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RESUMO 

O crescimento expressivo da frota de veículos no Brasil nas últimas décadas e, 

consequentemente, a intensificação do tráfego e do número de acidentes nas cidades e 

rodovias do País motivou a reformulação da legislação nacional de trânsito, com destaque 

para a intensificação das regras e punições aos indivíduos que combinam a condução de 

veículos automotores com a ingestão de bebidas alcóolicas. Neste contexto, surgiu no 

Estado de São Paulo a Operação Direção Segura (ODS), que consiste em grandes 

operações de fiscalização da popularmente conhecida Lei Seca (instituída pela Lei 11.705 

de 19 de junho de 2008), realizadas por um conjunto de entes públicos. O objetivo desta 

pesquisa é avaliar os impactos da ODS sobre a mortalidade no trânsito terrestre dos 

municípios paulistas. Para evidenciar a relação entre a ODS e a mortalidade no trânsito foi 

implementado um estimador de diferenças-em-diferenças com efeitos fixos, utilizando-se 

como variável dependente o número de óbitos no trânsito dos municípios e outras variáveis 

de controle que procurarão captar diferentes características das regiões, que podem afetar a 

evolução do número de mortes no trânsito. A estratégia de identificação tem como base a 

ação das superintendências regionais da ODS em um grupo específico de municípios, onde 

a fiscalização no âmbito destas operações é relativamente mais elevada (ou seja, tais 

municípios compõe o grupo de tratamento). Os resultados encontrados mostram que a ODS 

impacta negativamente o número de óbitos no trânsito terrestre, tanto pela ótica do número 

de operações, quanto pela ótica da quantidade de veículos fiscalizados. Assim, a efetividade 

sobre a redução da mortalidade no trânsito é um forte argumento para o investimento do 

Governo do Estado de São Paulo na ampliação deste programa de fiscalização da Lei Seca.      

Palavras-chave: Lei Seca, Operação Direção Segura, Estado de São Paulo, mortes 

no trânsito terrestre, painel, estimador de efeitos fixos.  



 
 

ABSTRACT 

The significant growth of the vehicle fleet in Brazil in the last decades and the consequent 

increase of traffic and the number of accidents in the cities and highways of the country 

motivated the reformulation of the national traffic legislation, highlighting the strengthening of 

rules and punishments to individuals who combine driving motor vehicles with intake of 

alcoholic beverages. In this context, Operação Direção Segura (ODS) was created in the 

State of São Paulo, which consists of large supervision operations of the popularly known 

Dry Law (instituted by Law 11.705 of June 19, 2008), carried out by a group of public entities. 

The objective of this research is to evaluate the impacts of ODS on the mortality in the land 

traffic of the municipalities of São Paulo. In order to show the relationship between ODS and 

traffic mortality, a difference-in-difference estimator with fixed effects was implemented, using 

as a dependent variable the number of traffic deaths in the municipalities and other control 

variables, that will seek to capture different characteristics of the regions which may affect 

the evolution of the deaths’ number in traffic. The identification strategy is based on the 

action of the ODS's regional superintendencies in a specific group of municipalities, where 

supervision in the field of operations is relatively higher (what means that these municipalities 

make up the treatment group). The results show that the ODS has a negative impact on the 

number of land traffic deaths, both from the point of view of the number of operations and 

from the point of view of the number of vehicles inspected. Thus, the effectiveness of 

reducing the mortality in traffic is a strong argument for the investment of the State 

Government of São Paulo in the expansion of this supervision program under the Dry Law. 

Key-words: Dry law, Operação Direção Segura, State of São Paulo, deaths in land 

traffic, panel, fixed effects estimator. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o crescimento expressivo da frota de veículos no Brasil nas últimas duas 

décadas e, consequentemente, a intensificação do tráfego e do número de acidentes 

nas cidades e rodovias do País, houve um aumento da preocupação do poder 

público com a segurança dos indivíduos no trânsito terrestre. Este quadro motivou a 

reformulação de leis para intensificar as punições aos indivíduos que combinam a 

condução de veículos automotores com a ingestão de bebidas alcóolicas. Além 

disso, as novas leis também têm como objetivo inibir este comportamento. 

Apesar do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) ter sido instituído por uma lei federal 

(BRASIL,1997) - ou seja, ser válido em todo território nacional -, a intensificação da 

fiscalização pelo teste do etilômetro e de alcoolemia no trânsito terrestre das cidades 

e rodovias é verificada, principalmente, nos Estados mais populosos e que 

concentram grande parte da renda do País, onde o tráfego terrestre tende a ser mais 

intenso e, consequentemente, são registrados números mais elevados de acidentes. 

Segundo dados do DATASUS1, o número de óbitos no trânsito terrestre brasileiro 

apresentou crescimento de 1,2% ao ano entre 1997 a 2014, atingindo a marca de 

43.780 ocorrências - 23% acima do patamar de 1997. Já em 2015, os dados 

mostram uma redução significativa dos óbitos no trânsito terrestre brasileiro (-11,7% 

ante 2014). Ainda de acordo com estas informações, as mortes no trânsito terrestre 

em 2015 representaram aproximadamente 25% do total de óbitos por causas 

externas ocorridos no País. 

O Estado de São Paulo é a unidade da federação em que mais ocorreram mortes no 

trânsito terrestre nos últimos anos, de acordo com as informações do DATASUS. 

Além disso, o governo estadual tem desenvolvido grandes operações de fiscalização 

de trânsito nos municípios paulistas. Neste contexto, a avaliação deste tipo de 

política pública na região ganhou relevância recentemente. 

                                                                 
1 Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. 
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Dentre as novas leis de trânsito que surgiram no Brasil nos últimos anos, a 

legislação que mais ganhou destaque e levantou intensos debates na sociedade foi 

a introdução da Lei 11.705, de 19 de junho de 2008 (BRASIL, 2008a) – 

popularmente conhecida como Lei Seca -, que enrijeceu as punições aos infratores 

identificados nos testes de alcoolemia pelas operações de fiscalização. Esta lei 

afetou de modo considerável o hábito dos brasileiros, haja vista o elevado consumo 

de bebidas alcóolicas no País.  

Segundo estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2017), em 2016, o 

consumo per capita de álcool puro estimado no Brasil foi de 8,9 litros por ano, nível 

acima da média global (6,4 litros por ano) e também superior à média verificada nas 

Américas (8,2 litros por ano). 

Muitos estudos acadêmicos realizados no país sobre a Lei Seca no trânsito terrestre 

estão concentrados na área da Saúde e do Direito, mas pouco ainda foi 

desenvolvido sobre uma avaliação econométrica minuciosa dos impactos destas leis 

sobre a mortalidade no tráfego terrestre. Contudo, estudos de avaliação de impacto 

com elevado grau de semelhança, tais como entre os efeitos da restrição de venda 

de bebidas alcóolicas e índices de criminalidade, já foram abordados no país. 

Neste contexto, Biderman, De Mello e Schneider (2010) avaliaram o impacto do 

consumo de bebidas alcoólicas sobre assassinatos. Para estudar este efeito, os 

autores utilizaram como base a Região Metropolitana de São Paulo, em que alguns 

municípios adotaram a medida de restrição das vendas de bebidas alcóolicas em 

restaurantes e bares a partir de 2001 (no período noturno e em dias específicos). Na 

época, antes da difusão das leis que enrijeceram as regras sobre a condução de 

veículos e a ingestão de bebidas alcóolicas, a lei de restrição de vendas destas 

variedades de bebidas também foi popularmente chamada de Lei Seca. 

Segundo Biderman, De Mello e Schneider (2010), o fato de existir na Região 

Metropolitana de São Paulo municípios que não adotaram a lei forma um grupo de 

controle razoável para avaliar a evolução dos homicídios nas cidades que adotaram 

a medida (considerado o grupo de tratamento). 
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Os autores destacam que, além da presença de apenas alguns municípios na 

Região Metropolitana de São Paulo que adotaram a medida de restrição das vendas 

de bebidas, duas outras características da região foram relevantes para a definição 

da estratégia de identificação aplicada na pesquisa: (i) a adoção da lei ocorreu em 

um período curto (de março de 2001 a agosto de 2004) e não foi simultânea entre os 

municípios que a adotaram e; (ii) como os municípios fazem parte de uma mesma 

região metropolitana, todos estão sujeitos a eventuais choques sociopolíticos muito 

próximos, o que garante um grau razoável de homogeneidade nas observações. 

Considerando estes fatos, Biderman, De Mello e Schneider (2010) avaliaram o 

impacto da adoção da lei sobre os homicídios a partir da amostra agrupada na forma 

de um painel, o que permite atenuar o efeito de uma eventual heterogeneidade não 

observada entre os grupos (tratamento e controle). Os resultados encontrados pelos 

autores indicam que a adoção da lei está associada a uma redução dos homicídios 

entre 10% e 29% nos municípios afetados. 

Estudos realizados em outros países avaliaram efetivamente o impacto de 

mudanças na legislação de trânsito, que visam inibir a combinação do ato de dirigir 

veículos automotores com a ingestão de bebidas alcóolicas, sobre o comportamento 

dos indivíduos e a mortalidade no tráfego terrestre. Tais avaliações tiveram bastante 

protagonismo nas últimas décadas nos Estados Unidos, conforme os estados foram 

adotando este tipo de lei. 

Neste contexto, Dee (2001) aplica um modelo econométrico de diferenças em 

diferenças com efeitos fixos para avaliar os efeitos da introdução de leis que 

reduzem o limite de tolerância de álcool no sangue de condutores de veículos 

(conhecidas como 0,08 BAC2 law e 0,1 BAC law) em alguns estados norte-

americanos. 

Uma das principais contribuições da avaliação de Dee (2001) foi a inclusão de um 

extenso conjunto de variáveis de controle nas estimações econométricas, visando 

controlar outros fatores que podem ter afetado a taxa de mortalidade dos indivíduos 

                                                                 
2 Blood alcohol concentration (BAC), que dá nome ao grupo de leis nos Estados Unidos que estipulam um limite 

máximo permitido de concentração de álcool no sangue dos motoristas. 
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nos períodos analisados. Como apontado pelo autor, o período de adoção das BAC 

laws em alguns estados norte-americanos é caracterizado também pela adoção de 

outras políticas igualmente relevantes relacionadas à segurança no trânsito terrestre 

(tais como imposição do uso de cinto de segurança e redução dos limites de 

velocidade). 

Os resultados de Dee (2001) indicam que as BAC laws foram eficazes no sentido de 

reduzir a mortalidade de indivíduos no trânsito terrestre, especialmente de adultos 

mais jovens. Segundo o autor, considerando o conjunto extenso de variáveis de 

controle adicionado nos modelos, a política com limite máximo de 0,08% de 

concentração de álcool no sangue reduz a mortalidade no trânsito em 7,2%, 

enquanto a lei que permite limite máximo de concentração de 0,1% reduz a 

mortalidade em 5,3%. 

Carpenter (2004), por sua vez, avalia quais são os efeitos da adoção das leis que 

proíbem totalmente a ingestão de bebidas alcóolicas por motoristas menores de 21 

anos nos Estados Unidos (conhecida como ou ZT laws3). Tais medidas implicam em 

suspensão do direito de dirigir automóveis e multas para os jovens em que for 

identificada qualquer quantidade mensurável de álcool no sangue. 

Neste estudo foi utilizada uma ampla base de microdados - Behavioral Risk Factor 

Surveillance System (BRFSS) -, a qual inclui informações sobre o consumo de álcool 

e sobre o comportamento dos indivíduos, maiores de dezoito anos, no horizonte de 

1984 a 2001. A partir desta base de dados, Carpenter (2004) estimou os efeitos das 

chamadas ZT laws sobre o comportamento relacionado com o consumo de bebidas 

alcóolicas de jovens com idade entre 18 a 20 anos, utilizando um modelo de 

diferenças-em-diferenças com efeitos fixos. 

Para aplicar esta metodologia, Carpenter (2004) utiliza como grupo de controle 

indivíduos com idade entre 22 e 24 anos, que não são afetados pelas ZT laws. A 

hipótese utilizada pelo autor para fazer tal comparação é de que os comportamentos 

relacionados ao álcool de indivíduos com idade apenas ligeiramente superior (entre 

                                                                 
3 Zero Tolerance Drunk Driving Laws. 
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22 e 24 anos) aos jovens entre 18 e 20 anos são, em grande medida comparáveis, 

exceto pela vigência das leis exclusivamente para os indivíduos mais jovens (até 20 

anos). 

Os resultados encontrados na pesquisa sugerem que os principais efeitos das ZT 

laws foram a redução, entre 13% e 20%, do consumo de bebidas alcóolicas em 

grande quantidade (definida por cinco ou mais doses em um mesmo período) e do 

número total de bebidas consumidas no mês imediatamente anterior pelos jovens 

com idade entre 18 a 20 anos. Tais resultados são consistentes com pesquisas 

realizadas anteriormente, que sugerem que as leis de controle da ingestão de 

bebidas alcóolicas por motoristas afetam o comportamento dos indivíduos, através 

da redução do consumo intenso de álcool para os grupos alvo da política 

(CARPENTER, 2004). 

Já Eisenberg (2003) faz uma crítica às avaliações destes tipos de lei (limitação do 

teor alcóolico no sangue de motoristas) nos Estados Unidos, feitas a partir da 

construção de dados em painel e aplicação de um modelo de diferenças-em-

diferenças com efeitos fixos. Segundo o autor, é possível que fatores não 

observáveis sejam responsáveis, ainda que parcialmente, tanto pela elaboração de 

políticas mais rígidas quanto pela redução de acidentes fatais causados por 

condutores embriagados. Se, por exemplo, uma mudança prévia de comportamento 

dos indivíduos for um fator não observável relevante, as estimativas encontradas em 

grande parte da literatura podem superestimar o verdadeiro efeito deste tipo de 

política. 

Eisenberg (2003), no entanto, também estima um modelo de diferenças-em-

diferenças com efeitos fixos, mas realiza uma alteração importante na estratégia 

empírica comumente aplicada em outros estudos na área de economia e da saúde. 

Ao invés da variável que mede o efeito da política ter sido incluída apenas como 

uma dummy (igual a um para a vigência da lei e zero quando a lei não está em 

vigor), outro conjunto de variáveis binárias também foi utilizado, representando um 

período específico (antes ou depois) em relação à data de entrada em vigência da 

política em determinado Estado. 
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Os resultados encontrados por Eisenberg (2003) sugerem que há uma redução do 

número de acidentes no intervalo até dois anos antes da promulgação deste tipo de 

política - como o limite de tolerância de álcool no sangue (no contexto das chamadas 

de BAC laws). A tendência de queda da taxa de acidentes fatais antes da entrada 

em vigência da política pode estar relacionada a efeitos prévios da própria lei sobre 

os indivíduos, no momento em que esta vem sendo elaborada e debatida com a 

sociedade, mas também pode ter relação com a mudança de comportamento dos 

indivíduos não causada pela política iminente. 

Logo, apesar de também encontrar impacto negativo da introdução do limite de 

tolerância de álcool no sangue de motoristas sobre o número de acidentes nos 

Estados Unidos, Eisenberg (2003) argumenta que as estimativas convencionais de 

avaliação de impacto descritas em grande parte da literatura provavelmente 

possuem um ligeiro viés positivo. 

Nesta linha de pesquisa, Wagenaar et al. (2007) analisaram os efeitos de mudanças 

do limite de concentração de álcool no sangue legalmente permitidas para os 

motoristas em vinte e oito estados dos Estados Unidos, no período entre janeiro de 

1976 a dezembro de 2002. O método utilizado na pesquisa difere do aplicado por 

Carpenter (2004) e de outra grande gama de estudos nesta área, envolvendo um 

desenho quase experimental com a aplicação de um modelo de séries temporais 

(modelos ARIMA), adotando como grupo de controle acidentes de trânsito que não 

tem relação com o consumo de álcool. 

As estimativas encontradas por Wagenaar et al. (2007) para cada Estado variam 

consideravelmente e a maioria não apresenta significância estatística. No entanto, 

os autores ressaltam que os resultados agrupados entre os Estados mostram efeitos 

bastante significativos destas leis sobre a redução dos acidentes de trânsito fatais. 

Em termos de magnitude, os efeitos encontrados na pesquisa indicam que a 

redução da tolerância de álcool no sangue de 0,10g/dl para 0,08g/dl para os 

motoristas nos Estados Unidos preveniram cerca de 360 mortes por ano no trânsito 

terrestre do país. 
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Saffer e Chaloupka (1987) apresentaram uma avaliação bastante significativa dos 

efeitos da introdução de uma lei que regulamenta o teste preliminar de respiração 

(como a aplicação do etilômetro) sobre o comportamento dos indivíduos nos 

Estados Unidos. Os autores defendem que a introdução deste tipo de teste reduz a 

dificuldade das autoridades em obter evidências de que um motorista esteja, de fato, 

embriagado. Logo, a regulamentação deste tipo de teste aumenta a probabilidade de 

que um condutor embriagado seja preso. 

Para avaliar o impacto deste tipo de teste, Saffer e Chaloupka (1987) utilizam uma 

cross-section agrupada, com dados de 1980 a 1985 dos 48 estados contíguos dos 

Estados Unidos, em um conjunto de regressões de taxas de mortalidade em 

rodovias ante algumas variáveis independentes (tais como a variável que mede o 

efeito do teste de respiração e variáveis que medem as condições das estradas). 

Para contornar o problema de erro de especificação, os autores utilizam o teste de 

especificação de Learner, visando analisar os coeficientes de impacto encontrados 

sob a ótica de um possível viés de especificação. Os modelos econométricos 

estimados na pesquisa mostram que a introdução do teste de respiração em 

motoristas apresentou um efeito significativo sobre as taxas de mortalidade no 

tráfego em rodovias nos Estados Unidos. 

Diante da existência deste tipo de política pública em outros países e do número 

elevado de mortes no trânsito terrestre brasileiro - que possuem relação com a 

ingestão de bebidas alcóolicas – houve nos últimos anos uma intensificação das 

punições aos infratores no Brasil. Neste contexto, surgiram as alterações no CTB, 

nos anos de 2008, 2012 e 2016, que além de aumentar significativamente o grau de 

punição aos motoristas no estado de embriaguez, ampliou os métodos que podem 

ser empregados pelas autoridades para identificar tal estado. 

Como o consumo de bebidas alcóolicas é muito disseminado no Brasil e, inclusive, 

faz parte da cultura do País, a introdução de leis que regulamentam como infração 

gravíssima, e até mesmo infração criminal, a identificação de motoristas com 

quantidade de álcool ingerida superior à tolerada na abordagem policial, intensificou 

os debates na sociedade acerca do grau necessário e ideal de rigidez deste tipo de 

regra, além de sua validade jurídica. 
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Em meio a este acirrado debate e as mudanças na legislação brasileira, esta 

pesquisa visa avaliar se a introdução e a evolução da Lei Seca teve algum impacto 

sobre mortalidade no trânsito terrestre no Estado de São Paulo. A pesquisa tem 

como base a avaliação da Operação Direção Segura (ODS), que consiste em 

grandes operações de fiscalização realizadas por um conjunto de entes públicos nos 

municípios paulistas, visando identificar motoristas com quantidade de álcool 

ingerida superior à permitida pela legislação nacional de trânsito. Este tipo de 

operação foi colocado em prática pelo governo do Estado de São Paulo em 2013, 

seguindo em expansão nos anos seguintes. 

Com isso, o principal objetivo deste artigo é identificar se estas grandes operações 

de fiscalização no Estado de São Paulo foram eficazes no sentido de promover 

alguma redução na mortalidade no trânsito terrestre da região. 

A avaliação dos efeitos deste tipo de política é relevante tanto para identificar uma 

eventual melhora no bem-estar da população das regiões mais afetadas, quanto 

para mensurar se os esforços financeiros dos governos estaduais e municipais estão 

sendo bem direcionados. Como a eficácia da Lei Seca no trânsito depende 

substancialmente do grau de fiscalização que é empregado em cada município, há 

custos e escolhas envolvidos na tomada de decisões da administração pública a 

respeito deste tema. 
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2 OPERAÇÃO DIREÇÃO SEGURA 

Nesta seção, serão abordadas as características da Lei Seca do Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB), assim como a evolução deste conjunto de leis ao longo dos últimos 

anos. Já na próxima seção, serão apresentadas as principais características da 

Operação Direção Segura (ODS), megaoperação do poder público no Estado de 

São Paulo, que visa identificar e punir os infratores da Lei Seca nesta região. 

2.1 A evolução da Lei Seca no trânsito terrestre brasileiro 

A Lei 11.705, de 19 de junho de 2008, alterou a Lei 9.503 de 23 de setembro de 

1997, que estabelece o CTB, visando inibir o consumo de bebidas alcóolicas pelos 

motoristas no trânsito terrestre brasileiro. Dentre as principais alterações promovidas 

pela entrada em vigência desta lei, destacam-se: (i) a proibição da venda de bebidas 

alcóolicas na faixa de domínio das rodovias federais; e (ii) a aplicação das 

penalidades previstas na lei a todo condutor em que se identificar a presença de 

álcool no sangue, qualquer seja a concentração. Por este motivo, a lei ficou 

popularmente conhecida como Lei Seca. 

“Art. 1º Esta Lei altera dispositivos da Lei n. 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, com a 
finalidade de estabelecer alcoolemia 0 (zero) e de impor penalidades 
mais severas para o condutor que dirigir sob a influência do álcool, 

[...].” (BRASIL, 2008a). 

Antes da entrada em vigor desta lei, havia no CTB uma tolerância maior para 

constatar o estado de embriaguez (seis decigramas de álcool por litro de sangue). 

Na mesma época da promulgação da Lei Seca, foi criada uma margem de tolerância 

mínima de duas decigramas por litro de sangue ou um décimo de miligrama por litro 

de ar expelido dos pulmões (BRASIL, 2008b), com a identificação do grau de 

alcoolemia feita por exame de sangue ou teste do etilômetro - popularmente 

conhecido como “teste do bafômetro”. 

Para os motoristas em que a presença de álcool no sangue fosse constatada, a lei 

estipula a infração como gravíssima, com aplicação de sete pontos na carteira de 

motorista do condutor e multa de R$ 957,70, além da retenção do veículo e 

suspensão do direito de dirigir por doze meses. Nos casos em que a concentração 
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de álcool no sangue identificada superar os patamares de 0,60 mg de álcool por litro 

de sangue ou 0,30mg por litro de ar expelido dos pulmões (o que equivale ao 

consumo de duas a três latas de cerveja4, aproximadamente), há a configuração de 

crime de trânsito, com penalidades ainda mais rígidas ao infrator, tais como 

detenção de seis meses a três anos, aplicação de multa e perda da habilitação para 

a condução de veículos automotores. 

Como apontado por Ortiz (2015), a introdução da Lei Seca visa inibir o mau 

comportamento dos motoristas no trânsito, haja vista que as medidas fazem com 

que o infrator arque com os custos referentes às externalidades por ele causadas. 

Neste contexto, as blitze realizadas pelas autoridades competentes (autoridades de 

trânsito e polícia militar) são fundamentais tanto para a identificação dos infratores e 

aplicação das penalidades previstas pela lei, como para moldar a conduta dos 

cidadãos. 

Caso as autoridades competentes não intensifiquem a fiscalização, a Lei Seca perde 

totalmente seu valor, pois não induz os cidadãos a mudarem seus costumes - no 

que diz respeito à combinação do consumo de bebidas alcóolicas e condução de 

veículos - que podem gerar danos para toda a sociedade. Sobre este ponto, Ortiz 

(2015) argumenta que o aumento de preços de bebidas alcóolicas via impostos 

poderia levar uma mudança de comportamento de risco mais persistente dos 

cidadãos, que não seria tão dependente do alto grau de fiscalização em determinada 

região. 

Além da importância de um grau elevado de fiscalização do poder público para a 

efetividade da Lei Seca, estratégias bem definidas para as blitze também tem muita 

relevância, para evitar que os infratores consigam antever e desviar das operações. 

Neste contexto, segundo Jomar, Ramos e Abreu (2016), possivelmente seria 

observada uma frequência maior de resultados positivos no teste do etilômetro no 

Rio de Janeiro se não houvessem meios para os motoristas obterem informações 

sobre os locais de realização das operações da polícia. 

                                                                 
4 Disponível em: < http://www.rj.gov.br/web/segov/exibeconteudo?article-id=772538 > Acesso em: 21 

novembro 2017. 
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A configuração do crime de trânsito foi prejudicada quando o Supremo Tribunal de 

Justiça decidiu, em março de 2012, que o exame de sangue ou o teste do etilômetro 

eram necessários para comprovar o estado de embriaguez do condutor para 

desencadear uma ação penal, a partir da interpretação do artigo 306 do CTB – que 

especificava a necessidade de comprovação de determinada concentração de álcool 

no sangue para a configuração de crime. 

“Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com 
concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) 
decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância 
psicoativa que determine dependência: 
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor. 
Parágrafo único.  O Poder Executivo federal estipulará a equivalência 
entre distintos testes de alcoolemia, para efeito de caracterização do 

crime tipificado neste artigo.” (BRASIL, 2008a). 

Muitos motoristas já vinham utilizando artifícios jurídicos previstos pela Constituição 

Federal, tais como o princípio de não incriminação a si próprio e o direito de 

permanecer em silêncio perante autoridade policial ou judiciária, para a não 

configuração de crime de trânsito (FERNANDEZ, 2013). Com isso, a geração de 

provas concretas dependia da boa vontade do condutor que, caso recusasse realizar 

o exame de sangue e/ou o teste do etilômetro, estava sujeito às punições 

administrativas previstas em lei (multa, perda da habilitação e retenção do veículo), 

mas não respondia a processo na esfera criminal. 

Diante deste quadro, o poder público realizou, em 2012, outra alteração na 

legislação federal de trânsito, com a promulgação da Lei 12.760 de 20 de dezembro 

de 2012 (BRASIL, 2012), que ficou popularmente conhecida como Nova Lei Seca. 

Além do aumento da rigidez das punições administrativas (multa aplicada aos 

infratores passou de R$ 957,70 para R$1.915,40, valor que é dobrado caso o infrator 

seja reincidente em um ano), esta lei ampliou os métodos que podem ser 

empregados pelas autoridades para indiciar criminalmente os infratores. 

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora 
alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância 
psicoativa que determine dependência: [...] § 2º A verificação do 
disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, 
exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de 
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prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” 

(BRASIL, 2012). 

Assim, com a Lei 12.760 os infratores podem ser indiciados, tanto pelo resultado do 

teste do etilômetro e do exame de sangue, quanto por sinais que indiquem à 

autoridade alguma alteração da capacidade psicomotora do condutor, sendo que 

imagens, vídeos e o relato de testemunhas também passam a servir como prova. 

Apesar da subjetividade de alguns métodos de identificação do estado de 

embriaguez previstos por esta lei – como apontado por alguns juristas (VIEIRA e 

ROCHA, 2013) - a regra reduziu as possibilidades dos infratores escaparem ação 

penal. 

Além das alterações mencionadas, a Nova Lei Seca também reduziu os limites de 

álcool tolerados nos testes de identificação do grau de alcoolemia para a 

configuração de infração administrativa. No exame de sangue a tolerância passou 

de dois decigramas de álcool por litro de sangue para zero, de modo que qualquer 

concentração de álcool já caracteriza infração. Já no caso do teste do etilômetro, a 

tolerância passou de 0,1 para 0,05 miligrama de álcool por litro de ar expirado para a 

configuração de infração, sendo que valores abaixo deste patamar estão dentro da 

margem de erro do equipamento. 

Em 2014, uma nova modificação foi realizada no Artigo 306 do CTB. Através da 

sanção da Lei 12.971 de 9 de maio de 2014, também foi incluído como método de 

indiciamento dos infratores teste toxicológico, além da continuidade da validade do 

teste de alcoolemia, do exame clínico, da perícia, vídeo e prova testemunhal 

(BRASIL, 2014). 

Por fim, entrou em vigor a Lei 13.281 de 4 de maio de 2016, que instituiu novas 

alterações no CTB. No âmbito da Lei Seca, além do aumento das punições 

administrativas aos condutores que forem identificados alcoolizados pela 

fiscalização (multa aplicada aos infratores passou de R$ R$ 1.915,40 para R$ 

2.934,70, valor que é dobrado caso o infrator seja reincidente em um ano), houve 

uma mudança significativa na classificação da infração caso o condutor recuse 

realizar o teste do etilômetro. 
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“Art. 2º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar 
acrescida dos seguintes arts. 165-A, 282-A, 312-A e 319-A: Art. 165-
A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou 
outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou 
outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: 
Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão 
do direito de dirigir por 12 (doze) meses; Medida administrativa - 
recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, 
observado o disposto no § 4º do art. 270. Parágrafo único. Aplica-se 
em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no 

período de até 12 (doze) meses.” (BRASIL, 2016). 

Assim, pela instituição do artigo 165-A no Código de Trânsito Brasileiro, o indivíduo 

continua respondendo automaticamente às punições administrativas previstas pelo 

CTB – instituído pela alteração da legislação em 2012 -, mas deixa de ser punido 

automaticamente pelo artigo 165 (dirigir sob a influência de álcool/ substância 

psicoativa), com base em uma presunção legal absoluta. 

Esta questão jurídica abria margem para algumas anulações das atuações 

administrativas pelo Poder Judiciário. Com a instituição do artigo 165-A e a 

atualização do artigo 277 do CTB, a legislação passou a punir o infrator pela recusa 

ao cumprimento de uma obrigação legal (que seria o teste solicitado pela autoridade 

de trânsito). Logo, a promulgação da Lei 13.281 deu um amparo legal ainda mais 

sólido para as operações de fiscalização dos agentes públicos no trânsito terrestre. 

Da forma como as alterações no CTB foram redigidas ao longo dos últimos anos, 

ficou exposta para a sociedade a preocupação do poder público em conter o avanço 

dos acidentes de trânsito causados pela relação com a ingestão de bebidas 

alcóolicas, tanto pelo aumento das punições legais e administrativas, quanto pela 

procura em embasar juridicamente as operações de fiscalização. 

2.2 As características da Operação Direção Segura5 

O Programa Direção Segura foi implementado no Estado de São Paulo pelo decreto 

58.881 de 08 de fevereiro de 2013 (BRASIL, 2013), na gestão do governador 

Geraldo Alckmin. Tal programa consiste em operações de fiscalização no trânsito 

                                                                 
5 As informações sobre a Operação Direção Segura foram fornecidas pelo Departamento Estadual de Trânsito 

de São Paulo (DETRAN-SP), em contatos realizados entre abril/2017 e junho/2017. 
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terrestre do Estado, no âmbito dos dispositivos legais presentes no CTB – que foram 

apresentados na seção anterior.   

Este programa de fiscalização seguiu em expansão a partir de 2013, com destaque 

para o surgimento das superintendências regionais da operação no final de 2014, 

que contribuíram para a expansão das fiscalizações em um conjunto de municípios 

selecionados. 

A figura 1 mostra a evolução do número de operações realizadas pelo poder público, 

no âmbito da Operação Direção Segura (ODS), assim como o número total de 

veículos fiscalizados no programa entre janeiro de 2013 e maio de 2017.  

Figura 1: Expansão da Operação Direção Segura no estado de São Paulo 

  
*Dados do 1S17 acumulados até maio/2017 (últimas informações disponíveis) 

Fonte: DETRAN-SP – elaborado pelo autor. 

No acumulado dos primeiros cinco meses de 2017, o número total de operações da 

ODS foi cerca de sete vezes maior que o registrado no início do programa (primeiro 

semestre de 2013). Já o número total de veículos fiscalizados passou de 7.930 

veículos em 2013 para 27.980 veículos, considerando apenas os cinco primeiros 

meses de 2017. 

O programa de fiscalização consiste em uma das ações organizadas pela Secretaria 

de Planejamento e Desenvolvimento Regional, do governo do Estado de São Paulo, 
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com o objetivo de propor, coordenar, implementar e executar medidas que visam a 

segurança no trânsito terrestre do Estado. 

Segundo o decreto que institucionaliza o programa (BRASIL, 2013), o surgimento 

destas operações tem como principais pilares: as alterações no Código de Trânsito 

Brasileiro introduzidas pela Lei 12.760, que enrijeceu as punições aos motoristas 

com alcoolemia superior à permitida, além de ampliar os métodos válidos a serem 

empregados pelas autoridades de fiscalização; os estudos da Associação Brasileira 

de Medicina de Tráfego (ABRAMET) acerca dos procedimentos médicos para a 

fiscalização da ingestão de bebidas alcoólicas; e o lançamento da Década Mundial 

de Ações para a Segurança Viária (2011/2020), da ONU, da qual o Brasil é um dos 

países signatários. 

A operacionalização da ODS é viabilizada pela ação conjunta de alguns entes 

públicos: DETRAN-SP, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica. Cada 

um dos entes públicos é responsável por uma etapa específica de procedimentos da 

operação, que é geralmente estruturada como ilustra a figura 2. 

O grupo de trabalho da ODS conta com uma equipe extensa de agentes de cada um 

dos entes públicos mencionados. O DETRAN-SP compõe a operação com oito 

agentes de trânsito, responsáveis pela aplicação de testes de etilômetro passivos no 

momento da abordagem. Tais testes não são válidos para autuar ou incriminar o 

motorista infrator, mas servem como um filtro inicial antes do encaminhamento do 

indivíduo ao policial militar para a realização do teste tradicional no etilômetro. 

Caso o teste realizado pelo agente de trânsito do DETRAN-SP dê negativo, o 

motorista é liberado da operação de fiscalização. Porém, caso o teste passivo dê 

resultado positivo, o motorista é encaminhado a um dos vinte e cinco policiais 

militares que participam da operação. As funções da Polícia Militar na ODS, além da 

autuação de infração de trânsito aos condutores, consistem em selecionar os 

motoristas que serão fiscalizados e garantir a segurança no local da operação. 
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Figura 2: Disposição usual da Operação Direção Segura 

  
Fonte: DETRAN-SP. 

Além destas equipes, o grupo de trabalho da ODS também é composto por um 

delegado e dois escrivães da Polícia Civil, responsáveis pelo indiciamento criminal 

do infrator, além de um médico legista da Polícia Técnico-Científica, para viabilizar a 

realização de exame clínico e laboratorial de alcoolemia (ou efeitos de outra 

substância psicoativa) dentro da própria operação. 

As punições aplicadas pelo grupo de trabalho da ODS são regulamentadas pelo 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especificamente dos artigos que fazem parte da 

Lei Seca. Assim, caso o teste ativo de alcoolemia aplicado pela Polícia Militar no 

motorista selecionado apresente um resultado entre 0,05 mg/L a 0,33 mg/L, este 

sofre as sanções administrativas descritas no artigo 165 do CTB. Porém, caso o 

teste ativo aponte para concentração de álcool no sangue igual ou superior ao nível 

de 0,34 mg/L fica configurado o crime de trânsito (previsto no artigo 306 do CTB). 
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Neste caso, além da aplicação das infrações administrativas, o infrator estará sujeito 

à ação na esfera criminal, com eventual detenção de seis meses a três anos. 

Adicionalmente, a equipe de trabalho da ODS, considerando a legislação mais 

recente, também pode punir os indivíduos que se recusarem realizar o teste ativo do 

etilômetro. Neste caso, as autoridades aplicam automaticamente uma multa como 

punição - que está prevista no artigo 165-A do CTB. Adicionalmente, caso o policial 

militar observe indícios de alcoolemia acima do permitido no condutor (pela voz e/ou 

reflexo, por exemplo), o indivíduo é encaminhado ao delegado da Polícia Civil, que 

solicita na própria ODS a realização do exame clínico da Polícia Técnico-Científica, 

visando identificar alterações psicomotoras, que configurariam crime de trânsito, 

também com base no artigo 306 do CTB. 

Diante da descrição do funcionamento da ODS, fica claro que estas operações se 

caracterizam pela amplitude da fiscalização da Lei Seca no trânsito terrestre do 

Estado de São Paulo, ou seja, dentro da própria operação o indivíduo será 

submetido a todos os métodos de fiscalização previstos pela legislação nacional 

(testes passivos e ativos do etilômetro, encaminhamento a um delegado da Polícia 

Civil e exames clínicos da Polícia Técnico-Científica). Outro aspecto importante é a 

implementação do teste passivo do etilômetro pelos agentes de trânsito de 

DETRAN-SP, que elevam a produtividade destas operações, ao permitir a 

fiscalização de um maior número de condutores. 

Por fim, ressalta-se que a ODS segue em expansão nos últimos anos, com destaque 

para a implementação de superintendências regionais da operação a partir do final 

de 2014. Segundo o DETRAN-SP, as superintendências regionais deste programa 

de fiscalização são: Capital, Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, 

Vale do Paraíba, Região de Campinas, Região de São José do Rio Preto e Região 

de Ribeirão Preto.  

Do conjunto total de municípios do Estado de São Paulo, cerca de 20% (130 

municípios) são afetados pelas ações das superintendências regionais da ODS. De 

toda forma, destaca-se que o programa de fiscalização está concentrado, 

principalmente, em áreas densamente povoadas. Assim, segundo estimativas 
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populacionais municipais do IBGE6 para o ano de 20167, os municípios paulistas 

afetados pelas ações das superintendências regionais da ODS concentram, 

aproximadamente, 65% da população do Estado de São Paulo. 

De acordo com dados do DETRAN-SP, cerca de 75% das operações de fiscalização 

da Lei-Seca, no âmbito da ODS, estão concentradas no conjunto de municípios que 

são afetados pelas ações das superintendências regionais do programa, conforme 

descrito na figura 3. A outra parcela da ODS, de responsabilidade da Coordenadoria 

Estadual do programa de fiscalização, está dispersa em operações pontuais no 

restante do Estado. 

Figura 3: Dispersão do número de operações da ODS 

  
Fonte: DETRAN-SP (dados acumulados entre janeiro/2016 a maio/2017) – elaborado pelo autor. 

Além disso, tal proporção entre o grau de fiscalização da ODS também é verificada 

na análise pela métrica do número total de veículos fiscalizados, conforme 

apresentado pela figura 4. 

                                                                 
6 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística . 
7 Disponível em: < https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9103-estimativas-de-

populacao.html>. Acesso em: jun. 2017. 
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Figura 4: Dispersão do número total de veículos fiscalizados na ODS  

  
Fonte: DETRAN-SP (dados acumulados entre janeiro/2016 a maio/2017) – elaborado pelo autor. 

Assim, nos municípios cobertos pela ação das superintendências regionais da 

operação o grau de fiscalização da Lei Seca pela ODS é significativamente mais 

elevado. Como será descrito mais detalhadamente no próximo capítulo, esta 

particularidade do programa de fiscalização é fundamental na estratégia de 

identificação dos grupos de tratamento e controle desta pesquisa. 
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3 METODOLOGIA E ANÁLISE DA BASE DE DADOS 

Este capítulo está dividido em três seções. A seção inicial apresenta a estratégia de 

identificação empregada nesta pesquisa, assim como a descrição dos modelos 

econométricos estimados. Já a segunda seção apresenta uma descrição e análise 

da base de dados que embasou o estudo dos efeitos da Operação Direção Segura 

(ODS) sobre a mortalidade no trânsito terrestre dos municípios paulistas. Por fim, a 

terceira seção detalha como foram tratadas as informações disponíveis das ações 

das superintendências regionais da ODS nos modelos econométricos. 

3.1 Estratégia de identificação 

Para avaliar os impactos da criação e evolução da Operação Direção Segura (ODS) 

no número de óbitos no trânsito dos municípios do Estado de São Paulo a primeira 

estratégia é definir a separação entre os grupos de controle e tratamento. Como a 

Lei Seca afeta o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), legislação no âmbito federal, 

todos os Estados e seus municípios foram afetados pela entrada em vigência da lei 

em 2008, assim como pelas principais alterações aprovadas em 2012 e 2016. 

No entanto, a eficácia da Lei Seca é altamente dependente do grau de fiscalização 

aplicado em cada município, haja vista que a identificação de motoristas com 

alcoolemia superior à permitida por lei é realizada, principalmente, pelas blitze das 

autoridades responsáveis. 

Assim, a separação dos grupos de controle e tratamento será baseada nas 

informações coletadas sobre o grau de fiscalização nos municípios paulistas. Como 

apresentado anteriormente, com base em estratégias pré-definidas pelo DETRAN-

SP, foram estabelecidas no final de 2014 sete superintendências regionais da 

Operação Direção Segura, visando manter um grau de fiscalização mais intenso em 

um conjunto de municípios do Estado de São Paulo.  
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Figura 5: Municípios paulistas cobertos por ações das superintendências regionais da 
Operação Direção Segura (ODS)

 
Fonte: DETRAN-SP (dados referentes a maio/2017) – elaborado pelo autor. 

A figura 5 apresenta os municípios paulistas cobertos pelas sete superintendências 

regionais da ODS, áreas onde a fiscalização da Lei Seca através de operações 

integradas do poder público é realizada com maior intensidade. 

Vale ressaltar que ações esporádicas da ODS podem ser realizadas em municípios 

não sistematicamente cobertos pelas ações das superintendências regionais, 

principalmente com a utilização das equipes que atuam na capital do Estado. 

Contudo, as ações desenvolvidas nestes outros municípios, no âmbito da ODS, são 

realizadas em menor intensidade do que nas regiões sistematicamente cobertas 

pelas superintendências regionais. Adicionalmente, operações de fiscalização ainda 

mais dispersas da Polícia Militar do Estado de São Paulo podem ocorrer em todo o 

Estado, levando em conta que a Lei Seca é válida em todo o País. 

Diante deste quadro, o grupo de tratamento desta pesquisa será composto pelos 

130 municípios paulistas cobertos pelas ações das superintendências regionais da 

ODS (municípios com grau mais intenso de fiscalização no âmbito das operações 

integradas do poder público). Já o grupo de controle será composto pelos outros 515 

municípios do Estado, que não são afetados sistematicamente pelas ações da ODS. 

Definida a separação dos grupos que serão estudados, a estratégia empírica desta 

dissertação consistirá em analisar se nos municípios onde há maior grau de 
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fiscalização (regiões cobertas pelas superintendências regionais da ODS) houve 

redução, ou evolução menos acentuada, do número de mortes no trânsito terrestre 

na comparação com os municípios onde a fiscalização, no âmbito da ODS, ocorre 

em menor intensidade.  

O objetivo será comparar a diferença entre esses grupos antes e depois da 

implementação das ações das superintendências regionais da ODS. Logo, os 

períodos comparados serão: i) janeiro de 1997 a dezembro de 2012, como período 

antes do surgimento da ODS no Estado de São Paulo e; (ii) janeiro de 2016 a maio 

de 2017 como período posterior à criação e expansão da ODS na capital do Estado, 

além das ações das outras seis superintendências regionais da operação a partir do 

final de 2014.  

A seleção do período de pós-tratamento tem relação com a disponibilização, pelo 

DETRAN-SP, das estatísticas de número de operações e quantidade de veículos 

fiscalizados nas blitze da ODS. Estas informações foram disponibilizadas justamente 

para o período entre janeiro de 2016 e maio de 2017. 

Para estudar os efeitos da expansão da ODS no Estado de São Paulo, a ferramenta 

econométrica utilizada será um estimador de diferenças-em-diferenças (ANGRIST e 

PISCHKE, 2009), que medirá o efeito da Lei Seca, no âmbito da ODS, sobre a 

mortalidade no trânsito dos municípios com grau de fiscalização elevado - que fazem 

parte do grupo de tratamento - em relação ao desempenho dos municípios com 

menor intensidade de fiscalização - que serão chamados de grupo de controle. 

Assim, procurar-se-á comparar a evolução do número de mortes no trânsito em 

ambos os grupos, antes e depois do surgimento e expansão das ações de 

fiscalização da Operação Direção Segura no Estado de São Paulo.  

A hipótese intrínseca desta estratégia metodológica é que, na ausência da alteração 

da legislação de trânsito no país e da intensificação de fiscalização em alguns 

municípios, a mortalidade no trânsito terrestre nos grupos de tratamento e controle 

seguiria uma mesma tendência. 
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Tal hipótese é plausível, uma vez que os acidentes de trânsito apresentaram 

trajetória de crescimento nas últimas duas décadas bastante semelhantes entre os 

municípios que pertencem aos grupos de tratamento e controle. A figura 6 mostra 

que o número de mortes no trânsito terrestre nos grupos de tratamento e controle 

seguiu trajetórias relativamente semelhantes no período anterior ao surgimento 

deste programa de fiscalização (antes do ano de 2013), o que reforça a aplicação da 

metodologia proposta para a avaliação dos impactos da ODS. 

Figura 6: Número de mortes no trânsito terrestre (número índice: janeiro de 1997=100) 

 
Fonte: DATASUS (dados de janeiro/1997 a dezembro/2012) – elaborado pelo autor. 

NOTA: Dados trabalhados pelo autor. 

Adicionalmente, serão incluídas nos modelos, como variáveis de controle, algumas 

variáveis que caracterizam os municípios e que podem impactar o número de mortes 

no trânsito terrestre: PIB per capita municipal, participação de homens na população 

do município, população de jovens (até 24 anos) no município e gastos municipais 

reais com saúde. 

Os dados foram compilados na forma de painel, de tal forma que foi  possível 

controlar o efeito fixo (WOOLDRIDGE, 2011) de municípios. A inclusão dos efeitos 

fixos de município nos modelos econométricos permite expurgar os efeitos de todos 

os fatores não observáveis, constantes no tempo (tais como a qualidade institucional 

e as diferenças culturais e da intensidade de consumo de bebidas alcóolicas de 

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Tratados (130 municípios) Não tratados (515 municípios)

Tendência linear (Tratados) Tendência linear (Controle)



35 
 

cada população), que afetam a variável dependente (número de óbitos no trânsito 

terrestre dos munícipios). 

Para exemplificar o funcionamento do estimador de diferenças-em-diferenças com 

efeitos fixos – com base em Angrist e Pischke (2009) - o impacto da criação e 

expansão da ODS sobre a mortalidade no trânsito terrestre dos municípios paulistas 

pode ser estimado, através da seguinte regressão: 

 𝑦𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 +  𝛿1𝑋𝑖𝑡 + 𝛿2𝑑𝑡 + 𝛿3𝑑𝑡
𝑗𝑧𝑖1 + 𝑒𝑖𝑡   (1) 

Como mencionado anteriormente, o município i será considerado do grupo de 

tratados (j=T) caso faça parte da área de cobertura de alguma das 

superintendências regionais da ODS, ou do grupo de controle (j=C) caso não faça 

parte da área de maior cobertura destas operações. 

O parâmetro de interesse é 𝛿3, que apresenta o efeito do tratamento (introdução e 

expansão do programa de fiscalização) sobre a mortalidade no trânsito terrestre 

municipal, considerando que a variável dummy 𝑑𝑡
𝑗
 será igual à unidade quando o 

município for do grupo de tratamento (j=T) e o período considerado é posterior à 

introdução do programa que está sendo avaliado (t=1).  

A variável 𝑧𝑖1 incluída no modelo econométrico é uma proxy do grau de fiscalização, 

no âmbito da ODS, em cada município. Assim, esta variável apenas apresenta valor 

diferente de zero para o período posterior ao surgimento do programa de 

fiscalização (t=1). A construção desta variável será baseada, principalmente, nas 

estatísticas disponibilizadas pelo DETRAN-SP sobre o número de operações e 

quantidade de veículos fiscalizados em cada ação das superintendências regionais 

da ODS. A última seção deste capítulo descreve de maneira mais minuciosa como 

essas proxies foram elaboradas.  

O vetor de variáveis independentes é representado no modelo por 𝑋𝑖𝑡, visando 

captar o efeito de condições que variam no tempo e afetam o número de óbitos no 

trânsito terrestre dos municípios estudados (PIB per capita municipal, participação 

de homens na população, população de jovens e gastos municipais reais com 
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saúde); dt é uma variável dummy de tempo, para identificar o município nos períodos 

antes e após a expansão da ODS (t=1); 𝑎𝑖 é o efeito fixo do município i e; 𝑒𝑖𝑡 é um 

ruído branco.  

Por fim, a variável dependente 𝑦𝑖𝑡 representa o número de óbitos no trânsito do 

município i no período t, em que t=0 será o período anterior a implementação das 

ações das superintendências regionais da ODS e t=1 será o período posterior à 

implementação destas ações integradas do poder público no Estado.  

Os dados coletados foram organizados em bases mensais, como será descrito mais 

detalhadamente na próxima seção, compreendendo os períodos de janeiro de 1997 

a dezembro de 2012 (antes do surgimento do programa de fiscalização) e de janeiro 

de 2016 a maio de 2017 (após o início das ações das superintendências regionais 

da ODS). 

Para medir os efeitos do tratamento (alto grau de fiscalização da Lei Seca, no âmbito 

das ações da ODS) sobre a mortalidade no trânsito terrestre, comparando o período 

anterior à introdução do programa (t=0) com o período posterior à sua introdução 

(t=1), calcula-se o valor esperado da equação (1) para ambos os períodos, 

considerando que o município i será considerado do grupo de tratados (j= T) ou do 

grupo de controle (j=C), pela métrica de grau de fiscalização das autoridades em 

cada área: 

 𝐸[𝑦𝑖|𝑗 = 𝑇, 𝑡 = 1, 𝑎𝑖 , 𝑋𝑖𝑡] = 𝑎𝑖 +  𝛿1𝑋𝑖1 + 𝛿2 + 𝛿3𝑧𝑖1,𝑇 + ℰ𝑇1  (2) 

              𝐸[𝑦𝑖|𝑗 = T, t = 0,𝑎𝑖 , 𝑋𝑖𝑡] = 𝑎𝑖 + 𝛿1𝑋𝑖0 + ℰ𝑇0 (3) 

O fator ℰ é o termo de erro associado a cada equação. Da mesma forma, para o 

grupo de controle (formado pelos municípios não cobertos sistematicamente pelas 

ações das superintendências regionais da ODS): 

        𝐸[𝑦𝑖|𝑗 = C,t = 1, 𝑎𝑖 ,𝑋𝑖𝑡] = 𝑎𝑖 +  𝛿1𝑋𝑖1 + 𝛿2 + ℰ𝐶1 (4) 



37 
 

   𝐸[𝑦𝑖|𝑗 = C,t = 0, 𝑎𝑖 ,𝑋𝑖𝑡] = 𝑎𝑖 +  𝛿1𝑋𝑖0 + ℰ𝐶0 (5) 

Com isso, para evidenciar o efeito do tratamento na mortalidade no trânsito para 

cada um dos grupos, devem-se efetuar as seguintes diferenças:  

 𝛥𝑦𝑡 ,𝑇 =  𝐸[𝑦𝑖|𝑗 = T, t = 1, 𝑎𝑖 , 𝑋𝑖𝑡  ] − 𝐸[𝑦𝑖|𝑗 = T, t = 0,𝑎𝑖 , 𝑋𝑖𝑡  ] =

=  𝛿1(𝑋𝑖1 − 𝑋𝑖0) + 𝛿2 + 𝛿3𝑧𝑖1,𝑇 + (ℰ𝑇1 − ℰ𝑇0) 

(6) 

 𝛥𝑦𝑡,𝐶 =  𝐸[𝑦𝑖|𝑗 = C, t = 1, 𝑎𝑖 , 𝑋𝑖𝑡  ] − 𝐸[𝑦𝑖|𝑗 = C, t = 0, 𝑎𝑖 , 𝑋𝑖𝑡  ] = 

= 𝛿1(𝑋𝑖1 − 𝑋𝑖0) + 𝛿2 + (ℰ𝐶1 − ℰ𝐶0 ) 

(7) 

As diferenças em cada grupo entre os períodos após e antes do tratamento permite 

eliminar o efeito fixo de cada município sobre a variável dependente. Logo, o efeito 

da ODS sobre a mortalidade no trânsito terrestre dos municípios paulistas, após a 

estimação do modelo econométrico proposto, será identificado pelo parâmetro 𝛿3.   

Por fim, ressalta-se que as variáveis independentes (vetor 𝑋𝑖𝑡), assim como a 

variável dependente 𝑦𝑖𝑡, serão incluídas no modelo estimado em formato logarítmico, 

visando atenuar o efeito das escalas de variáveis (log mede variação percentual) e 

de eventuais outliers.  

Como há muitas observações nulas nas informações mensais acerca do número de 

óbitos no trânsito terrestre municipal, foi realizada uma alteração de nível em toda a 

base destas informações, somando uma unidade a cada observação, visando 

aplicar a transformação logarítmica também na variável dependente. Tal 

transformação não causa alterações significantes nas informações, uma vez que o 

logaritmo da unidade é nulo e a alteração de nível das demais informações é 

significativamente atenuada pela própria aplicação desta transformação. 

3.2 Descrição da base de dados 

Os dados para o desenvolvimento da avaliação dos impactos da ODS estão 

estruturados na forma de painel, contendo as informações relevantes para o estudo 

dos municípios paulistas no período anterior ao surgimento destas operações no 

Estado (de janeiro de 1997 a dezembro de 2012), assim como no período posterior 
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ao surgimento do programa e da introdução das superintendências regionais da 

operação (de janeiro de 2016 a maio de 2017). 

Apesar do início destas megaoperações da Lei Seca no Estado de São Paulo ter se 

dado em 2013, o DETRAN-SP disponibilizou os dados referentes ao programa de 

fiscalização abertos por cada superintendência regional no período entre janeiro de 

2016 a maio de 2017. Por este motivo, este intervalo foi selecionado como período 

de pós-tratamento. O fato do número de operações ter alcançado um patamar 

relativamente mais elevado recentemente reforça a utilização deste período para 

avaliar os impactos do programa. 

Atendendo ao objetivo proposto nesta pesquisa, as primeiras informações coletadas 

foram dados secundários de números de óbitos por causas externas junto ao órgão 

DATASUS, da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da 

Saúde. Estas informações estão detalhadas em bases mensais (de janeiro de 1997 

a dezembro de 2015), tanto pelo tipo de ocorrência, como pelo município em que foi 

registrada. 

O indicador considerado é o número total de mortes no trânsito terrestre por 

municípios, resultado da agregação das ocorrências de traumas em acidentes de 

transporte terrestre, descritos na tabela 1. De acordo com os dados de 2015, as 

mortes de pedestres, motociclistas e ocupantes de automóveis leves representaram, 

aproximadamente, 70% do total de óbitos no trânsito terrestre do estado de São 

Paulo. 

Tabela 1: Tipos de ocorrências de acidentes de trânsito 

Óbitos por tipos de ocorrência 

Pedestre - traumatizado em um acidente de transporte 

Ciclista - traumatizado em um acidente de transporte 

Motociclista - traumatizado em um acidente de transporte 

Ocupante triciclo motorizado - traumatizado em um acidente de transporte 

Ocupante automóvel - traumatizado em um acidente de transporte 

Ocupante caminhonete - traumatizado em um acidente de transporte 

Ocupante veículo de transporte pesado - traumatizado em um acidente de 
transporte 

Ocupante ônibus - traumatizado em um acidente de transporte 

Outros acidentes de transporte terrestre 
Fonte: DATASUS. 
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Contudo, pelo período de análise estabelecido, a pesquisa também demanda dados 

mais recentes sobre a mortalidade no trânsito dos municípios paulistas. Assim, 

foram considerados para o período entre janeiro de 2016 e maio de 2017 os dados 

secundários acerca do número de óbitos no tráfego municipal obtido junto ao 

INFOSIGA SP8. As informações de óbitos no trânsito desta fonte são obtidas por 

meio de extração do sistema Registro Digital de Ocorrências (RDO) da Polícia Civil. 

Estas informações estão disponíveis em bases mensais apenas desde janeiro de 

2015, o que não permite a utilização apenas desta compilação de dados para a 

avaliação da ODS proposta neste artigo. De toda forma, como para 2015 os dados 

do DATASUS e do INFOSIGA SP estão ambos disponíveis, foi possível avaliar se as 

duas informações apresentam alguma correlação (figura 7).    

Figura 7: Número de óbitos no trânsito terrestre paulista ao longo de 2015 

  
Fonte: DATASUS e INFOSIGA SP (dados de janeiro/2015 a dezembro/2015) – elaborado pelo autor. 

A figura 7 mostra que há uma associação elevada entre as duas séries, o que é 

confirmado pelo coeficiente de correlação calculado de 0,85. Adicionalmente, a 

análise dos desvios entre as informações das duas fontes mostra que a divergência 

média dos dados do INFOSIGA SP em relação aos dados do DATASUS em 2015 é 

de cerca de 3%, com alguns picos que não chegam a atingir 9% nos dados mensais.  

                                                                 
8 Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo – iniciativa do 

Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. 
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Diante disso, as séries foram encadeadas na construção da base de dados desta 

pesquisa. Ou seja, entre janeiro de 1997 a dezembro de 2012 os dados sobre a 

mortalidade no trânsito terrestre dos municípios paulistas provêm do DATASUS, ao 

passo que os dados de janeiro de 2016 a maio de 2017 provêm do INFOSIGA SP. 

Segundo estas informações, após tendência de aumento do número total de óbitos 

no trânsito terrestre dos municípios do Estado de São Paulo no período entre 2001 a 

2011 (crescimento médio de 1,9% ao ano), houve uma inversão desta tendência nos 

últimos cinco anos, com as mortes no trânsito registrando retração média de 4,9% 

ao ano no período entre 2012 e 2016, conforme apresentado na figura 8. Além 

disso, os dados mais recentes do INFOSIGA SP confirmam a continuidade desta 

tendência de queda no acumulado dos primeiros cinco meses de 2017, quando o 

número total de óbitos no Estado apresentou queda de 5,5% na comparação com 

igual período de 2016. 

Figura 8: Evolução do número de mortes no trânsito terrestre paulista 

  
Fonte: DATASUS (dados de 1997 a 2015) e INFOSIGA SP (dados de 2016) – elaborado pelo autor. 
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Figura 9: Frequência das ocorrências de mortes no trânsito terrestre paulista  

 
Fonte: DATASUS (dados de 1997 a 2015) e INFOSIGA SP (dados de 2016) – elaborado pelo autor. 

A figura 9 mostra que mais de 95% dos dados sobre o número de mortes no trânsito 

dos municípios paulistas estão concentrados no intervalo entre zero a cinco mortes 

de pessoas por mês. O número elevado de ocorrências nulas na base de dados 

exige a aplicação de algum tipo de transformação - como apresentado na seção 

anterior -, haja vista que os modelos econométricos serão estimados com as 

variáveis em logaritmo. 

Ainda de acordo com estes dados, os óbitos no trânsito em 2015 se concentraram 

nos municípios de São Paulo, Campinas, Guarulhos e São José dos Campos. Estas 

informações são apresentadas para os dez principais destaques na tabela 2. O 

grupo dos cinco municípios que apresentam mortalidade no trânsito relativamente 

mais elevada tem em comum uma densidade populacional e atividade econômica 

(medida pelo PIB) acima da média observada no Estado. Além disso, os cinco 

municípios são cobertos por ações das superintendências regionais da ODS.  
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Tabela 2: Os dez municípios com maior número de óbitos no trânsito para 2015 

Municípios 
Número de mortes no 

trânsito terrestre 
Participação no total 
registrado no Estado 

São Paulo  950 16,6% 

Campinas  170 3,0% 

Guarulhos  145 2,5% 

São José dos Campos  95 1,7% 

Jundiaí 85 1,5% 

Sorocaba  85 1,5% 

Ribeirão Preto  82 1,4% 

São José do Rio Preto  74 1,3% 

Mogi das Cruzes  71 1,2% 

Osasco  65 1,1% 
Fonte: DATASUS (dados de 2015) – elaborado pelo autor. 

Foram incluídas nos modelos algumas variáveis de controle, que apresentam 

variação no tempo (ou seja, não são eliminadas pela estimação por efeitos fixos), e 

que podem ter afetado de alguma forma a evolução do número de óbitos no trânsito 

terrestre paulista nos últimos anos. 

A primeira variável considerada foi o PIB per capita9 dos municípios paulistas, 

visando captar o efeito do nível da atividade econômica e riqueza da região sobre a 

mortalidade no trânsito municipal. Adicionalmente, o PIB per capita também é uma 

boa proxy para o grau de intensidade do tráfego terrestre em cada município. Os 

dados secundários sobre o PIB nominal foram coletados junto ao IBGE e estão 

disponíveis em base anuais de 1999 a 2014. Para o cálculo do indicador em termos 

per capita, também foram coletados dados de população dos municípios calculados 

pelo IBGE neste período. 

Para coletar dados os mais longínquos possíveis sobre o PIB nominal municipal, 

foram consideradas séries de duas metodologias alternativas disponíveis no IBGE, a 

primeira de 1999 a 2012 e a segunda de 2002 a 2014. Foram encadeados dados de 

1999 a 2001 da metodologia antiga e dados de 2002 a 2014 da metodologia mais 

recente divulgada pelo instituto.   

                                                                 
9 PIB municipal nominal dividido pela população do município no ano de referência.  
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Adicionalmente, como os dados sobre o PIB municipal estão disponíveis apenas até 

2014, a variável será incluída nas estimações considerando os dados deste último 

ano para o período pós-tratamento (janeiro de 2016 a maio de 2017), o que não 

implica em perda significativa nas estimações, haja vista que o objetivo da variável é 

medir a evolução da atividade econômica municipal comparativamente nos períodos 

pré-tratamento e pós-tratamento (após 2013) e, não necessariamente em um ano 

especifico. 

Outras duas variáveis explicativas selecionadas foram a participação de homens na 

população total e a população de jovens de cada município. Segundo a literatura 

internacional, há indícios de que quanto maior a população masculina e/ou jovem de 

uma determinada região, maior a propensão de ocorrer acidentes no trânsito 

terrestre. 

Os dados secundários sobre a população masculina e de jovens (de 15 a 24 anos) 

foram coletados na plataforma DATASUS e tem como referência: (i) para o período 

de 2000 a 2013 as estimativas preliminares efetuadas em estudo patrocinado pela 

Ripsa10 e; (ii) para o período 2014 a 2015 estimativas elaboradas pelo Ministério da 

Saúde.  

Como os dados estão disponíveis em bases anuais apenas até 2015, estas 

informações foram consideradas como referência no painel para o período pós-

tratamento (janeiro de 2016 a maio de 2017). Já para o intervalo pré-tratamento (até 

dezembro de 2012), foram considerados os dados anuais contemporâneos de cada 

período.  

Adicionalmente, nos modelos econométricos foram considerados os dados de 

população jovens entre 15 a 24 anos, e também apenas entre 20 a 24 anos. Já no 

caso da participação da população de homens, foi considerada a proporção entre os 

dados da população masculina (coletados no DATASUS) e a população municipal 

total de cada um dos municípios (dados do IBGE), para cada um dos anos de 

referência. 

                                                                 
10 Rede Interagencial de Informações para a Saúde. 
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Um ponto relevante a ser mencionado sobre estas informações acerca da população 

de homens e jovens é a variabilidade relativamente reduzida no período disponível 

(de 2000 a 2015), conforme evidenciado pela dispersão dos coeficientes de variação 

de cada uma destas informações. A figura 10 mostra que a variabilidade destas 

informações para a maioria dos municípios é relativamente baixa (coeficiente de 

variação dos dados municipais menor que 10%). 

Figura 10: Coeficientes de variação da participação de homens e jovens na população 
dos municípios paulistas 

 
Fonte: DATASUS e IBGE (dados de 2000 a 2015) – elaborado pelo autor. 

A última variável explicativa adicionada ao modelo econométrico será a despesa 

total municipal com saúde, visando captar o efeito de alguma mudança de diretriz do 

poder público municipal nos períodos analisados. A elevação dos gastos nesta 

função pode significar uma maior preocupação da administração municipal com a 

saúde e segurança dos cidadãos, o que pode estar relacionado também a algum 

aumento de pressões sobre a administração estadual para a realização de blitze 

policiais, visando intensificar a fiscalização no trânsito. 

O indicador de despesas utilizado foi coletado no portal DATASUS, especificamente 

no SIOPS11, que compila informações primárias das prefeituras municipais, 

disponíveis em bases anuais para o período entre 2000 a 2016. Os dados foram 

                                                                 
11 Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. 
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ajustados à preços correntes, como base no IPCA de dezembro de 2016. Assim 

como realizado para outras variáveis explicativas, para todo o período pós-

tratamento (de janeiro de 2016 a maio de 2017) foram considerados os dados do 

último ano disponível na amostra (2016). 

No entanto, vale destacar que tal informação não está disponível em todo o período 

para os municípios de Cássia dos Coqueiros e Várzea Paulista. Logo, o uso de tal 

variável em especificações alternativas das estimações econométricas levará à 

exclusão destes municípios da análise. Ambos os municípios não são cobertos por 

ações das superintendências regionais da ODS e, portanto, fazem parte do grupo de 

controle.  

A tabela 3 sintetiza as estatísticas descritivas das variáveis que foram utilizadas na 

estimação dos modelos desta pesquisa, mostrando as informações das mesmas 

entre os grupos de tratamento e controle. 

Tabela 3: Estatísticas descritivas 

Variável Grupo Número de observações Média Mediana Desvio padrão 

Mortes no trânsito 
terrestre 

Tratamento 27.170 2,73 1,00 11,19 

Controle 107.635 0,46 0,00 1,33 

PIB per capita 
Tratamento 24.050 19.010 12.797 21.889 

Controle 95.275 13.729 10.362 12.951 

Participação de 

homens na população 

Tratamento 22.490 0,50 0,50 0,01 

Controle 89.095 0,51 0,51 0,02 

População de jovens            
(20 a 24 anos) 

Tratamento 22.490 18.408 4.275 88.947 

Controle 89.095 2.460 768 5.922 

População de jovens            
(15 a 24 anos) 

Tratamento 22.490 35.851 8.578 170.371 

Controle 89.095 4.879 1.543 11.560 

Gastos reais com saúde 
Tratamento 22.490 110.848.920 23.855.275 560.891.550 

Controle 88.749 14.380.935 4.453.264 41.717.616 

Fonte: DATASUS e IBGE (base de dados agregada contempla os períodos: janeiro/1997 a 

dezembro/2012 e janeiro/2016 a maio/2017) – elaborado pelo autor. 

O destaque da tabela 3 é a dispersão relativamente elevada da maioria das 

variáveis (com exceção da participação de homens na população) do grupo de 

tratamento, haja vista os elevados desvios padrão registrados. Este fato ocorre 
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principalmente pela presença do município de São Paulo na amostra, que 

representa um outlier na maioria dos critérios analisados. 

Parte deste efeito será amenizada nos modelos econométricos pelo fato de uma 

superintendência regional da ODS cobrir especificamente as operações na capital 

paulista (Superintendência da Capital), ou seja, o grau de fiscalização no município 

também tende a descolar do observado no restante do Estado. 

3.3 Estatísticas sobre o grau de fiscalização municipal da ODS 

As estatísticas da ODS de janeiro de 2016 a maio de 2017 foram disponibilizadas 

pelo DETRAN-SP. Nesta pesquisa serão avaliados os efeitos da operação pelos 

critérios de número de operações e quantidade total de veículos fiscalizados nas 

blitze. 

Tais informações estão disponíveis para cada uma das sete superintendências 

regionais da operação. Por esta razão, se fez necessária a construção de um 

racional que permitisse, a partir destas informações, chegar a uma proxy do grau de 

fiscalização da Lei Seca, no âmbito da ODS, para cada um dos municípios que 

fazem parte do grupo de tratamento (afetados por ações das superintendências 

regionais), com o objetivo de incluir estas informações nos modelos econométricos 

que visam captar o efeito do programa. 

Assim, para cada uma das superintendências regionais, as estatísticas disponíveis 

da ODS foram distribuídas entre os municípios por dois critérios: (i) densidade 

populacional municipal e; (ii) frota de veículos de cada município. O ponderador 

municipal será o relativo entre cada um dos indicadores para um município 

específico sobre o total da região analisada (conjunto de municípios de determinada 

superintendência regional da ODS). 

A partir da distribuição por ambos os critérios, chega-se a uma proxy do grau de 

fiscalização municipal da ODS. Quanto maior a densidade populacional ou a frota de 

veículos na área de atuação de determinada superintendência regional da ODS, 
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maior a necessidade de operações e/ou fiscalização de veículos para elevar a proxy 

de fiscalização nesta região. 

Os dados sobre a densidade populacional dos municípios paulistas foram 

construídos com base nos dados de 2016 de população e área dos municípios 

disponíveis no IBGE. Já para a frota de veículos municipal, foram utilizados como as 

informações do DENATRAN12 referentes a dezembro de 2016. 

No entanto, exclusivamente para o município de São Paulo, não foi necessária a 

aplicação destes pesos para a construção da proxy de grau de fiscalização, uma vez 

que a Superintendência da Capital cobre apenas as operações da ODS neste 

município. Ou seja, as informações desta superintendência sobre número de 

operações e quantidade de veículos fiscalizados podem ser diretamente aplicadas 

para este município. 

A tabela 4 apresenta as estatísticas descritivas das informações da ODS e das 

variáveis utilizadas para a construção dos ponderadores.  

Tabela 4: Estatísticas descritivas – ODS e variáveis utilizadas como ponderadores 

Variável Grupo Número de observações Média Mediana Desvio padrão 

Número de operações 

realizadas (ODS) 

Tratamento 153 2,5 2,0 1,38 

Controle 0 - - - 

Número de veículos 
fiscalizados (ODS) 

Tratamento 153 664,6 372 568,8 

Controle 0 - - - 

Densidade 
populacional (IBGE) 

Tratamento 130 1.072 219 2.276 

Controle 515 143,3 33,8 800,2 

Tamanho da frota 
(DENATRAN) 

Tratamento 130 134.088 32.902 689.082 

Controle 515 19.225 4.825 50.516 

Fonte: DETRAN-SP (dados de janeiro/2016 a maio/2017), IBGE (dados referentes a 2016) e 

DENATRAN (dados referentes a dezembro/2016) – elaborado pelo autor. 

Já a tabela 5, apresenta as estatísticas descritivas das proxies de fiscalização 

construídas para os 130 municípios que fazem parte do grupo de tratamento. 

                                                                 
12 Departamento Nacional de Trânsito. 
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Tabela 5: Estatísticas descritivas – proxies para o grau de fiscalização municipal  

Variável Grupo Número de observações Média Mediana Desvio padrão 

Número de operações 
realizadas (ODS) - 
ponderado pela 
densidade populacional 

Tratamento 2.210 0,12 0,05 0,34 

Número de operações 
realizadas (ODS) - 
ponderado pela frota 

Tratamento 2.210 0,12 0,04 0,36 

Quantidade de veículos 
fiscalizados (ODS) - 
ponderada pela 

densidade populacional 

Tratamento 2.210 31,1 8,9 121,7 

Quantidade de veículos 
fiscalizados (ODS) - 

ponderada pela frota 
Tratamento 2.210 31,1 7,5 126,2 

Fonte: DETRAN-SP, IBGE e DENATRAN – elaborado pelo autor 

NOTA: Dados trabalhados pelo autor. 
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4 RESULTADOS 

As especificações apresentadas dos modelos de efeitos fixos consideram dois 

períodos: o primeiro entre janeiro de 1997 a dezembro de 2012 – antes do 

surgimento ODS no Estado de São Paulo – e o segundo entre janeiro de 2016 a 

maio de 2017, quando já existia a ODS no Estado e as operações em um 

determinado grupo de municípios já estavam sob a responsabilidade das 

superintendências regionais da operação. 

A variável dependente utilizada em todas as especificações foi o logaritmo do 

número de mortes no trânsito terrestre do município i no período t. Como em alguns 

casos o número de óbitos no trânsito em determinado período foi nulo, foi realizada 

uma transformação na variável dependente, visando não perder observações com a 

aplicação do logaritmo. 

Assim, foi somada uma unidade a toda amostra de número de mortes, o que não 

afeta a análise da variável (apenas desloca ligeiramente o nível de todas as 

observações). A aplicação do logaritmo nas variáveis dos modelos permite atenuar 

os efeitos de eventuais outliers e melhora a comparação de variáveis com escalas 

muito distintas. 

O primeiro modelo econométrico estimado foi um OLS (regressão linear), 

considerando o número de mortes no trânsito como variável dependente e apenas a 

variável dummy que identifica os municípios tratados (dentro da cobertura das ações 

das superintendências regionais da ODS) como variável explicativa. A estimação 

desta especificação tem por objetivo identificar se, de fato, nas regiões tratadas 

houve uma diferença no nível do número de óbitos no trânsito terrestre no horizonte 

analisado. O resultado desta primeira estimação é apresentado na tabela 6. 
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Tabela 6: Modelo OLS – Óbitos no trânsito e grupo de tratamento  

Variável dependente: Log (Número de mortes no trânsito) OLS 

Variáveis explicativas   

D_tratamento 0,47 *** 

 

(0,0038) 

 Constante 0,22 *** 

 

(0,0017) 

 Número de observações   134.805  

 Teste F      15.162  

           Prob > F 0,00   

Desvios-padrão robustos entre parênteses. (***) Significativo a 1%; (**) Significativo a 5%; (*) Significativo a 10%. 

Apesar de, provavelmente, o modelo acima apresentar algum problema de 

estimação (viés de variável omitida), o coeficiente encontrado para a variável dummy 

de tratamento não deixa de apresentar um resultado importante. Comparando 

apenas os dois grupos de municípios (tratados e controle), houve no período 

analisado uma diferença de nível da mortalidade no trânsito terrestre nos municípios 

atualmente cobertos pelas ações das superintendências regionais da ODS.  

Tal coeficiente se mostrou estatisticamente significante ao nível de 1% e, por ser 

positivo, indica que o nível de mortes no trânsito terrestre no conjunto de municípios 

que compõe o grupo de tratamento no período analisado foi maior, 

comparativamente ao verificado no grupo de controle. 

A partir desta constatação, para evidenciar propriamente o efeito da ODS sobre a 

mortalidade no trânsito terrestre paulista foi estimado, inicialmente, um modelo de 

diferenças em diferenças com efeitos fixos sem o acréscimo de nenhuma das 

proxies de fiscalização na especificação. O objetivo desta especificação é avaliar um 

possível efeito da introdução e expansão do programa de fiscalização através de um 

modelo simplificado, mas que também inclui as demais variáveis de controle 

disponíveis na base de dados. 

A tabela 7 sintetiza os resultados encontrados. Nesta especificação foram incluídas 

como variáveis explicativas uma variável dummy para identificar os períodos antes e 

após a implementação das superintendências regionais da ODS, a variável de 

interação (D_período*D_tratamento) - cujo coeficiente estimado evidencia o impacto 

do programa - entre a dummy de períodos e a dummy para o grupo dos tratados, 
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além de outras variáveis explicativas de controle que também afetam o número de 

óbitos no trânsito: PIB per capita municipal, participação de homens na população 

municipal total e a população municipal de jovens (entre 20 e 24 anos). 

Tabela 7: Resultados do modelo de efeitos fixos sem considerar proxy de fiscalização 
do programa 

Variáveis explicativas 
Estimação sem proxy de 

fiscalização da ODS 

    

D_período -0,0164*** 

 
(0,00448) 

D_período*D_tratamento -0,0212** 

 
(0,00887) 

Log (PIB per capita) 0,00884*** 

 
(0,00251) 

Log (Participação de homens) 0,0147 

 
(0,0807) 

Log (População de jovens - 20 a 24 anos) 0,0277* 

 
(0,0151) 

Constante 0,0130 

 
(0,143) 

  Número de observações 111.585 

Número de grupos (unidades municipais) 645 

Teste F 8,00 

Prob > F 0,00 
Desvios-padrão robustos entre parênteses. (***) Significativo a 1%; (**) Significativo a 5%; (*) Significativo a 10%. 

O coeficiente estimado para a interação entre as dummies de período e tratamento 

(D_período*D_tratamento) mostra impacto negativo sobre o número de óbitos no 

trânsito terrestre, com significância estatística ao nível de 5%. Assim, o coeficiente 

estimado evidencia que nos municípios que foram mais impactados pelas operações 

de fiscalização da ODS (cobertos pelas ações de superintendências regionais do 

DETRAN-SP) houve uma tendência relativamente mais negativa na evolução da 

mortalidade no tráfego terrestre, em comparação com os municípios onde o grau de 

cobertura das ODS é pouco significativo. 

As demais variáveis de controle acrescentadas na especificação deste modelo mais 

simplificado (que não considera as proxies de fiscalização da operação) também 

mostraram efeitos sobre a mortalidade em linha com o esperado, porém com 

ausência de significância estatística do coeficiente que mede o efeito da participação 

de homens na população – possível impacto da baixa variabilidade deste controle no 

horizonte analisado. A descrição mais detalhada dos efeitos destas demais variáveis 
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de controle será apresentada nas próximas seções deste capítulo, quando forem 

descritos os resultados dos modelos de efeitos fixos que consideram também as 

proxies de fiscalização da ODS. 

A estimação deste modelo simplificado permite a realização de um teste importante 

para dar robustez aos resultados encontrados inicialmente. A mesma especificação 

do modelo econométrico descrito na tabela 7 foi estimada considerando um período 

de tratamento fictício (agosto de 2011 a dezembro de 2012), com o objetivo de 

confirmar a validade da hipótese de trajetórias comuns da mortalidade nos grupos 

de tratamento e controle no período anterior ao surgimento da ODS (hipótese 

intrínseca à aplicação do modelo de diferenças-em-diferenças). A tabela 8 apresenta 

os resultados encontrados. 

Tabela 8: Resultados do modelo de efeitos fixos com período de tratamento fictício 

Variáveis explicativas 
Estimação com período pós-tratamento 

fictício 

    

D_período 0,00294 

 

-0,00444 

D_período*D_tratamento -0,00296 

 

-0,00886 

Log (PIB per capita) 0,00808*** 

 

-0,00292 

Log (Participação de homens) 0,0537 

 

-0,103 

Log (População de jovens - 20 a 24 anos) 0,00305 

 

-0,0183 

Constante 0,225 

 

-0,176 

  Número de observações 100.620 

Número de grupos (unidades municipais) 645 

Teste F 2,73 

Prob > F 0,0179 
Desvios-padrão robustos entre parênteses. (***) Significativo a 1%; (**) Significativo a 5%; (*) Significativo a 10%. 

O principal destaque é a ausência de significância estatística do coeficiente 

estimado para a interação entre as dummies de período e tratamento, confirmando a 

hipótese de trajetória comum da mortalidade nos grupos de tratamento e controle, 

em média, no período imediatamente anterior à implementação da ODS no Estado 

de São Paulo.  
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Nas próximas seções serão detalhados os modelos de diferenças-em-diferenças 

com efeitos fixos estimados, considerando também as proxies de fiscalização 

municipal da ODS nas especificações, assim como os efeitos do programa de 

fiscalização sobre a mortalidade no trânsito terrestre paulista. 

4.1 Impacto do número de operações de fiscalização 

A tabela 9 sintetiza os resultados encontrados nos modelos de painel com efeitos 

fixos, considerando como ponderador das estatísticas do número de operações das 

superintendências regionais da ODS a densidade populacional dos municípios 

tratados. 

Tabela 9: Resultados dos modelos de efeitos fixos – estatísticas do número de operações da 
ODS ponderadas pela densidade populacional dos municípios 

Variável dependente:  
Log (Número de mortes no trânsito) 

Estimações 

Variáveis explicativas I II III IV V 

            

D_período -0,0130*** -0,0126*** -0,0157*** -0,0151*** -0,0147*** 

 

(0,00360) (0,00408) (0,00412) (0,00418) (0,00416) 

D_período*D_tratamento*Operações_ODS_densidade -0,144*** -0,130*** -0,129*** -0,129*** -0,129*** 

 

(0,0221) (0,0220) (0,0220) (0,0220) (0,0220) 

Log (PIB per capita) 

 

0,00398* 0,00942*** 0,00945*** 0,00878*** 

  

(0,00222) (0,00247) (0,00247) (0,00250) 

Log (Participação de homens) 

  

0,0895 0,0681 0,0233 

   

(0,0699) (0,0749) (0,0804) 

Log (População de jovens - 15 a 24 anos) 

   

0,0139 

 
    

(0,0174) 

 Log (População de jovens - 20 a 24 anos) 

    

0,0252* 

     

(0,0151) 

Constante 0,286*** 0,234*** 0,226*** 0,102 0,00822 

 

(0,00333) (0,0268) (0,0558) (0,165) (0,142) 

      Número de observações 134.805 119.325 111.585 111.585 111.585 

Número de grupos (unidades municipais) 645 645 645 645 645 

Teste F 26,58 22,27 20,56 19,32 19,45 

          Prob > F 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Desvios-padrão robustos entre parênteses. (***) Significativo a 1%; (**) Significativo a 5%; (*) Significativo a 10% 
*Todas as especificações controlam por dummies sazonais 

No primeiro modelo estimado, foram incluídas como variáveis explicativas uma 

variável dummy para identificar os períodos antes e após a implementação das 

superintendências regionais da ODS e apenas a variável de interação 

(D_período*D_tratamento*Operações_ODS_densidade) entre a dummy de períodos, 

a dummy para o grupo dos tratados (municípios com grau relativamente mais 
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elevado de fiscalização, no âmbito da ODS) e o número de operações de 

fiscalização, no âmbito da ODS, ponderados pela densidade populacional dos 

municípios paulistas. O coeficiente estimado para esta variável de interação é o 

principal parâmetro do modelo, uma vez que indica o efeito da ODS sobre a 

mortalidade no trânsito terrestre. 

O coeficiente estimado para a variável que leva em conta o número de operações de 

fiscalização da ODS (D_período*D_tratamento*Operações_ODS_densidade) mostra 

impacto negativo sobre o número de mortes no trânsito terrestre com significância 

estatística (ao nível de 1%), em todas as especificações consideradas. Ou seja, o 

coeficiente estimado mostra que os municípios que foram mais impactados pelas 

operações de fiscalização da ODS (cobertos pelas ações de superintendências 

regionais da operação) apresentaram uma tendência relativamente mais negativa na 

evolução da mortalidade no tráfego terrestre, em comparação com os municípios 

onde o grau de cobertura das ODS é pouco significativo.  

O efeito encontrado deste programa de fiscalização se apresentou alinhado com o 

apontado pela literatura internacional. Assim, as estimativas apontam efetividade 

das leis de redução de concentração máxima de álcool permitida nos motoristas 

sobre a mortalidade no trânsito, principalmente nas regiões em que a fiscalização é 

relativamente mais intensa. 

Sobre as demais variáveis explicativas incluídas nos modelos, os efeitos estimados 

sobre o número de mortes no trânsito também se apresentaram em linha com o 

esperado. 

Para a variável PIB per capita municipal, os coeficientes estimados apontam para 

efeito positivo sobre o número de mortes no trânsito, ou seja, há evidências de que o 

crescimento econômico (proxy para a intensificação do tráfego terrestre nas 

cidades), mantidos fixos os demais fatores, leva a um aumento da mortalidade no 

trânsito. Os coeficientes estimados apresentaram significância estatística (ao nível 

de 10% na segunda especificação e ao nível de 1% nas demais). 
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Da mesma forma, para as variáveis participação de homens na população e 

população de jovens, os coeficientes estimados mostram uma relação positiva entre 

essas variáveis e a evolução do número de mortes no trânsito. Ou seja, quanto 

maior a população de homens e/ou jovens, maior tende a ser o número de mortes 

no trânsito terrestre em dado município. 

Contudo, com exceção do coeficiente da variável população de jovens com idade 

entre 20 a 24 anos, todos os demais não apresentaram significância estatística. Este 

efeito já era esperado, pelo fato destas variáveis apresentarem pouca variabilidade 

no horizonte de análise. Devido a isso, a metodologia de diferenças-em-diferenças 

com efeitos fixos faz com que essas variáveis, de fato, percam significância 

estatística. 

A respeito do tamanho das amostras, a inclusão do PIB per capita municipal nos 

modelos leva a uma perda do número de observações, pelo fato da série histórica 

apenas estar disponível a partir de 1999. Do mesmo modo, a inclusão das variáveis 

de população (homens e jovens) leva a uma perda adicional do número de 

observações, já que estas séries só estão disponíveis em bases anuais desde 2000. 

As mesmas especificações dos modelos já apresentados foram estimadas com uma 

alteração na variável que mede o efeito do tratamento. Ao invés de ponderar o 

número de operações das superintendências regionais da ODS pela densidade 

populacional, estas estatísticas foram ponderadas pela frota de veículos municipal 

(referência: dezembro de 2016). A tabela 10 sintetiza os resultados encontrados. 

De modo geral, a alteração do ponderador não provocou mudanças significativas 

nos coeficientes estimados anteriormente. Assim, o coeficiente para o número de 

operações da ODS continua indicando um efeito negativo sobre as mortes no 

trânsito terrestre, com significância estatística (ao nível de 1%). Para as demais 

variáveis explicativas incluídas nas estimações, os resultados encontrados também 

não mostram diferenças significativas em relação aos modelos estimados com o 

outro ponderador das estatísticas da ODS. 
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Tabela 10: Resultados dos modelos de efeitos fixos – estatísticas do número de operações 
da ODS ponderadas pela frota de veículos dos municípios 

Variável dependente: 
 Log (Número de mortes no trânsito) 

Estimações* 

Variáveis explicativas I II III IV V 

            

D_período -0,0118*** -0,0114*** -0,0145*** -0,0139*** -0,0135*** 

 
-0,0036 -0,00408 -0,00412 -0,00417 -0,00416 

D_período*D_tratamento*Operações_ODS_frota  -0,195*** -0,180*** -0,178*** -0,178*** -0,177*** 

 
-0,021 -0,0209 -0,0209 -0,0209 -0,0209 

Log (PIB per capita) 
 

0,00400* 0,00945*** 0,00948*** 0,00884*** 

  

-0,00222 -0,00247 -0,00247 -0,0025 

Log (Participação de homens) 
  

0,0864 0,0656 0,0234 

   

-0,0699 -0,0749 -0,0804 

Log (População de jovens - 15 a 24 anos) 
   

0,0135 
 

    

-0,0174 
 Log (População de jovens - 20 a 24 anos) 

    

0,024 

     

-0,0151 

Constante 0,286*** 0,234*** 0,224*** 0,103 0,0161 

 
-0,00333 -0,0268 -0,0558 -0,165 -0,142 

      Número de observações 134.805 119.325 111.585 111.585 111.585 

Número de grupos (unidades municipais) 645 645 645 645 645 

Teste F 29,96 25,05 23,10 21,69 21,81 

          Prob > F 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Desvios-padrão robustos entre parênteses. (***) Significativo a 1%; (**) Significativo a 5%; (*) Significativo a 10% 
*Todas as especificações controlam por dummies sazonais 

4.2 Impacto da quantidade total de veículos fiscalizados 

Além do número de operações de fiscalização, outra métrica importante para se 

avaliar os impactos da ODS sobre a mortalidade no trânsito terrestre é a quantidade 

de veículos fiscalizados em determinada região.  

A tabela 11 apresenta os coeficientes estimados nos modelos de painel com efeitos 

fixos, considerando como ponderador das estatísticas de quantidade de veículos 

fiscalizados na ODS a densidade populacional dos municípios tratados. 

Assim como os efeitos estimados para o número de operações da ODS, a 

quantidade de veículos fiscalizados em determinada região apresenta impacto 

negativo sobre o número de óbitos no trânsito terrestre, haja vista os coeficientes 

negativos estimados em todas as especificações da tabela 9 para a variável de 

interação (D_período*D_tratamento*Veículos_ODS_den). Tais coeficientes também 

se apresentaram estatisticamente significantes ao nível de 1%. 
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Tabela 11: Resultados dos modelos de efeitos fixos – estatísticas da quantidade de veículos 
fiscalizados na ODS ponderadas pela densidade populacional dos municípios 

Variável dependente: 
 Log (Número de mortes no trânsito) 

Estimações* 

Variáveis explicativas I II III IV V 

            

D_período -0,0148*** -0,0142*** -0,0172*** -0,0167*** -0,0162*** 

 
-0,00358 -0,00406 -0,0041 -0,00416 -0,00415 

D_período*D_tratamento*Veículos_ODS_den -0,000301*** -0,000269*** -0,000262*** -0,000263*** -0,000262*** 

 

-0,0000629 -0,0000628 -0,0000627 -0,0000627 -0,0000627 

Log (PIB per capita) 
 

0,00395* 0,00939*** 0,00942*** 0,00875*** 

  

-0,00222 -0,00247 -0,00247 -0,0025 

Log (Participação de homens) 
  

0,093 0,0731 0,0264 

   

-0,0699 -0,0749 -0,0804 

Log (População de jovens - 15 a 24 anos) 
   

0,0129 
 

    

-0,0174 
 Log (População de jovens - 20 a 24 anos) 

    

0,0253* 

     

-0,0151 

Constante 0,286*** 0,234*** 0,229*** 0,113 0,00975 

 
-0,00333 -0,0268 -0,0558 -0,165 -0,142 

      Número de observações 134.805 119.325 111.585 111.585 111.585 

Número de grupos (unidades municipais) 645 645 645 645 645 

Teste F 25,05 21,08 19,45 18,27 18,41 

          Prob > F 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Desvios-padrão robustos entre parênteses. (***) Significativo a 1%; (**) Significativo a 5%; (*) Significativo a 10% 
*Todas as especificações controlam por dummies sazonais 

Para as variáveis de controle incluídas nos modelos, os resultados evidenciados até 

o momento também não se alteram. Tanto o PIB per capita, quanto a população de 

homens e jovens apresentam efeito positivo sobre a mortalidade no trânsito 

terrestre. Mesmo o problema de ausência de significância estatística para a maioria 

dos dados de população, permaneceu presente nos resultados. 

Novamente, o ponderador das estatísticas da ODS foi alterado, passando a 

considerar a frota de veículos (referência: dezembro/16) na construção do grau de 

fiscalização de cada município. Os resultados destas estimações alternativas são 

apresentados na tabela 12. 

Da mesma forma como evidenciado nos modelos que consideram o número de 

operações da ODS, a troca da densidade populacional pela frota de veículos como 

ponderador das estatísticas do programa (neste caso, a quantidade de veículos 

fiscalizados) não resulta em alterações significativas dos coeficientes estimados nos 

modelos de efeitos fixos. 
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Tabela 12: Resultados dos modelos de efeitos fixos – estatísticas da quantidade de veículos 
fiscalizados na ODS ponderadas pela frota de veículos dos municípios 

Variável dependente: 
 Log (Número de mortes no trânsito) 

Estimações 

Variáveis explicativas I II III IV V 

            

D_período -0,0140*** -0,0135*** -0,0165*** -0,0160*** -0,0156*** 

 
-0,00358 -0,00406 -0,0041 -0,00416 -0,00414 

D_período*D_tratamento*Veículos_ODS_frota  -0,000423*** -0,000387*** -0,000380*** -0,000380*** -0,000379*** 

 

-0,0000607 -0,0000606 -0,0000606 -0,0000606 -0,0000606 

Log (PIB per capita) 
 

0,00396* 0,00941*** 0,00944*** 0,00879*** 

  

-0,00222 -0,00247 -0,00247 -0,0025 

Log (Participação de homens) 
  

0,091 0,0717 0,0268 

   

-0,0699 -0,0749 -0,0804 

Log (População de jovens - 15 a 24 anos) 
   

0,0125 
 

    

-0,0174 
 Log (População de jovens - 20 a 24 anos) 

    

0,0245 

     

-0,0151 

Constante 0,286*** 0,234*** 0,227*** 0,116 0,016 

 
-0,00333 -0,0268 -0,0558 -0,165 -0,142 

      Número de observações 134.805 119.325 111.585 111.585 111.585 

Número de grupos (unidades municipais) 645 645 645 645 645 

Teste F 27,03 22,68 20,90 19,63 19,76 

          Prob > F 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Desvios-padrão robustos entre parênteses. (***) Significativo a 1%; (**) Significativo a 5%; (*) Significativo a 10% 
*Todas as especificações controlam por dummies sazonais 

A principal diferença apresentada pelos modelos que avaliam os impactos do total 

de veículos fiscalizados na ODS é a magnitude dos coeficientes estimados. Apesar 

de também indicar um impacto negativo (dado pelo sinal do coeficiente) e com 

significância estatística, a magnitude estimada do efeito da quantidade fiscalizada de 

veículos sobre o número de óbitos no trânsito terrestre se mostra bem mais modesta 

frente ao apontado pelos impactos encontrados do número de operações da ODS.    

Esta diferença entre as magnitudes dos coeficientes estimados que medem o efeito 

do programa pela ótica do número de operações e da quantidade de veículos 

fiscalizados também corrobora certa robustez nos resultados encontrados. De fato, é 

esperado que o impacto de uma nova operação de fiscalização da ODS tenha efeito 

mais significativo sobre a redução da mortalidade no trânsito, do que o efeito 

causado por mais um veículo fiscalizado em certa operação de fiscalização. 

Assim, em linha com o esperado pelo censo comum, pela análise do conjunto de 

modelos estimados, a realização de um número maior de operações de fiscalização 

com testes de alcoolemia tem impacto mais expressivo na redução da mortalidade 
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no trânsito terrestre do que o aumento menos que proporcional (abaixo da 

capacidade média de fiscalização de veículos em uma operação) da quantidade de 

veículos fiscalizados nas blitze das autoridades públicas.  

De toda forma, os resultados mostram que, tanto a expansão do número de 

operações de fiscalização, quanto à ampliação do número de veículos fiscalizados 

nestas grandes blitze do poder público, impactam negativamente a mortalidade no 

trânsito das regiões afetadas. Além dos efeitos diretos da fiscalização (identificação 

e punição dos infratores) sobre a redução da mortalidade, os efeitos indiretos sobre 

o comportamento dos indivíduos também são bastante relevantes. 

A ampliação da fiscalização tende a reduzir a propensão do individuo de combinar a 

ingestão de bebidas alcóolicas com a condução de veículos automotores, tanto pela 

maior probabilidade aparente de se deparar com uma blitz policial, quanto pela 

maior noção de risco que a intensificação da fiscalização pode ocasionar. Quanto 

maior o número de operações de fiscalização realizadas pelo poder público, maior a 

percepção de gravidade deste problema de saúde pública pela população. Ou seja, 

as operações de fiscalização exercem um papel educacional sobre os cidadãos, que 

também pode contribuir para a redução da mortalidade no trânsito terrestre. 

4.3 Resultados dos modelos com a variável gastos reais com saúde  

Por fim, outra variável de controle também foi acrescentada nos modelos 

econométricos de efeitos fixos: os gastos reais dos municípios na área da saúde. 

Estas informações estão disponíveis em bases anuais a partir de 2000. Além disso, 

o número de municípios considerados também é um pouco mais reduzido (643 

municípios), devido à ausência destas informações em alguns anos para os 

municípios de Cássia dos Coqueiros e Várzea Paulista. 

Os resultados incluindo esta variável de controle adicional são apresentados na 

tabela 13, considerando nas diferentes especificações dos modelos cada uma das 

métricas utilizadas para avaliar os efeitos da ODS. O objetivo ao incluir esta variável 

de controle adicional nos modelos é tentar captar alguma mudança de diretriz do 

poder público – maior prioridade para os gastos nesta área - nos períodos 

analisados. 
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Tabela 13: Resultados dos modelos de efeitos fixos – incluindo a variável Gastos dos 
municípios com a área de saúde 

Variável dependente: Log (Número de mortes no 
trânsito) 

Estimações* 

Variáveis explicativas I II III IV 

          

D_período -0,0150*** -0,0138*** -0,0167*** -0,0159*** 

 
(0,00419) (0,00419) (0,00418) (0,00417) 

D_período*D_tratamento*Operações_ODS_densidade -0,129*** 
   

 

(0,0220) 
   D_período*D_tratamento*Operações_ODS_frota 

 
-0,178*** 

  

  

(0,0209) 
  D_período*D_tratamento*Veículos_ODS_densidade 

  

-0,000263*** 
 

   

(0,0000628) 
 D_período*D_tratamento*Veículos_ODS_frota  

   

-0,000380*** 

    

(0,0000606) 

Log (PIB per capita) 0,0156*** 0,0158*** 0,0156*** 0,0156*** 

 
(0,00478) (0,00477) (0,00478) (0,00478) 

Log (Participação de homens) 0,0740 0,0717 0,0790 0,0777 

 
(0,0751) (0,0751) (0,0751) (0,0751) 

Log (População de jovens - 15 a 24 anos) 0,0112 0,0108 0,0103 0,00982 

 
(0,0175) (0,0175) (0,0175) (0,0175) 

Log (Gastos com saúde) -0,00848 -0,00871 -0,00843 -0,00853 

 
(0,00596) (0,00596) (0,00596) (0,00596) 

Constante 0,187 0,191 0,198 0,202 

 
(0,177) (0,177) (0,177) (0,177) 

     Número de observações 111.239 111.239 111.239 111.239 

Número de grupos (unidades municipais) 643 643 643 643 

Teste F 18,38 20,62 17,39 18,67 

          Prob > F 0,000 0,000 0,000 0,000 
Desvios-padrão robustos entre parênteses. (***) Significativo a 1%; (**) Significativo a 5%; (*) Significativo a 10% 
*Todas as especificações controlam por dummies sazonais 

De modo geral, os coeficientes estimados para a variável gastos com saúde 

apontam para um impacto negativo sobre o número de óbitos no trânsito. Ou seja, 

um aumento dos gastos reais nesta área tende a impactar negativamente a 

mortalidade no trânsito terrestre. No entanto, estes coeficientes não apresentaram 

significância estatística nos modelos que consideram as demais variáveis de 

controle selecionadas. 

Com esta especificação adicional, foi possível realizar mais um teste de consistência 

nos parâmetros de maior interesse. Independentemente do ponderador considerado, 

tanto o número de operações, quanto a quantidade de veículos fiscalizados, 

mantiveram o efeito negativo sobre a mortalidade no trânsito terrestre (ao nível de 

significância estatística de 1%). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido ao aumento significativo do número de mortes no trânsito terrestre brasileiro 

nas últimas décadas, políticas públicas que visam conter essa tendência ganharam 

bastante relevância recentemente. Neste contexto, houve um aumento dos debates 

acerca da tolerância e punições impostas aos motoristas que combinam o ato de 

conduzir veículos automotores com a ingestão de bebidas alcoólicas. 

Tal quadro culminou no enrijecimento da legislação brasileira de trânsito, com a 

introdução e evolução da chamada Lei Seca a partir de 2008, que reduziu a 

tolerância de alcoolemia permitida ao mínimo possível (levando em conta a margem 

de erro dos medidores), além de institucionalizar o indiciamento criminal de 

motoristas sob determinadas condições estabelecidas pelo Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB). Antes mesmo da entrada em vigor desta lei no Brasil, estudos 

realizados em outros países (sobretudo nos Estados Unidos) já mostravam a 

efetividade destas leis mais rígidas sobre o número de acidentes fatais no trânsito 

terrestre. 

No Brasil, segundo dados do DATASUS, o Estado de São Paulo é a Unidade da 

Federação em que mais ocorreram mortes no trânsito terrestre nos últimos anos. 

Diante deste quadro, o governo estadual criou, em 2013, a Operação Direção 

Segura (ODS), que consiste em grandes operações de fiscalização para identificar 

motoristas alcoolizados, envolvendo a ação conjunta de diversos entes públicos 

(DETRAN-SP, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica). 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar se a introdução das superintendências 

regionais da ODS, que implicaram em um grau mais elevado de fiscalização em um 

conjunto pré-determinado de municípios paulistas, foi eficaz no sentido de reduzir o 

número de óbitos no trânsito terrestre destas regiões.  

A metodologia aplicada (método de dados em painel com modelos de efeitos fixos) 

realiza a comparação da evolução do número de mortes no trânsito terrestre paulista 

nos municípios cobertos pelas ações destas superintendências regionais (grupo de 

tratamento) – onde a fiscalização é mais intensa no âmbito da ODS- frente ao 
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verificado nos municípios em que não há atuação destas superintendências do 

programa (grupo de controle). Os períodos analisados nos modelos foram: (i) janeiro 

de 1997 a dezembro de 2012, antes da entrada da ODS no Estado de São Paulo e; 

(ii) janeiro de 2016 a maio de 2017, quando já existia a ODS nos municípios 

paulistas e as operações em algumas regiões já estavam sob responsabilidade das 

superintendências regionais do programa. 

Os resultados encontrados nesta pesquisa se apresentaram alinhados com as 

conclusões presentes na literatura internacional, que apontam para efetividade do 

enrijecimento da legislação e da fiscalização do consumo de bebidas alcoólicas por 

condutores de veículos sobre a mortalidade no trânsito terrestre.  

Em todos os modelos econométricos estimados, foi verificado um efeito negativo da 

Operação Direção Segura (ODS) sobre o número de mortes no trânsito, sempre com 

significância estatística – o que dá robustez aos resultados encontrados. Este efeito 

foi evidenciado tanto utilizando as estatísticas de número de operações de cada uma 

das superintendências regionais da ODS nas especificações dos modelos 

econométricos, quanto utilizando às estatísticas acerca da quantidade total de 

veículos fiscalizados em cada região, no âmbito da ODS. 

Assim, os resultados indicam que a maior intensidade de grandes operações de 

fiscalização da Lei Seca tem um impacto negativo sobre a mortalidade no trânsito. 

Ou seja, há evidências de que a ODS tenha um efeito positivo sobre o bem-estar da 

população dos municípios paulistas mais afetados por este programa de fiscalização 

(municípios que fazem parte da área de cobertura das superintendências regionais 

do programa).  

Sobre as principais variáveis de controle empregadas nas especificações dos 

modelos de efeitos fixos, os impactos sobre o número de óbitos no trânsito terrestre 

também se apresentaram em linha com o esperado. Para a variável PIB per capita, 

mantidos fixos as demais variáveis em cada modelo, foi evidenciado um efeito 

positivo sobre a mortalidade no trânsito terrestre.  
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Do mesmo modo, para a participação de homens na população e para a população 

de jovens em cada região também se verificou um efeito positivo sobre as mortes no 

trânsito. Estes efeitos, no entanto, não apresentaram significância estatística, o que, 

em parte, pode ser justificado por uma limitação da metodologia de efeitos fixos 

(baixa variabilidade destas variáveis no período de análise). Adicionalmente, para a 

variável gastos reais na área da saúde, os coeficientes estimados nos modelos 

indicam efeito negativo sobre as mortes no trânsito, mas tal efeito não mostrou 

significância estatística nas especificações testadas com os demais controles. 

O conjunto de efeitos estimados para ambas as métricas da ODS (número de 

operações e veículos fiscalizados) apresentou um importante resultado. O impacto 

negativo da ODS sobre as mortes no trânsito terrestre pela ótica do número de 

operações apresentou magnitude relativamente mais elevada do que o efeito 

evidenciado pela métrica do total de veículos fiscalizados neste programa.  

De toda forma, espera-se que o impacto de uma nova operação de fiscalização 

exerça um efeito mais expressivo sobre o número de mortes no trânsito terrestre, 

comparativamente ao impacto de mais um condutor inspecionado em certa 

operação de fiscalização. Assim, a diferença encontrada nestes coeficientes também 

confere certa robustez aos resultados dos modelos econométricos estimados neste 

artigo. 

De modo geral, a fiscalização das autoridades públicas no trânsito tem efeitos 

diretos e indiretos sobre a mortalidade. Além da maior probabilidade de identificar e 

punir infratores, a disseminação de grandes operações de fiscalização também pode 

exercer um papel educacional importante sobre a sociedade. 

Assim, as estimativas apontam para a importância de o poder público paulista 

manter as metas de ampliação deste programa de fiscalização da Lei Seca, visando 

reduzir a mortalidade no trânsito terrestre em todo o Estado de São Paulo. A 

efetividade do programa até o momento, atendendo ao objetivo principal de reduzir o 

número de mortes no trânsito terrestre, justificaria o investimento do Governo do 

Estado de São Paulo para a ampliação destas operações de fiscalização. 
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Dentre as limitações desta pesquisa, o maior destaque é dado para a 

municipalização das estatísticas da ODS através dos ponderadores: densidade 

populacional e frota de veículos. Apesar dos resultados com ambas as métricas 

terem se mostrado consistentes, o mais apropriado seria testar diretamente as 

estatísticas municipais (número de operações e veículos fiscalizados) deste 

programa de fiscalização nos modelos econométricos para a avaliação de impacto. 

Além de procurar considerar os dados municipais da ODS, o objeto de estudo desta 

pesquisa pode ser estendido em diversas direções, especialmente para a 

mensuração dos impactos deste programa de fiscalização sobre o número de 

internações no sistema público de saúde, ou mesmo sobre alguma subcategoria 

específica do indicador de número de mortes no trânsito (mortes por atropelamento, 

por exemplo).  

Com a recente evolução da legislação de trânsito no Brasil e a tendência de 

intensificação do tráfego terrestre em alguns municípios, os estudos dos impactos de 

programas de fiscalização da Lei Seca são de grande relevância em todas as 

Unidades da Federação, para a identificação de estratégias bem-sucedidas que 

levem à redução dos acidentes fatais no trânsito terrestre e, consequentemente, à 

evolução do bem-estar da sociedade brasileira. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Lista de municípios cobertos pelas ações das superintendências 
regionais da Operação Direção Segura (ODS) 

Municípios Superintendência regional 

Arujá Superintendência Metropolitana 

Barueri Superintendência Metropolitana 

Caieiras Superintendência Metropolitana 

Cajamar Superintendência Metropolitana 

Carapicuíba Superintendência Metropolitana 

Cotia Superintendência Metropolitana 

Diadema Superintendência Metropolitana 

Embu das Artes Superintendência Metropolitana 

Ferraz de Vasconcelos Superintendência Metropolitana 

Francisco Morato Superintendência Metropolitana 

Franco da Rocha Superintendência Metropolitana 

Guarulhos Superintendência Metropolitana 

Itapevi Superintendência Metropolitana 

Itaquaquecetuba Superintendência Metropolitana 

Itapecerica da Serra Superintendência Metropolitana 

Jandira Superintendência Metropolitana 

Juquitiba Superintendência Metropolitana 

Mairiporã Superintendência Metropolitana 

Mauá Superintendência Metropolitana 

Osasco Superintendência Metropolitana 

Poá Superintendência Metropolitana 

Ribeirão Pires Superintendência Metropolitana 

Rio Grande da Serra Superintendência Metropolitana 

Santa Isabel Superintendência Metropolitana 

São Paulo Superintendência da Capital 

Águas de Lindóia Superintendência da Campinas I 

Americana Superintendência da Campinas I 

Amparo Superintendência da Campinas I 

Artur Nogueira Superintendência da Campinas I 

Atibaia Superintendência da Campinas I 

Bragança Paulista Superintendência da Campinas I 

Cabreúva Superintendência da Campinas I 

Campinas Superintendência da Campinas I 

Campo Limpo Paulista Superintendência da Campinas I 

Capivari Superintendência da Campinas I 

Cosmópolis Superintendência da Campinas I 

Hortolândia Superintendência da Campinas I 

Indaiatuba Superintendência da Campinas I 

Iracemápolis Superintendência da Campinas I 

Itatiba Superintendência da Campinas I 
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Municípios Superintendência regional 

Itupeva Superintendência da Campinas I 

Jaguariúna Superintendência da Campinas I 

Jarinu Superintendência da Campinas I 

Jundiaí Superintendência da Campinas I 

Limeira Superintendência da Campinas I 

Lindóia Superintendência da Campinas I 

Louveira Superintendência da Campinas I 

Monte Mor Superintendência da Campinas I 

Nova Odessa Superintendência da Campinas I 

Paulínia Superintendência da Campinas I 

Pedreira Superintendência da Campinas I 

Piracaia Superintendência da Campinas I 

Aparecida Superintendência Vale do Paraíba 

Bananal Superintendência Vale do Paraíba 

Biritiba-Mirim Superintendência Vale do Paraíba 

Caçapava Superintendência Vale do Paraíba 

Cachoeira Paulista Superintendência Vale do Paraíba 

Campos do Jordão Superintendência Vale do Paraíba 

Cruzeiro Superintendência Vale do Paraíba 

Cunha Superintendência Vale do Paraíba 

Guararema Superintendência Vale do Paraíba 

Guaratinguetá Superintendência Vale do Paraíba 

Jacareí Superintendência Vale do Paraíba 

Lorena Superintendência Vale do Paraíba 

Mogi das Cruzes Superintendência Vale do Paraíba 

Pindamonhangaba Superintendência Vale do Paraíba 

Piquete Superintendência Vale do Paraíba 

São Bento do Sapucaí Superintendência Vale do Paraíba 

São José dos Campos Superintendência Vale do Paraíba 

São Luís do Paraitinga Superintendência Vale do Paraíba 

Taubaté Superintendência Vale do Paraíba 

Tremembé Superintendência Vale do Paraíba 

Altinópolis Superintendência Ribeirão Preto 

Barrinha Superintendência Ribeirão Preto 

Brodowski Superintendência Ribeirão Preto 

Cajuru Superintendência Ribeirão Preto 

Cravinhos Superintendência Ribeirão Preto 

Guariba Superintendência Ribeirão Preto 

Jaboticabal Superintendência Ribeirão Preto 

Jardinópolis Superintendência Ribeirão Preto 

Monte Alto Superintendência Ribeirão Preto 

Pitangueiras Superintendência Ribeirão Preto 

Pradópolis Superintendência Ribeirão Preto 

Ribeirão Preto Superintendência Ribeirão Preto 
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Municípios Superintendência regional 

Santa Rosa de Viterbo Superintendência Ribeirão Preto 

São Simão Superintendência Ribeirão Preto 

Serrana Superintendência Ribeirão Preto 

Sertãozinho Superintendência Ribeirão Preto 

Ariranha Superintendência São José do Rio Preto 

Bady Bassitt Superintendência São José do Rio Preto 

Catanduva Superintendência São José do Rio Preto 

Cedral Superintendência São José do Rio Preto 

Ibirá Superintendência São José do Rio Preto 

Icém Superintendência São José do Rio Preto 

Itajobi Superintendência São José do Rio Preto 

Guapiaçu Superintendência São José do Rio Preto 

José Bonifácio Superintendência São José do Rio Preto 

Mirassol Superintendência São José do Rio Preto 

Monte Aprazível Superintendência São José do Rio Preto 

Neves Paulista Superintendência São José do Rio Preto 

Nova Aliança Superintendência São José do Rio Preto 

Nova granada Superintendência São José do Rio Preto 

Novo Horizonte Superintendência São José do Rio Preto 

Palestina Superintendência São José do Rio Preto 

Paulo de Faria Superintendência São José do Rio Preto 

Pindorama Superintendência São José do Rio Preto 

Potirendaba Superintendência São José do Rio Preto 

Santa Adélia Superintendência São José do Rio Preto 

São José do Rio Preto Superintendência São José do Rio Preto 

Tabapuã Superintendência São José do Rio Preto 

Tanabi Superintendência São José do Rio Preto 

Uchoa Superintendência São José do Rio Preto 

Urupês Superintendência São José do Rio Preto 

Bertioga Superintendência Baixada Santista 

Caraguatatuba Superintendência Baixada Santista 

Cubatão Superintendência Baixada Santista 

Guarujá Superintendência Baixada Santista 

Ilhabela Superintendência Baixada Santista 

Itanhaém Superintendência Baixada Santista 

Jacupiranga Superintendência Baixada Santista 

Juquiá Superintendência Baixada Santista 

Miracatu Superintendência Baixada Santista 

Mongaguá Superintendência Baixada Santista 

Peruíbe Superintendência Baixada Santista 

Praia Grande Superintendência Baixada Santista 

Registro* Superintendência Baixada Santista 

Santos Superintendência Baixada Santista 

São Sebastião Superintendência Baixada Santista 
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Municípios Superintendência regional 

São Vicente Superintendência Baixada Santista 

Ubatuba Superintendência Baixada Santista 
*Dados da Superintendência de Registro são contabilizados juntamente com as informações da 

Superintendência Baixada Santista. 

Fonte: DETRAN-SP – elaborado pelo autor. 


