91 dias corridos). Além 

disso, foi utilizado como referência comparativa o trimestre anterior a pandemia (Ref), datado 

de 16 de dezembro de 2019 a 15 de março de 2020 (91 dias corridos). Considerou-se para o 

agrupamento a data do acidente relacionado àquele óbito. Gráficos visuais foram plotados de 

forma a identificar a variação da frequência diária dos óbitos por acidentes de trânsito para 

cada grupo especificado anteriormente.  

 

A primeira hipótese nula é de que a distribuição de frequências de dias para cada intervalo de 

óbito é igual, enquanto que a hipótese alternativa é de que a distribuição de frequências de 

dias para cada intervalo de óbito apresentou diferenças significativas. A partir disso, realizou-

se teste estatístico não-paramétrico Qui-quadrado para as frequências de dias obtidas para os 

intervalos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 de óbitos para cada trimestre de pandemia 

comparado ao trimestre anterior a pandemia, afim de investigar se houve mudanças na 

distribuição de frequências com intervalo de confiança de 95%. Para esse método estatístico, é 

realizada uma comparação da distribuição de frequências observadas com as frequências 

esperadas (Ref). De imediato, percebe-se que há diferenças no número de dias totais de cada 

período, o que poderia implicar em pequenos erros nas análises.  

 

A segunda hipótese nula é de que o tipo de veículo envolvido no acidente em análise não 

apresentou diferenças na distribuição de frequência de dias com determinado intervalo de 

óbitos. A hipótese alternativa é de que o tipo de veículo analisado teve variações na 

distribuição de frequência de dias para cada intervalo de óbitos nos períodos analisados. Visto 

isso, agrupou-se novamente de forma categorizada em tipo de veículo do acidentado e plotou-

se gráficos visuais novamente para uma análise visual dos dados considerando o primeiro 

trimestre de pandemia e o trimestre imediatamente anterior (Ref). Optou-se por excluir os 

modos de ônibus, caminhões, não declarados e outros, devido à baixa frequência dos óbitos 

diários. A partir disto, efetuou-se o mesmo teste estatístico com intervalo de confiança de 

95% afim de investigar onde houve alterações da frequência esperada no início da pandemia. 

Contudo, as hipóteses anteriores fragmentam a pandemia em períodos e partem do 
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pressuposto de que os valores esperados para os períodos de pandemia sejam iguais ao 

período de referência. Portanto, de forma a complementar essas análises, optou-se por estimar 

equações lineares para cada intervalo entre os anos de 2015 a 2019, de forma a se obter uma 

estimativa da mortalidade anual esperada na ausência de pandemia para os anos de 2020 e 

2021, embora para esse último ano tenha sido realizada uma estimativa semestral. Para esse 

caso, a hipótese nula é de que as distribuições de frequências de dias por intervalo de número 

de óbitos seguem distribuição semelhantes e hipótese alternativa de que são diferentes.  

 

Ressalta-se que para estimar valores por meio de equações lineares seriam necessárias 

determinadas considerações sobre a normalidade dos dados, bem como parte do pressuposto 

que os dados sofrem alterações de forma linear, o que, de fato, pode não ocorrer, sendo essas 

as limitações desta pesquisa e da série histórica dos dados existentes. Dessa forma, pretende-

se utilizar os resultados obtidos por esta metodologia apenas como um indicativo. 

 

4.  DISCUSSÕES E RESULTADOS 

Para iniciar as discussões, na Figura 1 está representado um gráfico de dispersão e linhas de 

tendência da mortalidade no trânsito para diferentes tipos de veículos. Ressalta-se novamente 

que os demais veículos (ônibus, caminhões, não declarados e outros) foram omitidos desta 

pesquisa pela baixa frequência relacionada a esses casos de mortalidade. Analisando 

visualmente, percebe-se uma tendência de diminuição da mortalidade ao longo dos anos para 

automóveis e pedestres, mas para bicicletas e motocicletas houve maior estabilidade e, até 

mesmo, um leve aumento. 

 

 
Figura 1: Gráficos de dispersão da quantidade trimestral de óbitos ao longo dos anos. Fonte: 

Próprio autor com base nos dados do Governo do Estado de São Paulo (2021). 

 

Na Figura 2 está o gráfico da frota de automóveis e motocicletas ao longo dos anos. Percebe-

se que a partir de 2018 o interesse por adquirir motocicletas cresceu mais que o interesse em 

adquirir automóveis, tendências essas que se intensificaram nos anos de 2020 e 2021. Embora 

em crescimento, essas mudanças podem ser um possível efeito da pandemia e do aumento da 

demanda por entregas a domicílios (deliveries) e menor necessidade de viagens privadas. 
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Figura 2: Frota de automóveis e motocicletas ao longo dos anos.  

Fonte: Próprio autor com base nos dados do Denatran (2021) 

 

A seguir, começa-se a analisar gráfica e estatisticamente a mortalidade no trânsito durante o 

período de pandemia. 

 

4.1 Alterações da mortalidade no trânsito na iminência e ao longo da pandemia 

Na figura 3 está apresentado os gráficos do tipo boxplots da quantidade diária de óbitos para 

cada trimestre de pandemia considerado e o trimestre imediatamente anterior (Ref). 

 

 
Figura 3: Gráficos boxplot da quantidade diária de óbitos para cada período considerado. 

Fonte: Próprio autor com base nos dados do Governo do Estado de São Paulo (2021). 

 

Por uma análise visual, é possível perceber que a maior diferença observada entre o período 
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de referência e os trimestres de pandemia é no primeiro trimestre. Logo após isso, os óbitos 

diários voltam a subir tanto em média como nos 50% valores mais próximos da mediana, 

representado pela caixa.  

 

É possível ainda verificar que em alguns dias houve registros de óbitos os quais excederam os 

limites delimitados pelo método gráfico, sendo denominados outliers. Esses outliers podem 

acontecer por condições adversas quando analisado para acidentalidade, como maior número 

de viagens próximo a datas festivas ou eventos climáticos. Para esta pesquisa, optou-se por 

não investigar e nem remover esses outliers, exceto no caso em que não seria possível a 

realização do teste não-paramétrico com o mesmo, devido a inexistência de óbitos no 

intervalo de frequência desses outliers para o período de referência.  

 

Na Tabela 1 estão resumidos os resultados dos testes Qui-quadrado para cada trimestre de 

pandemia. O teste deve indicar em quais situações é válida a hipótese nula de que não houve 

alteração nas distribuições de frequências de óbitos diários nos períodos de pandemia e de pré 

pandemia. Portanto, para o cálculo, assumiu-se como resultado esperado o trimestre de 

referência (Ref). Caso o teste Qui-quadrado (χ) apresente valores acima do valor crítico, 

significa que as diferenças entre as distribuições são significativas e, portanto, rejeita-se a 

hipótese inicial de que não há diferenças. Os resultados demonstraram que a única hipótese 

rejeitada é para o primeiro trimestre, ou seja, esse trimestre de pandemia apresentou 

diferenças significativas na distribuição de frequências de dias por número de óbitos para um 

intervalo de confiança de 95%. 

 

Tabela 1: Testes Qui-quadrado para cada trimestre de pandemia com referência no trimestre 

anterior a pandemia (Ref). 

  1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 5º Trimestre 

Quantidade de 

Dias 
92 91 90 89 91 

χ 15.53 11.73 2.71 7.21 12.39 

α 95% 95% 95% 95% 95% 

N 7 7 7 7 7 

χ crítico 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 

Hipótese Nula Rejeitada Aceita Aceita Aceita Aceita 

Fonte: Próprio autor (2021). 

 

Ao analisar juntamente com a Figura 3, é possível identificar a redução na frequência de 

óbitos nesse primeiro trimestre, sendo que os demais trimestres não apresentaram redução 

significativa quando comparado com o trimestre anterior a pandemia. Isto é, após os primeiros 

três meses de pandemia, houve aumento da mortalidade devido, provavelmente, ao 

relaxamento da população com as medidas de isolamento. 

 

Nesse sentido, faz-se importante uma análise dos tipos de veículos que sofreram influência 

durante a pandemia. Na figura 4 estão ilustrados os gráficos do tipo boxplot para a quantidade 

diária de óbitos categorizados por tipo de veículo tanto no trimestre de referência (ref) como 

para o primeiro trimestre de pandemia (1tri). Não é possível perceber visualmente diferenças 

significativas entre automóveis e motocicletas para os períodos, apenas uma leve redução da 

média de óbitos diários nessas modalidades após o início da pandemia.  
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Quanto a bicicleta, percebe-se uma redução da caixa que representa os 50% valores mais 

próximos da mediana, indicando que as quantidades diárias de óbitos estão mais concentradas 

entre uma ou duas mortes, sendo os dias com quatro mortes considerado outlier, diferindo-se 

do período em referência, mas não se percebendo alterações em relação a média. 

Visualmente, a diferença mais significativa está por conta da redução dos óbitos de pedestres 

nesses períodos considerados, tanto em média como nos 50% valores mais frequentes. 

 

 
Figura 4: Gráficos boxplot da quantidade diária de óbitos para o tipo de veículo no trimestre 

anterior (ref) e posterior (1tri) ao início da pandemia.  

Fonte: Próprio autor com base nos dados do Infosiga (2021). 

 

Na tabela 2 estão resumidos os resultados dos testes Qui-quadrado para cada tipo de veículo 

nos períodos considerados e ainda considerando como resultado esperado para o período o 

trimestre de referência (Ref). A partir dos resultados, é possível verificar que os únicos tipos 

de veículos que sofreram mudanças significativas nas distribuições de frequências de 

quantidade de dias para cada intervalo de óbito são bicicletas e pedestres para o intervalo de 

confiança de 95%. Ressalta-se aqui que, embora pedestres não possam ser considerados um 

tipo de veículo, neste estudo foram classificados como tal, uma vez que corresponderam a um 

modo de locomoção diferente dos demais. 

 

Tabela 2: Testes Qui-quadrado para cada tipo de veículo no primeiro trimestre de pandemia 

com referência no trimestre imediatamente anterior a pandemia. 

  Automóvel Motocicleta Bicicleta Pedestre 

χ 6.75 7.19 16.50 43.19 

α 95% 95% 95% 95% 

N 6 8 4 9 

χ crítico 12.59 15.51 9.49 16.92 

Hipótese Nula Aceita Aceita Rejeita Rejeita 

Fonte: Próprio autor (2021). 

 

Questiona-se, conforme observado igualmente pela análise visual, a razão da estabilidade de 

óbitos por automóveis. Acredita-se que algum efeito adicional da pandemia contribuiu para 

aumento da mortalidade em contraponto à redução de viagens pela população em geral, como 
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as menores densidades de veículos, o que favoreceria um aumento na velocidade desses 

automóveis e uma consequente mortalidade e, assim, compensando a eventual redução de 

mortalidade propiciada pelo isolamento social e diminuição de viagens diárias. Resultados 

semelhantes foram obtidos a partir de uma análise de acidentalidade em rodovias federais 

brasileiras em Mendes et al. (2021). Ainda, pode-se também sugerir que a redução do uso do 

transporte coletivo pela população pode ter favorecido o uso de automóvel por determinado 

grupo de pessoas, conforme proposto por Bucsky (2020). 

 

No caso das motocicletas, também se verificou que não houve grandes mudanças na 

distribuição de frequência diária por intervalo de óbitos, que se atribui ao fato anteriormente 

observado na Figura 2 de que houve um aumento na demanda por entregas a domicílios e 

maior procura por esse modo de transporte como uma forma de renda, compensando 

eventuais diminuições de viagens devido ao isolamento social.  

 

Quanto aos modais ativos, pode-se indicar que essas mudanças ocorreram pela diminuição de 

viagens diárias de maneira geral, inclusive de transporte coletivo, que é destino de muitas das 

viagens a pé aos pontos de embarque e desembarque. Esse resultado ainda corrobora a 

hipótese de Vingilis et al. (2020), de que a consequente redução do consumo de álcool e 

drogas ligado a direção de veículos em área urbana devido a restrições de aglomerações em 

locais de lazer tenham sido fatores que diminuiriam os riscos de acidentes. Inclusive, abrange-

se aqui os riscos de atropelamentos de pedestres e ciclistas. Contudo, essa hipótese também 

afetaria a mortalidade associada aos automóveis, o que, de fato, não ocorreu.  

 

Discute-se também a respeito da revisão do Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, 1997), a 

partir da Lei 14.071 de 13 de outubro de 2020 (BRASIL, 2020), em vigor a partir de abril de 

2021, que estabelece, entre tantas outras modificações positivas e negativas, o aumento da 

pontuação máxima de infrações permitida antes da suspensão do direito de dirigir dos 

motoristas. Embora não tenha sido encontrado na literatura uma análise detalhada dos 

possíveis impactos dessas modificações, essa e outras modificações podem ter levado a um 

relaxamento prévio dos cuidados da população e uma estabilidade indesejada na redução de 

mortalidade no trânsito por automóveis e motocicletas.  

 

4.2 Alterações na tendência de mortalidade 

Os métodos anteriores se utilizavam de uma comparação com um período imediatamente 

anterior ao início da pandemia, o que, de fato, não implica que os resultados obtidos são 

exclusivamente devido a pandemia de COVID-19. Dessa forma, o ideal seria a realização de 

um teste de hipótese com a mortalidade da tendência esperada, conforme as tendências 

ilustradas na Figura 5. É interessante verificar nesta figura como os intervalos com menores 

óbitos por dia estão tendendo a um aumento em detrimento da redução em intervalos com 

maiores óbitos, indicando a redução da mortalidade no período considerado. 

 

Na Tabela 3 estão o número de óbitos para cada ano de 2015 a 2019 nos intervalos 

considerados, bem como a equação linear e o coeficiente de determinação (R²) que rege os 

valores obtidos. Com relação aos ajustes das equações, verifica-se que quatro tendências 

apresentaram boas adequações entre 78 e 90%, enquanto que outras três tendências 

apresentaram cerca de 50% de ajuste e as demais não apresentaram boas adequações. Dessa 

forma, considera-se que não houve previsões adequadas do comportamento, seja devido a 

outliers existentes ou reduzida série histórica, correspondendo às limitações desta pesquisa. 
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Contudo, ainda assim as previsões apresentam tendência de redução quando comparado com 

períodos anteriores e, assim, o teste de hipótese com esses valores obtidos por pontos 

definidos por essas previsões de redução na mortalidade no trânsito poderá indicar o 

comportamento dos óbitos decorrentes de acidentes de trânsito na pandemia. 

 

 
Figura 5: Frequência diária por intervalo de óbitos e tendência esperada  

Fonte: Próprio autor (2021). 

 

Ainda na Tabela 3 estão os valores esperados calculados para o ano de 2020 e 2021. Como os 

dados existentes para o ano de 2021 estão limitados ao mês de junho (6 meses completos), 

dividiu-se pela metade para se realizar os testes de hipótese. No caso das linhas de tendência 

que sugeriam valores negativos para os anos de 2020 e 2021, limitou-se os valores a zero. 

 

Tabela 3: Tabela de expectativa de tendência por meio de equação linear 

Int. 2015 2016 2017 2018 2019 Equação R² 2020_esp 2021_esp 
2021_esp 

(semestral) 

0-5 3 4 9 9 10 y = 1,9x + 1,3 0,8595 12.7 14.6 7.3 

5-10 35 57 70 89 80 y = 12,2x+29,6 0,8349 102.8 115 57.5 

10-15 113 126 132 112 131 y= 2,2x+116,2 0,1291 129.4 131.6 65.8 

15-20 101 99 82 89 88 y = -3,6x+102,6 0,5086 81 77.4 38.7 

20-25 62 48 42 42 31 y = -6,8x + 65,4 0,9031 24.6 17.8 8.9 

25-30 35 21 19 18 14 y = -4,5x + 34,9 0,7873 7.9 3.4 1.7 

30-35 12 8 9 3 10 y = -0,9x + 11,1 0,1792 5.7 4.8 2.4 

35-40 3 3 2 3 1 y = -0,4x + 3,6 0,5000 1.2 0.4 0.2 

40-45 1 0 0 0 0 y = -0,2x + 0,8 0,5000 0 0 0 

Fonte: Próprio autor (2021). 
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Na Tabela 4 estão os resultados obtidos para os testes de hipótese não-paramétricos. A 

hipótese era de que a distribuição de frequências não era significativamente diferente da 

tendência esperada para cada ano e, a hipótese alternativa, era de que a distribuição era 

diferente. É possível perceber que a hipótese nula não foi rejeitada e, dessa forma, para o 

resultado obtido no ano de 2020, não é possível afirmar que houve alterações significativas na 

distribuição de frequência de dias por intervalo de óbito em relação ao que era esperado para 

o período. Já o resultado obtido para o ano de 2021 demonstrou que há diferenças 

significativas na distribuição esperada (calculada pela equação linear) e na frequência obtida, 

reforçando os resultados obtidos anteriormente de que houve um posterior aumento e 

estabilidade da mortalidade na pandemia no decorrer do tempo.  

 

Tabela 4: Testes Qui-quadrado para os anos de 2020 e 2021 com base nos resultados 

esperados por meio da Tabela 3. 

Parâmetro 2020 2021 

χ 2.43 19.36 

α 95% 95% 

N 7 7 

χ crítico 14.07 14.07 

Hipótese nula Aceita Rejeitada 

Fonte: Próprio autor (2021). 

 

Esses resultados corroboram com os resultados de Mendes et al. (2021), que indica não haver 

redução significativa de acidentes de trânsito além do esperado para rodovias federais 

brasileiras no ano de 2020 e, nesta pesquisa, indica-se que em 2021 a mortalidade de trânsito 

não reduziu conforme o esperado para o período. Novamente ressalta-se que devido às 

limitações da metodologia, os resultados obtidos nesse último teste são apenas indicações. 

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo teve como objetivo avaliar as alterações na mortalidade no trânsito devido a 

pandemia de COVID-19 e todas as mudanças decorrentes da mesma por meio de testes 

estatísticos não-paramétricos. Como resultados, verificou-se que no primeiro trimestre de 

pandemia houve significativa redução na mortalidade, redução esta potencializada pela 

redução de óbitos em bicicletas e, principalmente, por redução de óbitos de pedestres. Com 

relação aos trimestres seguintes, não se observou mudanças na mortalidade no trânsito quando 

comparado ao trimestre imediatamente anterior à pandemia no Brasil.  

 

Atribui-se a essas reduções na mortalidade de modos ativos no primeiro trimestre de 

pandemia à redução no número de viagens, principalmente aquelas complementares ao 

transporte coletivo, ou também à redução de atropelamentos, possivelmente relacionados com 

a redução no consumo de álcool e direção. Para o primeiro trimestre em que se observou a 

redução geral na mortalidade no trânsito, com relação ao modo de transporte por motocicleta, 

não se observou mudanças significativas na mortalidade. Atribui-se essa estabilidade ao 

aumento de interesse por motocicletas durante o período, provavelmente relacionado a 

entregas a domicílios.  

 

De forma semelhante, para o modo de transporte por automóveis, não se observaram 
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variações significativas. Uma possibilidade discutida é a redução de automóveis pelas vias, 

favorecendo maiores velocidades, o que afeta diretamente na mortalidade. Outra possibilidade 

é de que o uso de automóveis pode não ter reduzido conforme o esperado devido à percepção 

de insegurança sanitária e às recomendações contrárias ao uso de transporte público, 

favorecendo o uso de veículos privados mesmo com a redução de viagens. 

 

Também se observou um indicativo de que a mortalidade durante a pandemia não se 

diferenciou significativamente do que era esperado para o ano de 2020 no estado de São 

Paulo, em um contexto hipotético sem a pandemia. Além disso, com o relaxamento pela 

população e flexibilizações do isolamento social, observou-se o indicativo de que a 

mortalidade no trânsito no ano de 2021 apresentou aumento da mortalidade em comparação 

com o esperado linearmente com base em anos anteriores.  

 

De modo geral, com base nos resultados obtidos, esperava-se que a pandemia de COVID-19 

ao menos trouxesse benefícios e indiretamente impactasse significativamente os óbitos 

derivados de acidentes. Contudo, esse efeito se mostrou significativo apenas nos três 

primeiros meses de pandemia, sendo que nos demais meses, devido ao possível relaxamento 

da população, não se observou esse efeito. 

 

Complementarmente, também se atribui as causas das observações contidas neste trabalho 

uma possível influência da revisão do Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, 1997) que, 

embora não se tenha encontrado estudos aprofundados sobre os eventuais impactos das novas 

modificações no ano de 2020, é possível supor que as flexibilizações instituídas tenham efeito 

direto na acidentalidade e mortalidade no período analisado.  

 

Esta pesquisa ainda serve como base para a gestão de eventos futuros que venham a reduzir o 

número de viagens diárias ou mudanças bruscas de modais, como uma nova onda de 

pandemia de COVID-19 ou o surgimento de novas pandemias. Além disso, esta pesquisa 

também alerta para um indicativo de que a mortalidade está tendendo a uma estabilidade ou, 

ao menos, redução pouco significativa, tendências estas indesejáveis visto os dados 

alarmantes de mortalidade no trânsito no Brasil (WHO, 2018). 

 

Indica-se para futuras pesquisas investigações sobre acidentalidade e mortalidade no período 

de pandemia com base em variáveis de horário ou dia da semana dos acidentes de forma a 

corroborar, por exemplo, com a hipótese de que houve menor consumo de álcool relacionado 

a direção. Outra indicação são investigações com variáveis relacionadas ao aumento de 

velocidade dos veículos no período de pandemia ou com o número de entrega a domicílios, ou 

até mesmo análises espaciais considerando acidentes urbanos e rodoviários.  
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