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APRESENTAÇÃO 

 
A Pesquisa Rodoviária CNT – que este ano entra em sua sétima edição – é o mais importante 
balizador da sociedade brasileira para planejar, investir, gerar estudos e análises orientadoras de 
políticas, movimentos reivindicatórios e execução de obras de infra-estrutura viária. 
 
Nestes anos todos, a Pesquisa Rodoviária CNT acabou por consolidar-se como um instrumento 
imprescindível de consulta, quando se deseja  avaliar as condições das rodovias brasileiras em relação 
ao pavimento, à sinalização e à engenharia. 
 
Trata-se da única avaliação anual realizada sobre as condições rodoviárias brasileiras. 
 
Através da Pesquisa Rodoviária CNT é possível saber com precisão onde foram ou não realizados 
investimentos. 
 
A importância do trabalho realizado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) pode ser medida 
por uma característica ímpar da pesquisa: ela avalia as condições das estradas brasileiras através da 
ótica do usuário – profissionais do volante e motoristas comuns. 
 
Ano após ano, a repercussão e os reflexos da Pesquisa Rodoviária CNT podem ser medidos pelo 
interesse que ela desperta nos meios de Comunicação e junto ao Poder Legislativo, aos Estados e aos 
municípios brasileiros.  
 
É através da Pesquisa que legisladores e executivos melhor avaliam as condições rodoviárias e, a 
partir dessa avaliação, podem gestionar, especialmente junto ao Governo Federal, por melhores 
investimentos. 
   
A realização da Pesquisa Rodoviária se coloca para a CNT como uma boa tese a ser defendida,  em 
que satisfazer as necessidades de movimentação de pessoas e de bens, de modo eficiente, tornou-se 
uma premissa, já que cada vez mais dependemos dos sistemas de transporte, elo imprescindível no 
mundo contemporâneo. 
 
Portanto, como já faz parte de nossa história, a CNT, fiel ao caráter institucional de sua missão, 
apresenta à sociedade a Pesquisa Rodoviária CNT 2002, que nesta edição se reveste de uma 
importância especial, pois em 2003 o Brasil viverá sob a égide de um novo governo. 
 
Olhando para o resultado de mais esta Pesquisa, há pouco o que se comemorar.  
 
Mas nossa determinação se pauta pela continuidade do trabalho no trato correto do patrimônio 
comum a todos os brasileiros. 
 
A CNT – que prima pelos esforços no sentido de que a qualidade de vida deixe de ser um mero slogan 
ou uma aspiração inatingível – se pauta e continuará se pautando no sentido de valorizar o 
transportador brasileiro e buscar, incansavelmente, a melhoria da qualidade de vida da população. 
Estamos entrando numa nova era. Antevemos um período de recuperação social econômica para o 
nosso País.  
 
Vivemos e devemos viver um período de otimismo, pois são claras as mensagens que nos vêem dos 
novos dirigentes do País que tomam posse em 1º de janeiro de 2003. 
 

Clésio Andrade  
Presidente da CNT 



 
 
 
1. INTRODUÇÃO: 
 
 

Em sentido amplo, os sistemas de transporte são os elementos estruturantes da 

vida econômica e social dos países. Eles proporcionam os deslocamentos de 

cargas e de passageiros, realizados  pelos mais distintos modos de transporte. 

No caso brasileiro, dentre os elementos que compõem os Sistemas de 

Transporte, a infraestrutura viária é, reconhecidamente, o fator limitante ao 

desenvolvimento do setor, uma vez que suas características em muito 

contribuem para as condições de eficiência operacional da atividade. 

 

Resultado de uma política governamental adotada ainda em meados do 

século passado, o sistema viário nacional apresenta forte propensão ao uso do 

modal rodoviário. Esta característica faz com que a infraestrutura de nossas 

estradas assuma papel fundamental na mobilidade em nosso país, onde o 

transporte de cerca de 62% das cargas e de 96% dos passageiros ocorre por 

via rodoviária. 

 

Neste contexto, torna-se imprescindível avaliar as condições de nossa malha 

rodoviária, já que as decisões de políticas de transportes, de planejamento 

viário, de investimentos em conservação e até mesmo de  integração regional 

serão tão mais efetivas  quanto maior for a qualidade da identificação do real 

estado da infraestrutura viária disponível. 

 

Visando proporcionar benefícios à sociedade brasileira através da valorização 

do setor de transportes, a Confederação Nacional do Transporte criou, em 

1995, a Pesquisa Rodoviária CNT. Esta pesquisa vem avaliando anualmente, 

desde a sua criação, as condições operacionais da malha rodoviária nacional 

com o propósito de fornecer informações que resultem em planejamentos mais 

eficientes e que alertem o país sobre a importância das rodovias e também do 

setor de transportes . 

  



 
 
 
A metodologia desenvolvida para a Pesquisa Rodoviária CNT permite 

identificar, com propriedade, as principais características percebidas pelos 

usuários em relação à malha rodoviária: pavimentação, sinalização e 

engenharia. A análise combinada destes fatores resulta na avaliação do 

estado geral de conservação das principais ligações rodoviárias do país, 

transformando a Pesquisa Rodoviária CNT num dos mais importantes 

instrumentos de diagnóstico de rodovias hoje disponíveis no Brasil.  

 

A cada edição da pesquisa foram incluídas novas ligações rodoviárias 

que ampliaram, gradualmente, a extensão avaliada, sendo sempre 

contempladas rodovias pavimentadas de grande importância estratégica em 

que se verificam altos fluxos de passageiros e de carga. Assim, foram avaliados 

15.710 Km em 1995, ano da primeira pesquisa, número que saltou para 45.294 

Km em 2001 e que, na Pesquisa Rodoviária 2002, atingiu a maior extensão por 

ela já avaliada: 47.103 Km. 

 

Além de ampliar a malha pesquisada, outra grande preocupação da 

Confederação refere-se à atualização técnica da Pesquisa Rodoviária CNT. Em 

virtude disso foi utilizada neste ano, de forma inédita em pesquisas desta 

categoria no país, a tecnologia dos sistemas de GPS (Global Positioning System, 

ou Sistema de Posicionamento Global) durante a etapa de coleta de dados. O 

uso do GPS trouxe significativos ganhos de precisão à Pesquisa na medida em 

que permitem, através de informações coletadas de satélites, a localização 

exata das extensões pesquisadas, dos pontos críticos e também das principais 

infraestruturas disponíveis em nossas rodovias, tais como Postos Policiais, Praças 

de Pedágio, controladores de velocidade, etc.  

 

Outra mudança em relação à edição de 2001 deu-se no campo 

metodológico. Em 2002, a unidade de extensão avaliada foi reduzida de 50 Km 

para 10 Km. Em outras palavras, agora são conhecidas as características 

predominantes do pavimento, da sinalização e da engenharia em cada 



 
 
 
trecho de 10 Km ao longo dos mais de 47 mil quilômetros pesquisados, o que se 

constitui num valioso material de consulta não só a planejadores como a toda 

a sociedade. 

 

Ainda neste Relatório, são apresentados os resultados da primeira pesquisa 

desenvolvida pela CNT com a finalidade de identificar a influência das 

condições de nossas rodovias na fluidez dos veículos que dela se utilizam.  Esta 

pesquisa, denominada Pesquisa de Fluidez foi desenvolvida em paralelo à 

Pesquisa Rodoviária CNT 2002, tendo-se obtido as informações ao logo das 

mesmas 10 rotas de coleta. 

 

O presente Relatório Gerencial apresenta, de forma sintética,  as informações 

globais da Pesquisa Rodoviária CNT 2002. Ele é composto de 7 seções, sendo a 

primeira esta introdução. A Seção 2 apresenta resumidamente a metodologia 

da pesquisa, enquanto a Seção 3 apresenta os resultados gerais da Pesquisa. A 

Seção 4 apresenta o impacto das rodovias sob gestão terceirizada nos 

resultados da Pesquisa Rodoviária 2001. Já a Seção 5 estão as informações 

consolidadas por Unidade da Federação. A Seção 6 traz a análise da Pesquisa 

de Fluidez e, por fim, a Seção 7, Conclusões. A Seção de Anexos, na 

seqüência, finaliza o conteúdo deste relatório.  

 

 
 

 

 

  

 



 
 
 
2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
2.1. Seleção das Rodovias 
  

 A Pesquisa Rodoviária CNT 2002 manteve as 70 ligações avaliadas em 

2001 e a elas  foram adicionadas cinco novas ligações, inseridas por 

apresentarem relevância no fluxo de passageiros e cargas, além de 

complementar, regionalmente, algumas ligações já pesquisadas. Foram 

incluídas: Araguaína/TO _ Picos/PI; Florianópolis/SC _ Lages/SC; Vacaria/RS _ 

Passo Fundo/RS; Santos/SP _ Além Paraíba/MG; Salvador/BA _ Estância/SE (veja 

as justificativas detalhadas para a inclusão destes trechos no Anexo 1 do 

Relatório Gerencial). 

 

 Na escolha das rodovias que compõem o rol da Pesquisa, conforme 

mostra a Tabela 1, foram contempladas todas as ligações de importância para 

os transportes de cargas e passageiros, considerando a relevância econômica 

das regiões pelas quais atravessam e também as possibilidades de integração 

regional e também do MERCOSUL. 

 

 Todas as 5 regiões brasileiras detém trechos contemplados pela Pesquisa 

Rodoviária CNT 2002, que avaliou, total ou parcialmente, rodovias que fazem 

parte das seguintes ligações: 

 
  Tabela 1 – Ligações e Rodovias Selecionadas 

Ligação BR Extensão 
Avaliada 

01.Açailândia MA - Miranda do Norte MA 222 422 
02.Alta Floresta MT - Cuiabá MT 163 - 364/163 - MT-320 799 
03.Arapongas PR - Curitiba PR 376 - PR-369 317 
04.Belém PA - Brasília DF 010 - 153 - 226 - 316 1.939 
05.Belém PA - Guaraí TO PA-150 - PA-287 - TO-336 1.058 
06.Belém PA - São Luís MA 316 572 
07.Belo Horizonte MG - São Paulo SP 381 559 
08.BR-101 BA - Teófilo Otoni MG 418 216 
09.Brasília DF - Cuiabá MT 060 - 364 - 364/163 1.110 
10.Brasília DF - Palmas TO 010 - DF-345 - TO-010 - TO-050 - TO-245 892 
11.Brasília DF - Rio de Janeiro RJ 040 1.006 
12.Brasília DF - Salvador BA 020 - 242 1.290 
13.Brasília DF - Uberaba MG 040/050 - 050 502 
14.Brasília DF - Unaí MG - Paracatu MG 251 - DF-130 - MG-188 246 
15.Cajazeiras PB - João Pessoa PB 230 469 
16.Carazinho RS - Porto Alegre RS 386 272 
17.Cuiabá MT-Barra do Garças MT-Brasília DF 070 - 158 - 414 - GO-431 - GO-060 –  

GO-154 - GO-164 - GO-225 - GO-427 
1.047 

18.Cuiabá MT - Porto Velho RO 070 - 174 - 364 1.447 



 
 
 

19.Curitiba PR - Barra do Quaraí RS 153 - 285 - 472 - 476 - RS-135 1.158 
20.Curitiba PR - Porto Alegre RS 101 - 280 - 290 - 376 784 
21.Curvelo MG - Ibotirama BA 030 - 122 - 135 - BA-160 981 
22.Feira de Santana BA - Rio de Janeiro RJ 101 1.600 
23.Fortaleza CE - Picos PI 020 507 
24.Fortaleza CE - Natal RN 304 386 
25.Governador Valadares MG - Nova Era MG 381 189 
26.Jaguarão RS - Curitiba PR 116 1.066 
27.Jataí GO - Vitória ES 101 - 262 - 364 - 365 - ES-060 1.481 
28.Juazeiro BA - Salvador BA 324 - 407 494 
29.Maceió AL - Paulo Afonso BA 104 - 110 - 232 - 424 - PE-177 - PE-360 446 
30.Maceió AL - Salgueiro PE 110 - 316 - 423 - BA-210 507 
31.Manaus AM - Boa Vista RR - Pacaraíma RR 174 972 
32.Natal RN - Pombal PB 226 - 427 348 
33.Natividade TO - Barreiras BA BA-242 - BA-460 - TO-040 - TO-280 266 
34.Ourinhos SP - Cascavel PR 369 - 376 - PR-317 - PR-444 507 
35.Ourinhos SP - Ponta Porã MS 163 - 267 - 463 - SP-270 743 
36.Ourinhos SP - Uberlândia MG 497 - 153 556 
37.Panambi RS - Rio Grande RS 158 - 392 526 
38.Paranaguá PR - Foz do Iguaçu PR 277 709 
39.Pelotas RS - Quaraí RS 153 - 293 508 
40.Petrolina PE - Fortaleza CE 116 - 122 - 428 810 
41.Picos PI - Salgueiro PE - Lagoa Grande PE 122 - 232 - 316 464 
42.Ponta Grossa PR - Ourinhos SP PR-092 - PR-151 291 
43.Ponta Grossa PR - São Miguel D'Oeste SC 163 - 373 - SC-473 383 
44.Ponta Porã MS - Rondonópolis MT 163 606 
45.Porto Velho RO - Rio Branco AC 364 506 
46.Posse GO - Vitória da Conquista BA 030 - 430 - BA-262 - BA-349 698 
47.Ribeirão Preto SP - Belo Horizonte MG 265 - 491 - MG-050 - SP-334 - SP-351 457 
48.Rio de Janeiro RJ - Bahia BA 116 - 393 1.526 
49.Rio de Janeiro RJ - São Paulo SP 116 403 
50.Rio Grande RS - Chuí RS 471 222 
51.Rio Verde GO - Itumbiara GO 452 197 
52.Salgueiro PE - Recife PE 232 512 
53.Salvador BA - Paulo Afonso BA 110 - BA-093 419 
54.Salvador BA - Natal RN 101 - PE-060 1029 
55.São Luís MA - Teresina PI 135 - 316 424 
56.São Miguel D'Oeste SC - Itajaí SC 282 - 470 618 
57.São Paulo SP - Curitiba PR 116 393 
58.São Paulo SP - Uberaba MG 050 - SP-330 466 
59.Teresina PI - Petrolina PE 316 - 407 633 
60.Teresina PI - Barreiras BA 135 - 324 - 343 - PI-140 1.026 
61.Teresina PI - Fortaleza CE 222 - 343 - CE-422 611 
62.Uberlândia MG - Cachoeira do Pajeú MG 251 - 365 950 
63.Uruguaiana RS - Porto Alegre RS 290 608 
64.Prata MG - Goiânia GO 153 305 
65.Barracão SC - Cascavel PR 163 233 
66.BR-386 RS - São Borja RS RS-287 - 287 512 
67.Campina Grande PB - Caruaru PE 104 140 
68.Carazinho RS - BR-282 SC 386 - 158 228 
69.Poços de Caldas MG - Lorena SP 459 242 
70.Rio Verde GO - Iporá GO GO-174 166 
71.Araguaína TO - Picos PI 230 - TO-222 846 
72.Florianópolis SC - Lages SC 282 210 
73.Vacaria RS - Passo Fundo RS 285 173 
74.Santos SP - Além Paraíba MG 101 - 116 - SP-055 701 
75.Salvador BA - Estância SE BA-099 198 
BRASIL  47.103 

 
 
 
2.2. Coleta de Dados 

 
 A Coleta de Dados foi realizada entre os dias 06 de agosto e 05 de 

setembro deste ano por pesquisadores selecionados e devidamente treinados 

pela equipe técnica da CNT, que conduziu os trabalhos. A coleta dos dados foi 

realizada por 10 duplas (pesquisador e motorista) que avaliaram as 75 ligações 



 
 
 
rodoviárias da pesquisa deste ano. Na metodologia da Pesquisa CNT, ligação é 

uma extensão rodoviária composta por uma ou mais rodovias, federais ou 

estaduais, que apresenta grande volume de transporte de cargas e/ou de 

passageiros, e que interliga regiões de um ou mais estados, em que se verifica 

relevância social, política e econômica. 

 

A obtenção dos dados é feita de forma direta: enquanto o motorista 

percorre a estrada em baixa velocidade (entre 40Km/h e 50 Km/h) o 

pesquisador observa e registra, em formulário especificamente desenvolvido 

para este fim, as características predominantes de cada trecho de 10 Km (veja 

Anexo 2), fotografa as principais ocorrências ao longo das vias e identifica, 

com o uso do GPS, a posição das infraestruturas selecionadas. Com estes 

procedimentos, a avaliação é feita de forma contínua, e não pontual, ou seja, 

as condições de conservação são observadas em toda a extensão viária 

pesquisada. 

 

Com a finalidade de otimizar o processo de coleta dos dados, as 

rodovias selecionadas foram alocadas em 10 rotas de pesquisa (conforme 

Tabela 2), incluindo uma rota de checagem que afere, por amostragem, os 

resultados do trabalho de cada uma das demais equipes. Como a 

composição das ligações é feita a partir dos resultados de 9 rotas de coleta, 

nem sempre a origem de uma rota coincide com seu ponto de destino final. 

Por efetuar coletas amostrais de trechos inseridos nas demais rotas, com a 

finalidade de permitir a verificação dos dados coletados, a extensão total da 

rota de checagem não é considerada no cômputo total das ligações. 

 

Tabela 2 - Rotas da Pesquisa Rodoviária CNT 2002 
Rodovias 

Rotas 
Federais Estaduais 

Extensão 
Total 

Pesquisada 
1. Vitória-Porto Alegre 5.214   575 5.789 
2. Curitiba-Chuí-Curitiba 4.986   287 5.273 
3. Brasília-Belém- Brasília 5.292   269 5.561 



 
 
 

4. Brasília -Maceió 4.310 1.169 5.479 
5. Brasília -Guaraí- Brasília 4.381 2.036 6.417 
6. Brasília -Alta Floresta- Brasília 5.029   943 5.972 
7. Brasília -Rio Brasília 5.639   867 6.506 
8. Fortaleza-Recife-Fortaleza 5.143    20 5.163 
10. Rio-São Paulo    643  300   943 
9. Checagem - - - 
Extensão Total Pesquisada 40.637 6.466 47.103 

 
 
 
  
2.3. Modelo CNT de Classificação das Rodovias 
 

A Pesquisa Rodoviária CNT é composta por atividades sucessivas que 

permitem o diagnóstico das rodovias a partir da metodologia especialmente 

desenvolvida para este fim. Temos, então, resumidamente, as seguintes etapas 

da pesquisa, representadas no fluxograma a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fluxograma das Etapas Metodológicas da Pesquisa Rodoviária CNT 

 

Com a conclusão da etapa de coleta, tabulação e análise de dados, é 

utilizado o modelo de classificação de rodovias da Confederação Nacional do 

Transporte, que  considera e avalia três características físicas principais do 

sistema viário: pavimentação, sinalização e engenharia. Complementarmente, 

a infraestrutura de apoio das rodovias é verificada. 
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Cada uma destas variáveis é aferida de acordo com as opções de 

resposta apresentadas no formulário da pesquisa, apresentado no Anexo 1. 

Temos, então, que, para cada tipo de resposta é atribuído um peso numérico 

representativo de sua importância em relação à característica avaliada, 

conforme apresentado no Anexo 2.  

 

A atribuição de valores a esses pesos foi estabelecida mediante análise 

de sensibilidade dos itens avaliados. Este procedimento científico constitui-se, 

basicamente, na calibração dos valores dos pesos a partir da simulação de 

diversos cenários desenvolvidos para representar as diversas situações 

encontradas nas rodovias. Para cada rodada destes cenários, em modelo 

matemático computadorizado, compara-se o resultado obtido com a situação 

verificada na rodovia. Tal procedimento é repetido até que a calibragem 

represente, o mais fielmente possível, a situação real, cujos resultados são 

apresentados no Anexo 3. 

 

Da soma dos pesos atribuídos às características observadas em relação 

ao pavimento, sinalização e engenharia, obtém-se a nota final da rodovia, 

bem como as notas isoladas de cada uma das 3 características. A partir da 

nota final, é atribuída a classificação da extensão avaliada, de acordo com os 

intervalos apresentados no Anexo 4. 

 

 

 


