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INTRODUÇÃO:  

Neste projeto iremos analisar o número de acidentes de trabalho ocorridos entre 01/06/2016 e 

01/10/2020 em uma empresa agrícola multinacional. Os acidentes são classificados de acordo com a 

severidade da lesão provocada. As três categorias consideradas neste estudo são:  

  

1 - Serious Injury or Fatality (SIF): quando ocorreu uma lesão grave ou uma fatalidade;  

  

2 - Potential-SIF (SIFP): quando poderia ocorrer alguma lesão mais grave porém o acidente foi 

previnido (por equipamento de segurança por exemplo);  

  

3 - Não-SIF (NSIF): quando não ocorreu uma lesão grave.  

  

A proposta deste estudo é encontrar um modelo estatístico que acomode de forma apropriada a 

predição da contagem de acidentes nas categorias SIF, SIFP e NSIF para construir um gráfico de 

controle. Gráficos de controle são como intervalos de confiança, e são usados para descrever 

estatisticamente a qualidade de um serviço ou produto. Todos os eventos dentro do intervalo são 

considerados típicos, enquanto qualquer evento fora deste intervalo pode ser classificado como atípico.   
 

METODOLOGIA:  
  
Neste estudo consideramos um modelo linear generalizado (MLG) e um modelo aditivo generalizado (MAG) 

para modelar os dados de contagem. Em particular, ajustamos um MLG e um MAG para a contagem de cada 

categoria de acidente segundo as distribuições de Poisson, Binomial Negativa (BN), Poisson inflacionada em 

zeros (ZIP) e Binomial Negativa inflacionada em zeros (ZIBN). Usamos o critério Bayesian Information 

Criterion (BIC) [6] para escolher o melhor modelo, tal que quanto menor o BIC, melhor o ajuste. O tempo é a 

única variável explicativa disponível e foi considerada no modelo quando estatisticamente significativa. 

Seguindo essa lógica os melhores modelos foram o MLG Poisson para a categoria SIF, o MLG ZIP para a 

categoria SIFP e o MAG Poisson para a NSIF. Após escolhido o melhor modelo calculamos os limites do 

intervalo de confiança (IC) estimando o erro-padrão da predição da variável resposta através do método Delta 

considerando a função de ligação utilizada no ajuste das contagens. 

 

Número do processo Cnpq: 

165380/2021-7  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

Resultados do ajuste do modelo Poisson para a contagem na categoria SIF:  

  
Como mencionado anteriormente, o modelo desta categoria é o MLG Poisson. A variável tempo não é 

significativa. Então a média de acidentes é constante ao longo do tempo e foi estimada em 0.17 acidentes por 
mês, o mesmo valor da média amostral. O intervalo de confiança encontrado foi de (0,00; 0,28).  
  

  

 
  

Resultados do ajuste do modelo Poisson inflacionado em zeros para a contagem na 

categoria SIFP:  

Como mencionado anteriormente, o modelo desta categoria é o MLG ZIP. A variável tempo é significativa por 

ano. Isso significa que teremos uma média de acidentes por mês diferente a cada ano, como podemos ver na 

Figura 2.  Na tabela a seguir temos o IC da média de acidentes por ano.  
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Resultados do ajuste do modelo aditivo de Poisson para a contagem na categoria NSIF:  

  
  

Diferentemente das outras duas categorias, NSIF foi modelada por um MAG Poisson. Aqui consideramos o 

tempo como uma variável contínua, ajustando um modelo de regressão de Poisson que considera uma função 

do tempo como covariável. Como podemos ver na Figura 3, apresentamos dois intervalos de confiança, o ponto 

a ponto e o simultâneo. A diferença entre eles é simples, o ponto a ponto constrói um intervalo por observação 

sendo que o simultâneo constrói apenas um intervalo com todas as observações dentro dele considerando um 

certo nível de significancia para cada intervalo ou no geral, respectivamente. 



 
XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022  4  

  
  

  

  

 
  

  

  Na tabela a seguir temos um resumo dos parâmetros estimados, sendo que 𝜆̂  é estimativa da média de 

acidentes e 𝜋̂  é estimativa da probabilidade de se obter um estado de “zero perfeito”, ou seja, o acidente nunca 

ocorrerá, com probabilidade 𝜋̂ .  
  

    
  

CONCLUSÕES:  

Temos que 15% dos pontos na categoria SIF estão fora do intervalo. Na categoria SIFP apenas 

o intervalo do ano de 2019 inclui um valor inteiro, o que significa que em todos os outros anos todas as 

observações são atípicas. Porém uma solução para a empresa seria pegar o maior inteiro para avaliar 

anomalias. Já para a categoria NSIF temos 9% das observações fora do intervalo ponto a ponto e 22% 

fora do simultâneo. Uma maneira de aumentar a acurácia é procurar por outras variáveis para explicar 

a fonte de variação da contagem.  
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