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A integração dos modais de transporte e a ampla
oferta de sistemas logísticos eficientes têm se
caracterizado como os dois principais fatores de
impulso ao desenvolvimento dos países neste
novo milênio. Rodovias são elos fundamentais nas
cadeias produtivas modernas em função de sua
grande flexibilidade e reduzido tempo de respos-
ta às demandas.

O Brasil, dadas as peculiaridades de sua geografia e
necessidades de crescimento econômico, tem na
malha rodoviária seu instrumento de maior agilida-
de na movimentação de cargas e de passageiros,
permitindo a geração de riquezas. A própria malha
rodoviária em si, é um grande ativo do país, e, como
tal, deve ser conservada e ampliada.

A manutenção e a expansão da malha rodoviária
pressupõem a disponibilidade de informações preci-
sas e detalhadas e, para isto, a Confederação Nacio-
nal do Transporte realiza e oferece à sociedade, des-
de 1995, a Pesquisa Rodoviária. Ao longo de todos
esses anos, em 11 edições, o estudo tem se mostra-
do imprescindível para um conhecimento profundo
da malha rodoviária brasileira e um instrumento
único para o desenvolvimento logístico do transpor-
te rodoviário nacional.

APRESENTAÇÃO

Ser uma importante referência em relação às rodo-
vias brasileiras exige extrema atenção com sua evo-
lução metodológica. Assim, a Pesquisa Rodoviária
CNT incorpora, a cada ano, os mais recentes recur-
sos técnicos e científicos disponíveis para aferir as
condições das rodovias, ao mesmo tempo em que
amplia a quilometragem pesquisada, aumentando
a abrangência das análises.

Os objetivos principais da Pesquisa Rodoviária CNT
são gerar informações capazes de orientar trans-
portadores e demais usuários das rodovias e tam-
bém subsidiar pesquisas e ações de melhoria da
infra-estrutura rodoviária, contribuindo, com infor-
mações valiosas e com o desenvolvimento e aper-
feiçoamento do modo rodoviário de transporte.

Respaldado em sua consolidada legitimidade, o
estudo alerta a necessidade de investimentos
contínuos para o aprimoramento do patrimônio
rodoviário nacional, permitindo que os transpor-
tadores possam continuar a ser empreendedo-
res da geração de riquezas e do progresso do
Brasil e de sua gente.

Confederação Nacional do Transporte
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1. INTRODUÇÃO

A busca da eficiência e da competitividade das empre-
sas e países traz como conseqüência primordial o cons-
tante monitoramento de suas estruturas e recursos.
Nesta ótica, o setor de transportes aparece como im-
portante elemento neste contexto, pois através deste
realiza-se a movimentação de pessoas e bens.

Na atual realidade brasileira, o setor de transporte
rodoviário possui papel fundamental, pois detém cer-
ca de 96,2% da matriz de transporte de passageiros
e de 61,8% da matriz de transporte de cargas. Sendo
assim, o monitoramento deste setor, além de uma
constante avaliação da malha rodoviária, torna-se
cada vez mais necessário para o desenvolvimento da
economia regional, como subsídio ao planejamento
estratégico. Desde 1995, a Confederação Nacional do
Transporte assumiu essa responsabilidade através da
Pesquisa Rodoviária CNT, que chega em 2006 a sua 11ª
edição, apresentando o resultado do diagnóstico de
84.382 km de rodovias federais e estaduais.

Ao longo desses anos, a Pesquisa Rodoviária CNT vem
se consolidando como importante instrumento de in-

formação para a sociedade em geral, mas mais espe-
cificamente para as esferas pública e privada, atra-
vés da qual têm obtido subsídios para tomada de de-
cisões. Sempre buscando um aprimoramento na exe-
cução da Pesquisa, a CNT a cada ano realiza ajustes
em sua estrutura, que passam desde a revisão
metodológica como também a utilização de novos
equipamentos que venham aumentar a qualidade da
pesquisa.  A função de se tornar fonte de conhecimen-
to sobre o estado de conservação das rodovias é mais
uma vez cumprida na apresentação deste relatório.

O relatório está dividido em 9 seções, sendo a pri-
meira esta breve introdução. A seção 2 apresenta o
objetivo da pesquisa e a terceira traz um resumo da
evolução da pesquisa. A quarta aborda os aspectos
metodológicos da pesquisa e a quinta mostra os re-
sultados do estudo. Já na sexta parte são apresen-
tados os resultados consolidados por região e Uni-
dade de Federação e na seguinte, o relatório das
rodovias federais pavimentadas. Por último, na se-
ção 8, são feitas as considerações finais e na seção 9
apresentados os anexos.
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2. OBJETIVOS DA PESQUISA

A Pesquisa tem como objetivo principal analisar as
condições das rodovias brasileiras pavimentadas em
relação aos aspectos de conservação, segurança e
conforto dos usuários. Ela visa subsidiar estudos rela-
cionados à avaliação dos impactos produzidos pelo
estado das rodovias sobre a atividade de transporte
de passageiros e de cargas, identificar os principais
pontos críticos e apontar a infra-estrutura de apoio
oferecida. A Pesquisa também apresenta as necessi-
dades das rodovias relativas à gerência de pavimen-
tos, pois a partir de seu levantamento, pode-se tra-
çar a forma mais eficaz da aplicação dos recursos dis-
poníveis para as intervenções corretivas e preventi-
vas. Assim, por exemplo, as informações requeridas
por usuários das rodovias são de natureza distinta
daquelas demandadas por órgãos gestores.

A metodologia desenvolvida e aprimorada para a
Pesquisa Rodoviária CNT permite identificar, com
propriedade, as principais características percebi-
das pelos usuários em relação às condições viárias:
pavimentação, sinalização e geometria. A análise
combinada destes três fatores resulta na avaliação
do estado geral de conservação das principais es-
tradas e ligações rodoviárias do país, configurando
a Pesquisa Rodoviária CNT como um dos mais im-
portantes instrumentos de diagnóstico de rodovias
hoje disponíveis no Brasil.

Uma das características presentes na Pesquisa
desde sua primeira edição é a sua permanente evo-

lução, aprimorando-se metodológica ou tecnica-
mente a fim de apresentar sempre resultados mais
precisos e detalhados. Com este estudo, a CNT de-
seja difundir a análise da infra-estrutura rodoviá-
ria para que políticas setoriais de transporte, pro-
jetos privados, programas governamentais e ati-
vidades de ensino e pesquisa possam gerar ações
que promovam o desenvolvimento do transporte
rodoviário no Brasil.

Ao analisar as condições das rodovias sob aspec-
tos que refletem, sobretudo, os níveis de conser-
vação, segurança e conforto ao rolamento, ofere-
cidos aos usuários do sistema rodoviário nacional,
a Pesquisa Rodoviária CNT se propõe, dentre ou-
tros objetivos, a: subsidiar estudos relacionados à
avaliação dos impactos produzidos pelo estado das
rodovias sobre a atividade de transporte de pas-
sageiros e cargas; identificar necessidades para
efeito da gerência de pavimentos em nível de rede;
e produzir séries históricas sobre as condições das
rodovias nacionais.

Toda a formulação técnica da Pesquisa Rodoviária
CNT é desenvolvida a partir da ótica dos usuários
das rodovias. O que se deseja é aferir as condições
viárias a partir de uma teórica rodovia-padrão, so-
bre cujos critérios técnicos não interferem a forma
de gerenciamento das estradas, já que a análise dos
resultados considera a avaliação da infra-estrutura
e não da política de transportes.
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3. EVOLUÇÃO DA PESQUISA

A Confederação Nacional do Transporte, preocupada
com o estado de conservação das rodovias brasilei-
ras e com as graves conseqüências socioeconômicas
advindas dessa condição, realizou em 1995 a primeira
Pesquisa Rodoviária. Utilizando metodologia própria,
a pesquisa teve como objetivo identificar as reais
necessidades de manutenção e recuperação da ma-
lha rodoviária pavimentada nacional.

Ao se avaliar os resultados obtidos e a repercussão
alcançada com a Pesquisa Rodoviária CNT 1995, verifi-
cou-se a necessidade de se repetir o estudo, realizando
um acompanhamento periódico das condições de nos-
sas rodovias ao longo dos anos. Assim, instituiu-se a
Pesquisa Rodoviária CNT como um diagnóstico anual.

Ano após ano a pesquisa foi sendo realizada, sempre
ampliando a extensão de rodovias pavimentadas ana-
lisadas e refinando a sua metodologia. O questionário
sofreu várias modificações, de forma a se ajustar a
aspectos técnicos mais precisos. Outros critérios de
avaliação de geometria da via foram inseridos e aná-
lises de pavimento e sinalização foram enriquecidas.
Enfim, a metodologia de classificação de rodovias
evoluiu tecnicamente com o objetivo de apresentar
resultados mais exatos e detalhados.

Em 2002, incluiu-se aos procedimentos da pesqui-
sa em campo o uso do GPS (Sistema de
Posicionamento Global). O objetivo do GPS é pro-
duzir o georreferenciamento dos dados coletados,
além de identificar a posição dos pontos críticos
encontrados na infra-estrutura viária pesquisada.
O uso do GPS trouxe significativos ganhos de preci-

são à pesquisa, na medida em que permitiu a loca-
lização exata das extensões pesquisadas, dos pon-
tos críticos e das principais infra-estruturas de
apoio disponíveis nas rodovias.

Na edição de 2003, a Pesquisa passou pela maior revi-
são metodológica já ocorrida desde a sua criação. A
CNT, juntamente com especialistas em transporte da
Universidade de Brasília, atualizou elementos e crité-
rios para a avaliação da sistemática geral de classifi-
cação dos trechos. O objetivo foi obter um maior
detalhamento da análise estatística dos dados.

A Pesquisa Rodoviária 2004 atingiu um importante
marco no que se refere a sua amplitude, pois pela
primeira vez pesquisou toda a malha rodoviária fe-
deral pavimentada. Assim, os principais corredores
de todas as 27 unidades da Federação passaram a
ter uma sistemática avaliação.

Outra grande inovação tecnológica aconteceu na
pesquisa de 2005, em que se adicionou ao material
de campo dos pesquisadores notebooks. A utiliza-
ção desses computadores foi adotada para realizar
o cadastramento dos formulários, efetuar a produ-
ção de cópias dos dados registrados pelo GPS, ca-
dastrar os registros fotográficos para a concepção
de um banco de fotos, fazer o registro dos pontos de
aferição de marcos quilométricos de cada rodovia e,
principalmente, enviar os dados pela internet e gra-
var cópias de segurança dos formulários.

Na edição 2006 da pesquisa rodoviária, foi dada ênfa-
se maior no treinamento dos pesquisadores, que teve
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duração de 120 horas, sendo a maior parte do treina-
mento realizado em campo. Além disto, foram incor-
poradas, ao material de campo da pesquisa, câmeras
fotográficas digitais, com intuito de melhorar a quali-
dade das fotos e permitir a associação automática
aos trechos pesquisados no cadastramento eletrôni-
co dos formulários de campo.

Outra mudança importante nesta edição da pesqui-
sa rodoviária foi a coleta dos pontos GPS das pontes
e viadutos em toda extensão pesquisada, composta

pelas rodovias federais pavimentadas e parte das
rodovias estaduais pavimentadas.

Com o crescimento do estudo ao longo dos anos,
tornou-se essencial que diversas ações de
melhoria de tecnologia e de metodologia de pes-
quisa fossem tomadas. Tais ações foram planeja-
das e executadas, e continuarão sendo. Assim, a
CNT poderá garantir que a Pesquisa Rodoviária
se manterá tecnicamente respaldada, moderna
e, acima de tudo, confiável.
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Neste item são abordados os aspectos
metodológicos da Pesquisa Rodoviária.  A
metodologia da Pesquisa Rodoviária está fun-
damentada na idéia de se qualificar trechos ro-
doviários de até 10 quilômetros de extensão se-
gundo sua semelhança com um trecho perfeito,
isto é, aquele que apresenta as melhores condi-
ções em todos os atributos considerados na Pes-
quisa. A quantificação dessa semelhança é rea-
lizada por meio de coeficientes de parecença,
usados em análise de agrupamento para se me-
dir semelhança ou disparidade entre dois obje-
tos quaisquer. A escolha do coeficiente a ser
usado é ditada pelo problema em análise.

Para propiciar tal comparação, é realizado, em
um primeiro momento, o diagnóstico de cada tre-
cho rodoviário. Nessa avaliação, pesquisadores
devidamente capacitados e treinados identifi-
cam, por meio de formulários, a ocorrência e a
predominância de uma série de características
viárias, que se constituem atributos da geome-
tria da via, da pavimentação ou da sinalização da
rodovia. O formulário utilizado em 2006 pode ser
verificado no Anexo 1.

Os elementos da Pesquisa relacionados à avaliação
da geometria da via, pavimento e sinalização aten-
dem à terminologia técnica de engenharia viária e
abrangem itens considerados importantes para apri-
morar a caracterização de cada aspecto pesquisado1,
de modo a facilitar a análise futura.

Em relação à forma de avaliação dos problemas
viários, vale ressaltar que os objetivos da Pesqui-
sa Rodoviária CNT restringem-se apenas à identifi-
cação e tipificação, já que a seleção dos métodos
de intervenção corretiva ou preventiva é uma atri-
buição dos gestores das rodovias, quer públicos,
quer privados.

1- Foram considerados os métodos de avaliação das condições do pavimento adotados pelas normas do DNIT como forma de melhor subsidiar a escolha dos
itens relacionados à condição dos pavimentos.

4.1. ETAPAS METODOLÓGICAS

O processo se inicia com a etapa de planejamento,
na qual os procedimentos, formulários, rodovias e
rotas são reavaliados de forma a melhorar continu-
amente a Pesquisa Rodoviária CNT. Em seguida, em
paralelo, é feito o recrutamento e treinamento dos
pesquisadores e também a formatação dos instru-
mentos de coleta de dados, com ajuste aos novos
procedimentos adotados e formatação do formulá-
rio eletrônico para aquisição dos dados de campo.

Terminadas as etapas de preparação dos instrumen-
tos de coleta de dados e de treinamento, a coleta de
dados em campo está pronta para iniciar. Durante
esta etapa são feitos monitoramento e acompanha-
mento diário dos pesquisadores, de forma a minimizar
a interferência de imprevistos de campo no
cronograma e resultados da pesquisa. Paralelamen-
te os dados parciais vão sendo enviados e validados
pela equipe de acompanhamento, corrigindo assim,
em tempo quase real, eventuais falhas detectadas.

Encerrada a fase de coleta de dados em campo, é
feita análise de consistência dos dados finais, consoli-
dando assim a base da Pesquisa Rodoviária que será
analisada. A partir da base consolidada, é aplicado o
modelo CNT de classificação, do qual os resultados da
pesquisa são gerados para fomentar a elaboração
dos Relatórios Gerencial e Analítico, além da prepara-
ção do banco de fotos das condições rodoviárias.

A partir desta etapa, os Relatórios são preparados
para divulgação, seja através da impressão, como
da página da internet que hospedará os dados para
consulta pública. Os principais resultados são orga-
nizados em uma apresentação e a pesquisa está
pronta então para divulgação.

Na Figura 1 as etapas metodológicas estão apresentadas
de maneira esquemática. Após a figura serão descritos
os principais conceitos envolvidos em cada etapa.



 Pesquisa Rodoviária

24



25

 11ª edição

 2006

4.1.1. ETAPA DE PLANEJAMENTO

A) SELEÇÃO DE RODOVIAS

Para o entendimento do processo de seleção de ro-
dovias utilizado, faz-se necessária a compreensão
de que a unidade de pesquisa da Pesquisa Rodoviá-
ria CNT é cada trecho de 10 quilômetros que com-
põem a rodovia.

Além disso, é necessário observar que, até 2003, a
Pesquisa era realizada apenas nas rodovias que fa-
ziam parte das ligações rodoviárias. Desde 2004,
com a mudança de metodologia, todas as rodovias
federais pavimentadas foram incorporadas definiti-
vamente à Pesquisa Rodoviária, crescendo em ex-
tensão à medida que as rodovias federais são pavi-
mentadas no País. Além das rodovias federais pavi-
mentadas, todas as rodovias estaduais pavimenta-
das que compõem as ligações rodoviárias foram
absorvidas pela pesquisa.

Desta forma, desde 2004, a cada ano, a extensão
da Pesquisa cresce em função de novas pavimen-
tações de rodovias federais e da inclusão de no-
vos trechos de rodovias estaduais, definidos pelo
volume de veículos e importância sócio-econômi-
ca. Além disso, são avaliadas para inclusão na ex-
tensão da Pesquisa Rodoviária CNT as rodovias
estaduais pavimentadas que possam promover
a racionalização de percursos e favorecer a
integração e desenvolvimento regional e as ro-
dovias estaduais transitórias.

Como desde a Pesquisa de 2004 a extensão
pesquisada compreende toda a malha viária federal
pavimentada, assim como na Pesquisa de 2005, na
Pesquisa de 2006 foram incluídas apenas extensões
novas de rodovias federais pavimentadas, rodovias
estaduais e rodovias transitórias. Foram adiciona-
dos 2.438 km de rodovias na Pesquisa deste ano, o
que resultou em 84.382 km pesquisados, manten-
do, assim, o gradual aumento em termos de cober-
tura da malha pavimentada nacional.

B) LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS

2 - Provenientes de dados do IDET (Índice de Desempenho Econômico do Transporte), elaborado a partir da pesquisa CNT/Fipe.

A Pesquisa Rodoviária iniciou fundamentada na lógi-
ca de corredores de transporte, que deram origem,
então, ao conceito de ligações rodoviárias. Ao longo
dos anos, o número de ligações foi crescendo e
consequentemente a extensão pesquisada. Desde
2004, com a definição de pesquisar todas as rodovi-
as federais pavimentadas, o conceito de ligações
deixou de nortear a Pesquisa Rodoviária, apesar de
serem mantidas as 109 ligações na análise, abran-
gendo as cinco regiões do país e todas as 27 Unida-
des da Federação.

Pela metodologia, ligação rodoviária é uma exten-
são formada por uma ou mais rodovias federais ou
estaduais pavimentadas, com grande volume de
transporte de cargas e/ou de passageiros, e que in-
terliga territórios, de uma ou mais Unidades da Fe-
deração, em que se verificam relevâncias sociais,
políticas e econômicas. A metodologia da Pesquisa
define que os critérios de seleção utilizados na esco-
lha das ligações sejam o volume de veículos e a im-
portância sócio-econômica, a partir da atuação dos
transportadores de cargas e de passageiros.

Os dados de volume, obtidos a partir de contagens
volumétricas realizadas por órgãos oficiais de trans-
porte e também de informações de empresas do
setor, permitem a seleção das rodovias com fluxo
de veículos mais intenso. Já a análise econômica
inclui a movimentação de passageiros e de cargas2,
o potencial de crescimento econômico e a relevân-
cia, atual ou futura, da área de influência do trecho
para o desenvolvimento local e para a integração
regional. Do cruzamento destes dois grupos de in-
formação, resultam as ligações rodoviárias
pesquisadas. A tabela 1 apresenta as 109 ligações,
as rodovias que fazem parte de cada ligação e as
respectivas extensões.

A partir da definição da malha pesquisada, são
determinadas as rotas de pesquisa. Cada rota é
composta de uma extensão a ser pesquisada
mais os trechos de deslocamento, onde a pes-

C) ROTAS DE PESQUISA
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quisa não é realizada. A preocupação principal na
montagem das rotas é que se possa coletar toda
extensão definida para pesquisa no menor prazo
possível, sem sobreposição das rotas principais.

Para Pesquisa Rodoviária CNT 2006 foram definidas 14
rotas de pesquisa principais, e uma rota de checagem,
que percorre parte das demais rotas a fim de confirmar
as condições levantadas pelos pesquisadores.

4.1.2. PREPARAÇÃO DOS
INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Nesta etapa são desenvolvidos os instrumentos de
coleta de dados, desde os formulários em papel até
os formulários eletrônicos para digitação dos dados
coletados em campo. Durante a preparação dos ins-
trumentos de coleta de dados são gerados os ma-
pas que orientam os pesquisadores no campo e que
norteiam o controle do andamento da pesquisa. São
gerados também os formulários eletrônicos para
transposição dos dados coletados em formulários
no campo para o computador, criticando automati-
camente entradas de dados que não sejam coeren-
tes e auxiliando assim, o pesquisador, a corrigir pro-
blemas de campo no mesmo dia em que eles ocor-
rem. A preparação dos instrumentos de coleta de
dados tem como finalidade organizar as informa-
ções para a montagem da base de dados da pesqui-
sa, que reúne todas as informações das rodovias
onde a pesquisa é realizada. A base de dados conso-
lida as informações levantadas em campo para aná-
lise estatística e georeferenciada.

4.1.3. TREINAMENTO DE PESSOAL

Nessa etapa é feita a preparação do pessoal seleci-
onado para o levantamento das informações em
campo. O objetivo principal dessa fase é treinar os
pesquisadores em relação às características viárias
que deverão ser diagnosticadas e como essas deve-
rão ser avaliadas.

Para isso, foi realizado um intensivo treinamento,
teórico e prático, de 120 horas de duração. No trei-
namento teórico é realizado um trabalho de padro-
nização de conceitos e de aprendizagem sobre: o
preenchimento do formulário, o levantamento da

localização de infra-estruturas de apoio, a utilização
do GPS, da máquina fotográfica digital, o manuseio
do notebook e os procedimentos operacionais da
Pesquisa. Diversas técnicas de aprendizagem são
utilizadas nesse treinamento, destacando-se as ex-
posições teóricas, os trabalhos em grupo e as análi-
ses de vídeos e fotos de pesquisas anteriores.

No procedimento de campo, os pesquisadores em
treinamento, monitorados pela coordenação da Pes-
quisa, percorrem seis rotas teste, com extensão to-
tal de cerca de 750 km, simulando o procedimento
de coleta de dados da Pesquisa. Esses trechos, pre-
viamente identificados e escolhidos pela excelente
diversidade de características apresentadas, corro-
boram para a fixação dos procedimentos teóricos e
principalmente para a padronização de conceitos e
da observação de critérios entre os pesquisadores.

De modo a permitir que a Pesquisa atinja seus pro-
pósitos, os procedimentos utilizados para o levan-
tamento dos dados “in loco” foram planejados para
atender a dois requisitos básicos:

ser suficientemente precisos para permitir a
identificação das reais condições da geome-
tria, pavimento e sinalização dos trechos
inspecionados, evitando excesso de subjeti-
vidade por parte dos avaliadores;

permitir que os dados possam ser coletados
a partir do deslocamento do pesquisador ao
longo de cada trecho em um veículo trafe-
gando com velocidade entre 40 e 50 km/h.

4.1.4. COLETA DE DADOS EM CAMPO

Foram 39 dias de coleta de dados, no período entre os
dias 28 de junho e 05 de agosto, por 15 equipes, com-
postas de pesquisadores e motoristas, selecionados
e treinados pelas Coordenações Técnica e Estatística
da CNT, que conduziram os trabalhos. Ao todo, foram
percorridos 127.867 km em 2.904 horas de coleta, re-
sultando nos 84.382 km avaliados em 2006.

No processo de coleta dos dados, a extensão to-
tal de pesquisa, composta por todas as rodovias
federais pavimentadas e algumas rodovias esta-
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duais selecionadas, foi alocada em 14 rotas a se-
rem percorridas pelas equipes de Pesquisa (Ta-
bela 2). A equipe remanescente, 15ª, percorre uma
rota de checagem com a função de aferir, por
amostragem, os resultados do trabalho de cada
uma das demais equipes. Por efetuar coletas
amostrais de trechos que já compõem outras ro-
tas, a extensão total percorrida pela equipe de
checagem (4.669 km em 2006) não é considerada
na totalização da extensão pesquisada.

A obtenção dos dados é feita de forma direta: as
equipes utilizam veículos de passeio trafegando a

3 - Vide itens 4 e 5 do Formulário de Pesquisa no Anexo 1 deste relatório.

baixa velocidade (entre 40 km/h e 50 km/h) e os
pesquisadores observam e registram, em formulá-
rio especificamente desenvolvido para este fim, as
características predominantes de cada trecho de 10
quilômetros (veja o formulário de coleta de dados
no Anexo 1). Outra atribuição dos pesquisadores é
fotografar as principais ocorrências de trechos críti-
cos ao longo das rodovias e identificar, com o uso do
GPS, a posição de infra-estruturas auxiliares pré-
selecionadas3. Utilizando estes procedimentos, a
coleta é feita de forma contínua, ou seja, as condi-
ções de conservação são observadas em toda a ex-
tensão viária pesquisada, e não por amostragem.

Tabela 1

Rodovia PR-090
Paraná
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4.1.5. ANÁLISE DE DADOS

Os dados coletados em campo são semanalmente
enviados para a coordenação da Pesquisa para a ve-
rificação de sua consistência e posterior consolida-
ção. O registro do material coletado pelo pesquisador
é realizado por meio de computadores e o seu envio
por meio da internet ou mídia digital.  O Serviço Social
do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Transporte (SENAT), além de propiciarem
um ponto de apoio ao pesquisador na estrada, ofere-
ceram meios eficientes de comunicação com a coor-
denação da Pesquisa e envio de dados.

Com o recebimento das informações, se inicia a apu-
ração e a consistência do que foi coletado em cam-
po, tendo como referência o STU/PNV 2002 e 2004.
O Sistema de Trechos Unitários (STU), divulgado pelo
Departamento Nacional de Infa-Estrutura de Trans-
portes - DNIT detalha as quilometragens das rodovi-
as pertencentes ao Plano Nacional de Viação (PNV)
e serve de base para o trabalho de consistência das
informações. Posteriormente, é executada a conso-
lidação da base de dados para a análise estatística e
aplicação da metodologia da Pesquisa Rodoviária.
Nessa etapa, os trechos rodoviários são classifica-
dos conforme a presença, ausência ou predominân-
cia dos atributos verificados em campo.

Após a conclusão da etapa de coleta, tabulação e
análise de dados, é aplicado o modelo de classifica-
ção de rodovias da Confederação Nacional do Trans-
porte, que considera e avalia três características
físicas principais do sistema viário: pavimentação,
sinalização e geometria. Complementarmente, a
infra-estrutura de apoio das rodovias é verificada.

Cada uma destas variáveis é aferida de acordo com
as opções de resposta do 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 Anexo 2.

A atribuição de valores a esses pesos foi estabelecida
mediante análise de sensibilidade dos itens avalia-

A) MODELO CNT DE CLASSIFICAÇÃO DE
RODOVIAS

dos. Este procedimento científico constitui-se, basi-
camente, na calibração dos valores dos pesos a par-
tir da simulação de diversos cenários desenvolvidos
para representar as diversas situações encontra-
das nas rodovias. Para cada rodada destes cenári-
os, em modelo matemático computadorizado, com-
para-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 estão no Anexo 2.

Da média aritmética dos pesos atribuídos às carac-
terísticas observadas em relação ao pavimento, si-
nalização e geometria, obtém-se a nota final da ro-
dovia, 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 3.

Após a classificação das rodovias, são elaboradas
as tabelas de resultados gerais, das rodovias esta-
tais, das rodovias pedagiadas, por região e unida-
des da federação e o ranking das ligações. Também
nesta etapa são elaborados os mapas das ligações
com todo detalhamento das condições e infra-es-
truturas disponíveis.

São gerados então os Relatórios Gerencial e Analí-
tico. O Relatório Gerencial, que está sendo apre-
sentado, tem como finalidade mostrar os princi-
pais resultados obtidos pela Pesquisa em toda ex-
tensão pesquisada, sendo disponibilizado de for-
ma impressa e pela internet. Já o Relatório Analíti-
co visa oferecer maior detalhamento das condi-
ções rodoviárias das principais ligações e só é
disponibilizado pela internet.

Com os resultados da Pesquisa organizados e os
Relatórios prontos, é feita a apresentação dos re-
sultados à sociedade.

B) ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
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Rodovia BR-317
Acre
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5. RESULTADOS DA PESQUISA

Para manter sua infra-estrutura rodoviária, o Estado
utiliza-se de distintas formas de gestão, das quais po-
dem ser destacadas a estatal e a concessionada. O
modelo estatal baseia-se na utilização de recursos pú-
blicos federais e estaduais para a manutenção e a con-
servação das rodovias. Na gestão concessionada, por
sua vez, é delegada a terceiros a responsabilidade de
manter as rodovias em estado adequado de utilização,
propiciando, geralmente por meio da cobrança de pe-
dágios, a execução das necessárias obras de manuten-
ção, de recuperação e de construção de novos trechos.
Outra forma adotada refere-se à cobrança de pedágios
pelo próprio Estado, configurando uma forma mista,
similar à concessionada, mas com controle estatal.

Dada a percepção de que as realidades das condi-
ções das rodovias gerenciadas por meio de cada uma
dessas modalidades são bastante diversificadas, faz-
se necessário apresentar, para cada aspecto anali-
sado, três grupos de resultados: resultado geral -
em que as rodovias sob gestão estatal e rodovias
concessionadas são analisadas conjuntamente; ro-
dovias sob gestão estatal; e rodovias pedagiadas
sob gestão estatal ou concessionada. Assim, torna-
se possível a análise sistêmica do estado de conser-
vação das rodovias no Brasil sem se perder a possi-
bilidade de se efetuarem avaliações distintas sobre
essas formas de gestão vigentes no país.

Os resultados da Pesquisa Rodoviária, nos quais apare-
ce a avaliação dos 84.382 km pesquisados em 2006,
serão apresentados, portanto, no item 5.1 na forma de
Resultados Gerais, referentes ao agrupamento das ro-
dovias sob gestão estatal e sob gestão de concessio-
nárias. No item 5.2 serão apresentados os resultados
referentes apenas às rodovias sob gestão estatal, sem
cobrança de pedágios. Por fim, a seção 5.3 mostra os
resultados referentes exclusivamente às rodovias
pedagiadas sob gestão estatal ou de concessionárias.

5.1. RESULTADOS GERAIS

Nos resultados gerais são considerados todos os tre-
chos rodoviários pesquisados, tanto de rodovias fe-
derais como de rodovias estaduais, e, nos dois casos,
incluindo rodovias sob gestão estatal e pedagiadas.

5.1.1. ESTADO GERAL

A análise simultânea das características do pavimen-
to, sinalização e geometria viária compõem o que a
Pesquisa Rodoviária CNT 2006 denomina de avalia-
ção do Estado Geral. O cálculo do Estado Geral das
rodovias considera eqüitativos os pesos das três
características analisadas.

De acordo com este critério, as condições de conser-
vação dos 84.382 km de rodovias avaliados resultam
em um índice desfavorável, em que ¾ da extensão
(75,0%) apresentam algum tipo de comprometimen-
to, sendo, portanto, classificadas como regular, ruim
ou péssimo, conforme mostram o Gráfico 2 e a Tabela
3. Em 25,0% da extensão pesquisada as rodovias en-
contram-se em condições favoráveis de conservação
(bom ou ótimo). Do total pesquisado, 10,8%, o que
equivale a 9.097 km, obteve avaliação ótima.

Rodovia BR-101
Pernambuco
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O estado da superfície da rodovia é uma das carac-
terísticas viárias mais importantes. A presença de
buracos, de afundamentos, de ondulações, de defei-
tos e a má qualidade do acostamento, além de com-
prometer a segurança e o tempo de viagem do usu-
ário nas rodovias, contribuem para o aumento de
seus custos operacionais. As condições do revesti-
mento de um pavimento, isto é, da sua superfície,
revelam a capacidade de suportar as cargas prove-
nientes do tráfego a que está submetido; e as condi-
ções de conforto e segurança oferecidas aos usuári-
os da rodovia pelo revestimento.

Através da observação da ocorrência ou não de al-
guns defeitos na superfície do pavimento é possível
analisar tanto as condições funcionais quanto es-
truturais do revestimento. Esta análise é de funda-
mental importância para as atividades de
gerenciamento do pavimento em nível de rede, na
medida em que permite a identificação dos trechos
viários que precisam sofrer intervenção por parte
do órgão responsável pela rodovia.

5.1.2.PAVIMENTO

Alguns dos defeitos observados na superfície reve-
lam especificamente problemas enquadrados na clas-
se de defeitos funcionais; outros indicam a capacida-
de do pavimento em suportar a carga para o qual foi
projetado, os chamados defeitos de classe estrutural;
e outros, ainda, pertencem às duas classes. Foi utiliza-
da como referência nesta nova metodologia as defi-
nições do MID4 (Domingues, 1993), que lista os princi-
pais defeitos observáveis na superfície de revestimen-
tos asfálticos com a(s) respectiva(s) classe(s) a que
pertencem. Destaca-se que todos os tipos de defei-
tos relatados são perceptíveis visualmente, sem o
uso de instrumentos, e que a própria Norma DNIT 009/
2003 - PRO estabelece critérios de avaliação subjeti-
va. Desta forma, a identificação dos tipos de defeito
não pressupõe a obrigatoriedade do uso de equipa-
mentos de aferição, comumente utilizados para defi-
nições de severidade e extensão.

No que se refere à avaliação da condição do pavimen-
to, a metodologia da CNT tem como objetivos: avaliar
as condições de superfície do pavimento do pavimen-
to quanto ao conforto e à segurança oferecidos ao
usuário; e fazer um inventário das principais ocorrên-
cias observadas na superfície dos pavimentos
asfálticos. Por meio de sua metodologia, a CNT se pro-
põe a avaliar sempre uma grande extensão de quilô-
metros de rodovias brasileiras. Isto exige um
balanceamento ótimo entre o nível mínimo aceitável
de detalhes das condições do pavimento a ser obser-
vado e a rapidez com que este levantamento pode
ser efetuado. Assim, por exemplo, observações que
requeiram a utilização de aparelhos (como é o caso
da medida das deformações permanentes nas trilhas
de roda previsto na Norma DNIT 006/2003 - PRO), e/
ou a marcação em campo de trechos homogêneos
para posterior avaliação, não são compatíveis com a
abrangência do estudo promovido pela CNT.

Na metodologia da CNT, a partir dos aspectos teóri-
cos apresentados nesta seção, foram adotados os
seguintes critérios na avaliação de pavimento:

4 - Manual para Identificação de Defeitos de revestimento asfálticos de pavimentos

a. a avaliação é feita a partir da observação
das condições do pavimento a cada segmen-
to de até 10 quilômetros de extensão que
compõe a extensão total pesquisada;
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b. em cada segmento o avaliador assinala a
presença de um ou mais grupos de defeitos
predominantes na superfície do segmento. Os
grupos de defeitos considerados resultam do
agrupamento dos diferentes tipos apresen-
tados na Norma DNIT 006/2003 - PRO, em fun-
ção dos respectivos fatores de ponderação
por ela atribuídos;

c. o pesquisador é treinado no sentido de iden-
tificar quando a presença de um grupo de
defeitos é considerado predominante em um
segmento de 10 quilômetros de extensão;

d. se ao longo do segmento for observado um
ou mais locais com características críticas
(escorregamento da pista e/ou queda de bar-
reiras com o bloqueio total ou parcial do trá-
fego, buraco totalmente desproporcional ao
que vinha sendo encontrado ao longo do seg-
mento, etc.), o avaliador fotografa, descreve
o local e localiza o problema através das co-
ordenadas fornecidas pelo GPS, caracterizan-
do, assim, um ponto crítico.

A determinação das condições do pavimento é feita
pela predominância das características, que deve ser
tanto na extensão, quanto na freqüência de ocorrên-
cia no trecho. A avaliação das condições de pavimen-
to inclui na pontuação as condições de superfície do
pavimento associadas à existência de pontos críticos
no trecho rodoviário analisado, as condições de pavi-
mentação do acostamento, quando existente, e a in-
terferência das condições de pavimentação na velo-
cidade do trecho. Estas características são anotadas
de acordo com a predominância de condições no tre-
cho de avaliação. É anotada também a existência de
obras de pavimentação na rodovia. Entretanto esta
característica não afeta a pontuação.

A avaliação dos índices de pavimento apresenta,
conforme a Tabela 4, percentuais desfavoráveis em
nossas rodovias. As classificações Ótimas ou Boas
acumularam 45,5%, não prevalecendo, portanto,
sobre os 54,5% Regulares, Ruins ou Péssimos, tre-
chos com pavimento em condições não-ideais. Na
comparação entre os valores absolutos, observa-se
um percentual considerável de trechos em Ótimas
condições (37,6%), percentual semelhante ao de tre-
chos Regulares (35,7%), uma indicação de que nas

rodovias encontram-se muitas alternâncias de qua-
lidade de pavimento. Um número preocupante é o
total de 18,8% classificados como Ruins ou Péssi-
mos, que correspondem a 15.832 km, trechos em
que predominam afundamentos, ondulações e bu-
racos, prejudicando sobremaneira a atividade de
transporte no país.
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5.1.3. SINALIZAÇÃO

A sinalização viária é um dos elementos mais impor-
tantes para a avaliação das condições de segurança
oferecidas pela rodovia aos seus usuários. O impacto
de situações desfavoráveis de geometria pode, por
exemplo, ser minimizado ou mesmo eliminado através
de uma sinalização viária adequada. Os elementos de
sinalização horizontal e vertical a serem verificados são
diversos, e podem diferir bastante de rodovia para ro-
dovia em função das características de geometria e de
operação do tráfego. Tendo em vista a necessidade de
não sobrecarregar o trabalho do pesquisador, foram
selecionados para verificação os elementos de sinali-
zação básicos em qualquer situação.

Em relação à sinalização são avaliadas as condições
da sinalização horizontal de regulamentação, assim
como a presença mínima de sinalização vertical no
trecho. Na pontuação do trecho rodoviário, é consi-
derada, em função das condições de visibilidade e
legibilidade, tanto a sinalização horizontal (linhas de
bordo e divisão de fluxos), como a sinalização verti-
cal (regulamentação de velocidade, indicação de lo-
calização, advertência de locais perigosos).

São ainda registradas a existência de dispositivos
auxiliares de sinalização horizontal e a presença de
defensas de barrancos, pilares de viadutos, passare-
las e curvas perigosas. Estes itens, apesar de não con-
tribuírem na pontuação de sinalização, como se tra-
tam de dispositivos auxiliares de sinalização, indicam
as condições de reforço de segurança da rodovia.

De acordo com o Gráfico 4 e a Tabela 5, 31,4 % da exten-
são pesquisada encontram-se com a sinalização em
condição regular, 38,9% em estado crítico (ruim ou pés-
simo) e 29,7% favoráveis (bom ou ótimo). A análise dos
resultados da Pesquisa sugere a existência de condi-
ções de extrema precariedade, com longas extensões
sem qualquer tipo de sinalização, em especial de placas
indicativas de limite de velocidade, de indicação de di-
reção e de advertência de locais perigosos. Vale desta-
car que grande parte da malha pesquisada encontra-
se em desacordo com os preceitos do Artigo 80, e de
seu parágrafo 1º, bem como do Artigo 88 do Código de
Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997), que explicitam o caráter obrigatório do uso de
dispositivos de sinalização em boas condições.

5.1.4. GEOMETRIA DA VIA

Cada trecho é analisado em função dos elementos
do alinhamento horizontal, alinhamento vertical e
seção transversal. Estes são os fatores que, direta e
indiretamente, têm impacto na segurança e na flui-
dez oferecidas pela via aos seus usuários, conforme
define o Manual de Projeto Geométrico de Rodovias
Rurais (DNER, 1999). Entretanto, como a avaliação é
executada mediante inspeção visual realizada com
o veículo em movimento, os elementos de geome-
tria da via são avaliados sem grande detalhamento.
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A análise da geometria busca avaliar as soluções de
engenharia implantadas nas vias para atenuar o
impacto das condições da topografia sobre o deslo-
camento dos veículos e para aumentar o nível de
segurança dos usuários. A avaliação da geometria
da via de um trecho rodoviário é determinada pelas
variáveis: tipo de rodovia combinado com a existên-
cia e condições das obras de arte; presença e condi-
ção da faixa adicional de subida em trechos ondula-
dos e montanhosos; velocidade devido ao traçado e
condição de acostamento da rodovia.

Na avaliação da geometria, a metodologia da Pesqui-
sa Rodoviária CNT estabelece as seguintes condições:

- a pista simples será avaliada como tendo
boas condições gerais de segurança quando
possuir: acostamento sem mato, faixas cen-
trais e/ou faixas laterais visíveis ou
desgastadas;

- a pista simples será avaliada como tendo
condições gerais de segurança ruins quando
o seu acostamento for tomado pelo mato ou
for inexistente, independente da condição da
sinalização horizontal; ou quando a sinaliza-
ção horizontal não existir.

Além disto, são anotadas, durante a pesquisa, a pre-
sença e extensão de desvios nas rotas, sendo que são
considerados desvios aqueles temporários, que obri-
guem o tráfego fora do eixo da rodovia, por via lateral.
E não são considerados como desvios aqueles no eixo
da rodovia, quando da duplicação ou execução de obras
de uma pista, e nem aqueles que obrigam desvios de
rodovia. Entretanto, esta característica, apesar de não
ter peso direto na pontuação do trecho, influencia a
pontuação total por reduzir a extensão de rodovia pa-
vimentada avaliada já que o trecho de desvio, pavi-
mentado ou não, não é considerado na análise.

Assim, mesmo quando a condição de um trecho rodovi-
ário é avaliada de forma negativa, é possível que esta
condição seja melhorada com intervenções dos seguin-
tes tipos: duplicação de rodovia, implantação ou
melhoria das condições de faixa adicional de subida em
trechos ondulados e montanhosos ou melhoria das con-
dições de acostamento. Apenas as correções de geo-
metria das curvas, que podem permitir maior seguran-
ça ao trecho, são mais onerosas e de difícil intervenção.

Conforme mostram o Gráfico 5 e a Tabela 6, a Pesquisa
Rodoviária CNT 2006 apurou que a geometria viária
das rodovias pesquisadas é regular, ruim ou péssima
em 78,4% da extensão pesquisada. Pesa negativamen-
te o fato de grande parte das rodovias nacionais (89,7%)
serem formadas por pistas simples de mão-dupla e sem
acostamento (40,5%). Além da ausência de acostamen-
to em grandes extensões, é grande o percentual de
trechos com acostamentos destruídos ou desgastados,
que comprometem as condições de uso para refúgio
de veículos e/ou para realização de manobras evasivas
de emergência. A ausência de faixas adicionais de subi-
da (terceira faixa) em vários trechos de pistas simples
com aclives longos e acentuados reflete, também, no
resultado da avaliação.

Rodovia BA-099
Bahia



 Pesquisa Rodoviária

40
5.1.5. RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS AVALIADAS
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5.1.6. ANÁLISE DAS VARIÁVEIS
SEGUNDO AS CARACTERÍSTICAS
DE PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E
GEOMETRIA DA VIA

Além de realizar uma análise geral das condições de
geometria, pavimento e sinalização das rodovias
brasileiras, a Pesquisa Rodoviária CNT proporciona
um detalhamento das características de todos os
aspectos citados. Nos itens seguintes veremos a si-
tuação de cada um deles.

A) PAVIMENTO
A.1) CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO

A Pesquisa, sob o enfoque desse critério, realiza um
diagnóstico da superfície de rolamento de cada tre-
cho rodoviário pesquisado com o fim de identificar
os principais defeitos encontrados no pavimento. A
predominância de pavimentação perfeita, de trin-
cas em malha ou remendo, de afundamentos, ondu-
lações ou buracos, de desgaste ou ainda de pavi-
mento totalmente destruído é avaliada neste item.

A condição de superfície do pavimento é avaliada
conforme a predominância, tanto em extensão, como
em freqüência de ocorrência, das condições da pior
das pistas de cada trecho de 10 quilômetros. O pavi-
mento então é classificado em:

Totalmente perfeito: quando o pavimento
está em perfeita regularidade superficial, não
há a presença de buracos, e não há nenhum
tipo de trepidação dentro do veículo durante
o deslocamento.

Desgastado: quando o pavimento apresenta
primeiros sinais de desgaste; consegue-se
perceber irregularidades superficiais; e ain-
da não há buracos.

Trinca em malha/remendo: já se constata
presença de trincas em malha ou presença
de remendos no pavimento, gerando trepi-
dação no interior do veículo, mas não há pre-
sença de buracos.

Afundamento, ondulação ou buraco: quando
se percebem a presença predominante de
afundamentos e/ou ondulações causadas pelo
peso dos veículos que trafegam na rodovia;
ou a presença constante de buracos.

Totalmente destruído: quando a existência de
buracos em função de sua elevada ocorrên-
cia gera uma situação difícil de solucionar
com remendos, obrigando o tráfego de veí-
culos em velocidades bastante reduzidas.

Uma alternativa construtiva viável, e ainda pouco
utilizada no país, a ser considerada na correção des-
tes problemas é o uso de pavimentos com maior
capacidade de suporte, como, por exemplo, os pavi-
mentos de concreto (pavimentos rígidos).

Nos trechos pesquisados neste ano, foi verificado que
51,0% da superfície do pavimento estão totalmente
perfeitos e 1,1% está totalmente destruído. Já os tre-
chos com algum tipo de problema, como afundamen-
tos, ondulações e buracos, desgastes, trincas em
malha e remendos, apontam para uma situação
preocupante. Em 47,9% dos trechos, observa-se al-
gum tipo de defeito, o que indica que a manutenção
das rodovias deve ser expandida e aprimorada.  Cabe
ressaltar que as atividades de restauração de um
pavimento devem ser consideradas como um pro-
cesso contínuo, para que não se tenha um quadro de
destruição generalizada no decorrer do tempo, o que
gera maiores custos de recuperação.
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direta de suas condições de superfície do pavimen-
to. Quanto pior a condição da superfície, mais inter-
ferência negativa na velocidade, chegando ao pon-
to de, em condições muito precárias do pavimento,
exigir grande redução da velocidade.

A análise de fluidez realizada pela CNT, em 2002,
revelou que tipo de pista, regularidade do pavimen-
to, traçado horizontal e topografia são fatores
intervenientes na fluidez dos veículos em rodovias.
Destaque deve ser feito a pavimentos perfeitos ou
com algumas irregularidades que permitem uma
velocidade média 30 km/h superior a rodovias com
pavimentos totalmente destruídos. Esta análise
comprova que, mais que a topografia, as condições
do pavimento são as que provocam maior queda de
velocidade nos trajetos rodoviários.

A.2) VELOCIDADE DEVIDO AO PAVIMENTO

Bom, pois não obriga a redução de velocidade;

Regular, pois obriga a redução de velocidade
pontual;

Ruim, pois obriga tráfego à baixíssima velocidade.

Apesar do alto índice de trechos avaliados que apre-
sentaram algum tipo de defeito na superfície do pa-
vimento, apenas em 7,2% da extensão pesquisada
o motorista é obrigado a fazer reduções de veloci-
dade. Mas em 1,3%, correspondente a 1.090 km, o
motorista deve trafegar à baixíssima velocidade, por
causa do grau de destruição do pavimento.

A análise de redução de velocidade devido às condições
do pavimento é realizada pela predominância do trecho
de 10 quilômetros, que pode ser classificado como:
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Além da existência de acostamento numa rodovia,
é importante avaliar a condição de pavimentação
do mesmo. Um acostamento não pavimentado, mas
em boas condições pode ser preferível à um acosta-
mento pavimentado em condições ruins, pois as ir-
regularidades do pavimento podem ocasionar pro-
blemas de segurança na transição entre a pista e o
acostamento, ou no caso de necessidade de seu uso
para área de desaceleração.

A.3) PAVIMENTO DO ACOSTAMENTO

A adoção nos acostamentos da mesma estrutura
da pista de rolamento tem efeitos benéficos no com-
portamento desta última e simplifica os problemas
de drenagem; geralmente, na parte corresponden-
te às camadas de reforço e sub-base, adota-se, para
acostamentos e pista de rolamento, a mesma solu-
ção, procedendo-se de modo idêntico para a parte
correspondente à camada de base, quando o custo
desta camada não é muito elevado.

Rodovia BR-364 Mato Grosso
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Entretanto, o revestimento do acostamento pode
ser de categoria inferior ao da pista de rolamento,
mas neste caso, é necessário que o pavimento da
pista se prolongue por 30 a 50 centímetros por so-
bre o acostamento para dar condições de drena-
gem à pista de rolamento. Não sendo do mesmo
tipo de pavimento, é importante que sejam toma-
dos os devidos cuidados para garantir a transição
de um pavimento para outro sem prejuízo para se-
gurança do motorista.

As condições do pavimento do acostamento são
verificadas conforme a predominância de condições
no trecho de 10 quilômetros, conforme a seguinte
classificação:

Pavimentado em boas condições: o acosta-
mento é considerado como pavimentado sem-
pre que houver algum tipo de tratamento so-
bre a superfície de terra, e que seja percebido
em toda a seção do acostamento. Estará em
boas condições se a superfície for homogênea.

Pavimentado e desgastado: quando for per-
cebido que o pavimento apresenta pequenos
buracos, fissuras ou presença de mato, mas
mantendo condições de uso com segurança.

Foi apontado pela pesquisa que em 62,0% da exten-
são, a superfície dos acostamentos pavimentados
está em boas condições. Por outro lado, são 31,8%
de acostamentos desgastados e 4.4% de trechos
totalmente destruídos.

Não pavimentado em boas condições: não
tem nenhum tipo de tratamento de pavimen-
tação. O acostamento é de terra e apresenta
regularidade em toda seção.

Não pavimentado e desgastado: quando o
acostamento de terra apresentar falta de ma-
nutenção, observada pela existência de pe-
quenos buracos, algum tipo mato, a faixa de
pavimento destinada à drenagem da pista de
rolamento estiver quebrada ou com peque-
no desnível, mas de maneira geral apresenta
condições de uso seguro.

Destruído: seja o acostamento pavimentado
ou não, quando apresentar condições que
comprometam a utilização do acostamento,
como, grande incidência de buracos, buracos
grandes, erosão, presença de mato constan-
te ou grandes desníveis em relação à pista
de rolamento.
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A.4) PAVIMENTO EM OBRAS

A presença de obras de pavimentação em uma rodo-
via pode ser observada na pista de rolamento, que
estiver sendo melhorada ou duplicada, ou no acosta-
mento. A condição de pavimento em obras demons-
tra a preocupação em melhorar as condições de
trafegabilidade de uma rodovia, entretanto pode ge-
rar pontualmente atrasos e redução nas condições
de segurança do trecho. Lembrando que muitas obras

são iniciadas nas rodovias e interrompidas antes da
finalização por diversos fatores, sejam eles ambientais,
financeiros, administrativos, etc., a presença de obra
só é registrada quando estiver sendo realizada no
momento da pesquisa, onde se observar máquinas
em operação ou canteiros de obra em atividade.

Na Pesquisa de 2006 se constatou a presença de
obras de pavimentação em 5,1% da extensão
pesquisada, cerca de 4.300 km

A.5) PONTO CRÍTICO

Ponto crítico de pavimentação é todo local onde al-
guma ocorrência fora do comum prejudique a segu-
rança e/ou o tráfego rodoviário. O levantamento de
pontos críticos da Pesquisa Rodoviária CNT 2006
considerou as seguintes situações:

Queda de barreira em cima da pista, devido a
desmoronamentos laterais;

Ponte ou viaduto caídos, onde há interrupção
do fluxo, ou seja, não há condição de transpo-
sição pelo mesmo;

Erosão na pista, com queda parcial da pista
de rolamento ou acostamento;

Defensas destruídas: inclui defensas laterais
de segurança em barrancos e ponte ou via-
duto sem defensas, onde houve destruição
total das defensas em ambos os lados;

Buraco grande: buracos de dimensões maio-
res que a roda de um veículo, que obriguem o
tráfego pela pista de sentido contrário;

Animais na pista, quando houver tráfego de
animais pela pista sem a devida sinalização
de advertência;

Outros pontos críticos de infra-estrutura que
possam comprometer a segurança dos con-
dutores pela rodovia.

Na maioria dos trechos pesquisados, 96,6% da
extensão total, não foram detectadas situações
de risco classificadas como pontos críticos. No
entanto, 3,3% da extensão apresentaram uma
ocorrência e em 0,1% da extensão foram encon-
trados dois pontos críticos por trecho de 10 qui-
lômetros de pesquisa.
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A sinalização horizontal de regulamentação de uma
rodovia é composta basicamente pelas pinturas de
divisão de fluxos (faixas centrais) e pelas linhas de
bordo (faixas laterais). Por definir de forma clara o
espaço destinado à circulação de cada corrente de
tráfego, também é um elemento importante na pro-
moção da segurança viária.

Como a pintura da sinalização horizontal é uma ca-
racterística contínua, adota-se a predominância das
condições em cada trecho de 10 quilômetros, de acor-
do com a seguinte classificação:

Pintura das faixas visível, quando a seção da
faixa encontra-se inteira, a forma da faixa é com-
pleta e percebe-se a refletividade da faixa;

Pintura das faixas desgastada, quando a se-
ção da faixa não está inteira, a forma da faixa
é irregular (incompleta), mas ainda consegue-
se identificar a faixa;

Pintura de faixa inexistente, quando a faixa
não foi pintada ou, a condição de desgaste
impede que se possa identificar a faixa.

B.1) LINHAS DE DIVISÃO DE FLUXOS (FAIXAS
CENTRAIS)

As linhas de divisão de fluxos opostos são faixas cen-
trais pintadas no pavimento com a função
operacional de separar e ordenar as correntes de
tráfego, estabelecendo regras de ultrapassagem e
constituindo-se na primeira referência espacial para
o motorista, importante, sobretudo em pistas sim-
ples de mão-dupla.  Na avaliação do estado de con-
servação das faixas centrais, conforme o gráfico
seguinte identificou-se que 64,7% dos trechos
pesquisados estavam visíveis, 21,7% apresentavam
a pintura das faixas desgastada e em 13,6% pintura
das faixas inexistente.

Rodovia BR-040
Rio de Janeiro



47

 11ª edição

 2006

B.2) LINHAS DE BORDO (FAIXAS LATERAIS)

As linhas de bordo são faixas laterais pintadas no
pavimento e têm a função de delimitar as extremi-
dades das pistas de rolamento, permitindo que o
condutor possa posicionar corretamente o veículo
em relação à margem de sua mão de condução,
balizando o veículo em curvas e em locais sem acos-

tamento. Na análise do estado de conservação das
faixas laterais, a Pesquisa revelou que 53,8% se en-
contram visíveis, 18,9% desgastadas e 27,3%
inexistentes, o que corresponde a uma considerável
extensão de 23.070 km sem nenhuma pintura de
linhas de bordo.
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B.3)DISPOSITIVOS AUXILIARES (TACHAS)

Os dispositivos auxiliares de complementação da sina-
lização horizontal, as tachas refletivas, conferem con-
dições adicionais e maior sensação de segurança nas
rodovias. Como o levantamento é feito de dia, existe
dificuldade de percepção da refletividade das tachas,
sendo assim, considera-se na coleta de dados, apenas
a existência de tachas de forma contínua acompanhan-
do a sinalização horizontal. Desta forma, somente quan-
do existe a predominância da presença de tachas no
trecho de 10 quilômetros, elas são registradas:

Presente apenas na faixa central;

Presente apenas nas faixas laterais;

Presente nas faixas laterais e nas faixa central.

A Pesquisa Rodoviária CNT 2006 identificou a pre-

sença de tachas nas faixas centrais e/ou laterais em
30,7% da extensão pesquisada, sendo que em 18.973
km (22,5%) estavam presentes tanto nas faixas la-

terais como nas faixas centrais.

Diferente da horizontal, a sinalização vertical não é
uma característica contínua ao longo da rodovia. As-
sim, a avaliação das placas de sinalização vertical é
realizada levando-se em conta a existência mínima
em cada trecho de 10 quilômetros, e as condições de
visibilidade e legibilidade, para constatar se, além de
existir, estão cumprindo sua função operacional. São
avaliadas apenas as placas oficiais, segundo o Código
de Trânsito Brasileiro, implantadas pelas autoridades
de trânsito. Sinalização não-regulamentada e/ou im-
provisada não são consideradas pela Pesquisa.

C) SINALIZAÇÃO VERTICAL

O avaliador registra se ao longo dos 10 quilômetros
de extensão de cada segmento existe ou não pelo
menos uma placa de regulamentação de limite de
velocidade ou de sinalização de indicação5. Um ou-
tro elemento da sinalização vertical avaliado diz res-
peito à sinalização de advertência sobre locais peri-
gosos. Integram esta sinalização de advertência: as
placas de advertência definidas no Código de Trânsi-
to Brasileiro relacionadas a curvas acentuadas, in-
terseções, declives e aclives acentuados.

5 - Na sinalização de indicação foram consideradas apenas as placas de localização de cidades, de orientação de destino e indicativas de distância.
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C.1) PLACAS DE LIMITE DE VELOCIDADE

O Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro esclarece
que a sinalização vertical de regulamentação tem
por finalidade informar aos usuários as condições,
proibições, obrigações ou restrições no uso das vias.
Suas mensagens são de caráter imperativo e seu
desrespeito constitui infração. Dentre as placas de
regulamentação, a R-19 é a que define a velocidade
máxima permitida nas rodovias, um parâmetro de-
finido a partir da geometria da via e das condições
de uso para as quais essas foram projetadas e
construídas. Devido à sua importância, a Pesquisa
analisa separadamente a presença desse tipo de
sinalização. A presença de sinalização de regulamen-
tação de limite de velocidade em cada trecho de 10

quilômetros é considerada quando for encontrada,
no trecho da rodovia, pelo menos uma placa em con-
dições de visibilidade e legibilidade.

Aferiu-se no ano de 2006 que as placas de limite
de velocidade estavam ausentes em 40,7% da
extensão pesquisada, o equivalente a 34.325 km
de rodovias. Isso indica que não tem sido devida-
mente informada ao usuário a velocidade máxi-
ma compatível com as características técnicas e
as condições de trânsito de cada via. Nos 59,3%
restantes dos trechos de 10 quilômetros
pesquisados, havia pelo menos uma placa
indicativa de limite de velocidade.

C.2) SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO

As placas de indicação têm por finalidade identificar
as vias, os destinos e os locais de interesse, bem como
orientar condutores de veículos quanto aos percur-
sos, os destinos, as distâncias e os serviços auxiliares,
podendo também ter como função a educação do
usuário. Suas mensagens possuem um caráter mera-
mente informativo ou educativo, não constituindo uma
imposição. As placas de indicação avaliadas pela Pes-
quisa Rodoviária são as placas de localização de cida-
des e de orientação de destino, sejam de sentido se-
jam de distâncias. São analisadas as placas de senti-

do e distância, localização e pré-sinalização. A pre-
sença de sinalização de indicação de localização
em cada trecho de 10 quilômetros é considerada
quando for encontrada, no trecho da rodovia, pelo
menos uma placa em condições de visibilidade e
legibilidade favorável. As placas de marcação
quilométrica da rodovia não são consideradas. Os
percentuais aferidos indicam que 57,9% dos tre-
chos pesquisados apresentam pelo menos uma pla-
ca de indicação em cada trecho de 10 quilômetros.
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C.3) PLACAS DE ADVERTÊNCIA SOBRE LOCAIS
PERIGOSOS

As placas de advertência de locais perigosos têm
por finalidade alertar os usuários para condições
potencialmente perigosas encontradas nas rodovi-
as indicando a natureza do risco. Por se tratar de um
item importante, já que envolve a segurança viária,
a Pesquisa Rodoviária avalia esse elemento de sina-
lização de forma separada. O estudo se baseia na
identificação de presença ou de ausência das placas
de advertência e a necessidade de sua utilização
nos trechos rodoviários. Integraram a avaliação: as
placas de advertência relacionadas a curvas acen-
tuadas, interseções viárias (bifurcações e entronca-
mentos), rotatórias, declives e aclives acentuados.
Para este tipo de sinalização, além da presença mí-
nima, é considerada a ausência de acordo com ne-
cessidade, classificando a sinalização da rodovia, a
cada trecho de 10 quilômetros, da seguinte forma:

Presente quando necessária, em todo o per-
curso: sempre que se perceber pelo menos
uma placa de sinalização de advertência das
situações críticas mencionadas e nenhuma
das situações de necessidade mencionadas
sem placa de advertência correspondente;

Presente quando necessária, em parte do per-
curso: sempre que se perceber pelo menos uma
placa de sinalização de advertência das situa-
ções críticas mencionadas e pelo menos uma
das situações de necessidade mencionadas
sem placa de advertência correspondente;

Ausente, mas necessária, em todo o percur-
so: sempre que se perceber pelo menos uma
das situações de necessidade mencionadas,
sem placa de advertência correspondente;

Ausente e não necessária: quando não hou-
ver nenhuma das situações de necessidade
mencionadas e nenhuma placa de advertên-
cia de locais considerados perigosos.

Os índices verificados apontam que em 39,2% da
extensão pesquisada, as placas estão presentes
quando necessárias, em todo o percurso. Em 13,5%
da extensão estão presentes quando necessárias
em parte do percurso. Já em 16,2% das rodovias
analisadas, houve situações que exigiam a presen-
ça das placas para auxiliar os motoristas, mas elas
estavam totalmente ausentes.
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C.4) VISIBILIDADE DAS PLACAS

A visibilidade das placas é um fator determinante
e essencial para que a informação de advertên-
cia, de regulamentação e de indicação seja efici-
entemente transmitida ao usuário da rodovia.
Para ser considerada visível, a placa deve ser
vista à distância. Assim, o principal aspecto ava-
liado nesse item é a existência de mato cobrin-
do as placas, seja parcial ou totalmente. Para a
verificação da visibilidade das placas em um tre-
cho de 10 quilômetros, é necessário avaliar indi-
vidualmente as placas existentes e adotar como
classificação a condição predominante, confor-
me o seguinte:

Inexistência de mato cobrindo as placas;

A inexistência total de placas apareceu em um total
de 8,5% da malha pesquisada. Além disso, outro pon-
to importante verificado foi a presença de mato co-
brindo total ou parcialmente as placas em 11,7% dos
trechos, o que corresponde a cerca de 9.934 km.

Algum mato cobrindo as placas: quando a vege-
tação lateral ou inferior à placa estiver de alguma
forma interferindo na leitura da placa, mas sem
comprometer a visibilidade e interpretação da
informação;

Mato cobrindo totalmente as placas: quando
a vegetação já estiver dificultando a leitura
da placa à distância e comprometendo a iden-
tificação da existência e informação da placa;

Inexistência de placas: caso não haja nenhu-
ma placa no trecho de 10 quilômetros.

C.5) LEGIBILIDADE DAS PLACAS

A legibilidade é outro aspecto essencial para a efici-
ência da transmissão da informação contida nas pla-
cas para os usuários das rodovias. Está associada à
leitura da placa em tempo hábil para a tomada de
decisão. Desta forma, a presença de desgaste, ferru-
gem ou ações de vandalismo, por exemplo, pode com-
prometer o reconhecimento dos pictogramas e a iden-
tificação da mensagem, principalmente no período
noturno, prejudicando as condições de segurança.

Para avaliação da legibilidade das placas em um trecho
de 10 quilômetros, é necessário avaliar individualmen-
te as placas existentes e adotar como classificação, a
condição predominante, conforme descrito a seguir:

Totalmente legíveis;

Desgastadas: quando se percebe a presença
de ferrugem, as placas estão amassadas e/
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Na avaliação deste ano, foi identificado que em
44,6% dos trechos pesquisados, as placas se en-
contram desgastadas e em 2,89% totalmente ile-
gíveis. Apenas em 52,6% da extensão avaliada, as
placas se encontram em condições de total
legibilidade, o que demonstra a pouca manuten-
ção da sinalização existente.

ou pichadas, mas ainda se consegue conhe-
cer os pictogramas e identificar a mensagem;

Totalmente ilegíveis: quando a condição de dete-
rioração do material da placa ou a intensidade
das pichações não permitem a leitura da infor-
mação no período noturno, o reconhecimento de
mensagens e pictogramas está comprometido.

C.6) DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTÍNUA
(DEFENSAS METÁLICAS / BARREIRAS DE
CONCRETO)

Os dispositivos de proteção contínua, como as
defensas metálicas e as barreiras de concreto, são
elementos colocados de forma contínua e perma-
nente ao longo da via, e têm como objetivo evitar
que veículos e/ou pedestres transponham determi-
nado local. São feitos de material maleável ou rígi-
do, com forma, resistências e dimensões capazes
de possibilitar que veículos desgovernados sejam
reconduzidos à pista, sem brusca redução de veloci-
dade, nem perda de direção, causando o mínimo de
danos ao veículo, aos ocupantes e ao próprio dispo-
sitivo. Além de proporcionar proteção, alerta os con-
dutores quanto às situações de perigo potencial ou
que requeiram maior atenção de forma a tornar mais
segura a viagem.

Para permitir uma condição mínima de segurança
aos usuários da rodovia, os dispositivos auxiliares
de proteção contínua, conhecidos como defensas,
são necessários principalmente em curvas fecha-
das, barrancos, pilares de viadutos e pilares de pas-
sarelas de pedestres. Para este tipo de dispositivo
de proteção, além da presença, é considerada a au-
sência de acordo com necessidade, classificando a
existência de defensas na rodovia, a cada trecho de
10 quilômetros, da seguinte forma:

Presente quando necessária, em todo o per-
curso: sempre que se perceber pelo menos
uma ocorrência de defensa no trecho e ne-
nhuma das situações de necessidade menci-
onadas sem a defensa correspondente ou
com a defensa incompleta;

Presente quando necessária, em parte do per-
curso: sempre que se perceber pelo menos
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uma ocorrência de defensa no trecho e pelo
menos uma das situações de necessidade
mencionadas sem a defensa correspondente
ou com a defensa incompleta;

Ausente, mas necessária, em todo o percur-
so: sempre que se perceber pelo menos uma
das situações de necessidade mencionadas
sem a defensa correspondente ou com a
defensa incompleta;

Ausente e não necessária: quando não hou-
ver nenhuma das situações de necessidade
mencionadas e nenhuma defensa no trecho
da rodovia ou com as defensas existentes,
mas incompletas.

A presença de barreiras de concreto/defensas me-
tálicas em locais onde estas forem necessárias tam-
bém foi aferida em:

canteiros centrais estreitos de vias de pista du-
pla: embora a decisão para a utilização dos dispo-
sitivos deva ser baseada na relação entre a lar-
gura do canteiro central e o tráfego médio diário
anual (Gold, 1998), em geral é recomendável a
utilização de barreiras de concreto para cantei-
ros com largura de até 5,40 m; em canteiros com
largura variando de 5,40 a 9,00 m é recomendá-
vel a utilização de defensas metálicas;

trechos viários em tangente: trechos locali-
zados junto a rios, riachos e grandes desní-
veis provocados por operações de
terraplenagem;

trechos viários em curva: para evitar a saída
da pista de veículos descontrolados, sobre-
tudo no caso de curvas fechadas ou de cur-
vas situadas junto a cursos d’água e grandes
desníveis de terraplenagem;

junto a obstáculos: para minimizar os impac-
tos de colisão dos veículos com pilares de vi-
adutos, pórticos para sinalização, etc.;

transições de estrada para ponte/viaduto:
para tornar mais seguro o movimento dos
veículos na entrada de pontes, sobretudo
daquelas que não possuem acostamento e/
ou possuem largura da pista inferior à largu-
ra normal da rodovia onde se insere.

Em relação a esse item, a pesquisa identificou que
em 12,1% da extensão os dispositivos de proteção
contínua se encontram ausentes, mas necessários,
em todo o percurso. Já em 63,7% esses não foram
considerados necessários. Estão presentes quando
necessário em todo ou em parte do percurso em
24,1% da extensão pesquisada.
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D) GEOMETRIA DA VIA

D.1) TIPO DE RODOVIA

Em relação a esse critério, os trechos rodoviários são
classificados em pista simples de mão-única, pista sim-
ples de mão-dupla e pista dupla com faixa, barreira ou
canteiro central. Essa avaliação permite fazer um le-
vantamento sobre a configuração das nossas rodovi-
as e nos permite inferir sobre a necessidade de dupli-
cação de certos trechos para atendimento do fluxo
de veículos e de critérios de segurança viária.

O tipo de rodovia representa a condição de seguran-
ça e seu nível de serviço. As rodovias mais simples e
antigas são rodovias simples de mão-dupla mas,
nelas, a medida que o volume de tráfego aumenta, o
seu nível de serviço se reduz, tornando necessário
rever o dimensionamento.

No caso de pista dupla, a largura e característica do
elemento que separa as duas pistas têm relação
direta com a segurança oferecida pela via aos usuá-
rios. Quanto mais larga e mais definida for a separa-
ção entre as pistas, menor a chance de que veículos
desgovernados em uma pista cruzem o elemento
separador e invadam a pista de sentido contrário.

Na tipificação das rodovias, é adotada a predomi-
nância no trecho de 10 quilômetros de um dos cinco
tipos de rodovia considerados:

Rodovia de pista dupla com canteiro central;

Rodovia de pista dupla com barreira central;

Rodovia de pista dupla com faixa central;

Rodovia de pista simples de mão-única; ou

Rodovia de pista simples de mão-dupla.

No caso de pista dupla com canteiro e barreira cen-

tral, é adotada a classificação de pista dupla com

canteiro central.

As rodovias brasileiras de um modo geral são antigas,

por isso temos um elevado número de pistas simples de

mão-dupla. Desde que foram projetadas, ocorreram avan-

ços tecnológicos que deram novas características aos

veículos. Essas mudanças não foram acompanhadas, de

tal modo que muitas rodovias possuem alguns de seus

aspectos de geometria obsoletos. A Pesquisa apontou

que 89,7% das extensões rodoviárias ainda são forma-

das por pista simples de mão-dupla. As rodovias de pista

dupla com canteiro ou barreira central, embora sejam

caracterizadas como umas das mais seguras pelos usu-

ários, somam apenas 7.664 km, 9,1% da malha rodoviá-

ria avaliada em 2006 pela Pesquisa Rodoviária CNT.
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D.2) FAIXA ADICIONAL DE SUBIDA (3ª FAIXA)

A faixa adicional de subida, também conhecida como
terceira faixa, é uma solução de engenharia utiliza-
da para otimizar o fluxo de veículos em terrenos
ondulados e montanhosos. É um recurso importan-
te, principalmente no que se refere às pistas sim-
ples de mão-dupla, visto que a velocidade operacional
de veículos pesados, nesses trechos, é lenta e torna
perigosa a ultrapassagem.

Esta situação impacta o fluxo de veículos na forma-
ção de filas, aumento do tempo de viagem e maior
consumo de combustível. Deve-se ressaltar que mo-
dificações de geometria viária são, em muitos casos,
restritas pelas características da própria topologia,
fazendo com que se constituam, comumente, em obras
complexas e onerosas.  A presença de faixa adicional
de subida (3a faixa) é uma forma de minimizar o im-
pacto dos trechos em aclive sobre o desempenho dos
veículos pesados. Assim, no trecho de 10 quilômetros
pesquisado, é anotado se:

Se o acostamento virar faixa adicional de subida,
é considerada a existência de faixa adicional de
subida, porém, se esta faixa adicional predomi-
nar na extensão do trecho, este será avaliado
como sem acostamento.

A Pesquisa de 2006 mostra que o percentual de tre-
chos ondulados ou montanhosos que não possuem
faixas adicionais de subida é de 44,6%, conforme
apresentado no Gráfico 22. Enquanto 41,7% do total
pesquisado se caracteriza por terreno predominan-
temente plano, e não requer faixas adicionais e 13,7%
as possuem quando necessárias.

Existir 3ª faixa e o terreno for ondulado ou
montanhoso;

Não existir 3ª faixa e o terreno for ondulado
ou montanhoso; ou

Não existir 3ª faixa e o terreno for plano.
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D.3) CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DO PAVIMEN-
TO DA FAIXA ADICIONAL DE SUBIDA (3ª FAIXA)

Uma das condições essenciais para a eficiente e se-
gura utilização das faixas adicionais de subida é a
existência de pavimento em bom estado de conser-
vação. O que se observa é que a simples existência
da faixa não é garantia suficiente de que ela será
utilizada, fator este atrelado às condições da pavi-
mentação. Nos casos em que se verificam buracos,
afundamentos e, principalmente, ondulações, os
motoristas permanecem na faixa de rolamento à
esquerda, formando filas devido à queda de veloci-
dade nos aclives, situação pela qual as faixas adicio-
nais são construídas. Cabe destacar que as maiores
perdas de velocidade ocorrem em veículos de car-
ga. Dada a deficiência na fiscalização de peso deste
tipo de veículo e a não-adequação de grande parte
das rodovias ao tráfego de novos caminhões de gran-
de capacidade de carga, sobretudo nas faixas adici-
onais verifica-se uma grande ocorrência de proble-
mas funcionais que inviabilizam seu uso, sobretudo
as ondulações geradas por trilhas de rodas.

As condições de superfície do pavimento da fai-
xa adicional de subida costumam acompanhar

Pavimento em boas condições: pavimento
perfeito;

Pavimento deficiente: existência de desgaste,
trincas, remendos, afundamentos, ondulações
e/ou buracos, mas existe funcionalidade; ou

Pavimento destruído: existência de trincas,
remendos, afundamentos, ondulações e/ou
buracos, e não existe funcionalidade.

as condições da superfície da(s) faixa(s) de rola-
mento usuais da rodovia. Entretanto, como nor-
malmente é destinada ao tráfego de veículos
lentos, por causa da sobrecarga de peso, pode
apresentar uma condição bastante inferior. Para
registrar a condição da predominância do esta-
do de superfície das ocorrências de faixa adicio-
nal de subida no trecho de 10 quilômetros, as
situações possíveis são:

Neste ano a Pesquisa identificou que 77,5% da ex-
tensão pesquisada em relação à condição de super-
fície da 3ª faixa estão em boas condições e que 22,5%
se encontram deficientes ou destruídas.
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D.4) VELOCIDADE DEVIDO AO TRAÇADO

Um dos aspectos iniciais a considerar no alinhamento
horizontal é a questão da seqüência harmônica de
trechos em curva e em tangência. Alinhamentos com
longas tangentes são indesejáveis em rodovias (DNER,
1999), especialmente sob o enfoque da segurança, uma
vez que estimulam o excesso de velocidade além de
tornarem a viagem muito monótona, provocando
desatenção ou sonolência no motorista.

Por outro lado, trechos excessivamente sinuosos, so-
bretudo com curvas de raios pequenos, tendem a
permitir menores distâncias de visibilidade e a forçar
a redução da velocidade para níveis indesejáveis, a
menos que a seção transversal, sobretudo em ter-
mos de superelevação e superlargura, seja devida-
mente projetada. Estes elementos visam permitir ao
motorista manter em curva a mesma velocidade pra-
ticada no trecho em tangente que a antecede.

Assim, a Pesquisa Rodoviária verifica, visualmen-
te, com veículo em movimento, se a geometria
do trecho obriga ou não à redução de velocida-
de, de acordo com a predominância de condi-
ções de cada trecho de 10 quilômetros. De acor-

do com as situações constatadas em campo,
onde existam a constância de trechos retos, tre-
chos retos intercalados por curvas ou seqüên-
cia de curvas acentuadas ou longas rampas, a
classificação adotada é a seguinte:

Não obriga reduções de velocidade: predomi-
nância de trechos retos;

Obriga reduções de velocidade: pois existe se-
qüência de retas e curvas; e sinalização de
redução de velocidade; ou

Presença de trechos que obrigam trafegar com
velocidade reduzida: pois se observa sinaliza-
ção de advertência sobre curvas acentuadas;
e curvas perigosas, longas rampas, etc.

Em relação à influência do traçado sobre a velocida-
de, a Pesquisa identificou que em 70,9% da exten-
são não foram apontadas interferências que obri-
gam reduções de velocidade. Já em 24,4%, os mo-
toristas são obrigados a reduções moderadas de
velocidade, e em 4,7% da extensão deve trafegar
em velocidade reduzida, devido a presença de cur-
vas fechadas e longas rampas.
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D.5) ACOSTAMENTO

Acostamento é a parte da rodovia, contígua à pista
de rolamento, destinada ao suporte lateral do pavi-
mento e proteção aos defeitos da erosão e, eventu-
almente, em caso de emergência, parada ou trânsi-
to de veículos. Serve tanto para área de refúgio para
veículos que necessitem parar, como área de recu-
peração aos veículos desgovernados e espaço adi-
cional para manobras. A disponibilidade de acosta-
mento em boas condições em uma rodovia garante
um nível de segurança maior aos condutores.

A disponibilidade ou condição de acostamento de um
trecho de rodovia são levantadas a partir da predo-
minância encontrada no trecho de 10 quilômetros, de
acordo com a observação das seguintes condições:

Acostamento sem mato: existem ao longo do tre-
cho da rodovia condições mínimas de largura e
regularidade para um automóvel parar ou utili-
zar como área de desaceleração com segurança.

Acostamento tomado pelo mato: onde é cons-
tatada falta de manutenção da pista de acos-
tamento pela observação da presença de
mato, ou presença de mato lateral invadindo
a área do acostamento.

Sem acostamento: no caso de existir uma
área de escape lateral, mas que não com-
porte um veículo inteiro, por exemplo no
caso de veículo parado, este invadir par-
cialmente a pista de rolamento; ou no caso
desta área lateral não fazer parte do pro-
jeto da rodovia, ter traçado irregular, e
impossibilitar seu uso como área de
desaceleração.

A Pesquisa Rodoviária CNT 2006 constatou que
existem grandes extensões de rodovias sem acos-
tamentos (40,5%) ou com o acostamento toma-
do pelo mato (5,8%), comprometendo a seguran-
ça do usuário.



59

 11ª edição

 2006

D.6) OBRAS DE ARTE

A presença de obras de arte (pontes/viadutos) ao lon-
go do traçado da rodovia também deve ser analisada
sob o aspecto da sua interferência no trajeto normal
dos veículos. Estas obras interferem negativamente
sempre que forem construídas sem acostamento e/
ou com largura inferior à da pista da rodovia.

Outro fator que afeta e interfere diretamente na cir-
culação normal dos veículos é a ausência de acosta-
mento nas pontes/viadutos. Quando não há esse acos-
tamento um estreitamento na largura das pistas de
rolamento é percebido e isso gera uma sensação de
insegurança no motorista, que tende a reduzir a velo-
cidade de forma brusca nestes locais. Além disso, ou-
tro problema importante constatado em nossas ro-
dovias é a ausência da proteção lateral de pontes,
onde, a sensação de segurança do usuário é severa-
mente comprometida. As pontes com defensas
destruídas podem ser palco de graves acidentes, e
neste caso foram classificadas como pontos críticos.
Na Pesquisa de 2006, foi feito registro da localização
e da quantidade de obras de arte (pontes e viadutos)
de cada categoria, nos trechos de 10 quilômetros, sem-

Trecho sem pontes ou viadutos;

Trecho onde predominam pontes e/ou viadu-
tos com acostamento e defensas completas;

Trecho onde predominam pontes e/ou viadu-
tos sem acostamento ou sem defensas ou
com defensas incompletas;

Trecho onde predominam pontes e/ou viadu-
tos sem acostamento e sem defensas ou com
defensas incompletas.

Foi observado que 47,5% da malha rodoviária
pesquisada não apresentam ocorrência de obras de
arte. Nos trechos onde ocorrem, foi verificado que a
maioria (34,9%) apresentou algum tipo de defeito,
como ausência de acostamento ou defensas incom-
pletas, em 5,8% da extensão pesquisada predomi-
nam pontes/viadutos que não possuem acostamen-
to e estão com as defensas incompletas e apenas
11,7% da extensão apresenta pontes e viadutos com
acostamento e defensas completas.

pre que o pesquisador trafegou sobre a mesma. As
categorias avaliadas se dividem da seguinte forma:
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D.7) DESVIOS NA RODOVIA

A presença de desvios no traçado normal da via em
função da realização de obras também é um fator
que, em geral, causa impactos negativos na circula-
ção normal dos veículos.

A presença de desvios temporários na rodovia é re-
gistrada, desde que haja desvio do tráfego em rela-
ção ao eixo principal da rodovia, onde o fluxo trafe-

gue por via secundária, normalmente paralela à ro-
dovia principal, podendo ser  pavimentada ou não.
Desvios sobre o eixo da rodovia, devido a obras ou
acidentes, não são considerados. Também no caso
de necessidade de utilização de outra rodovia, não
se considera como desvio.

Em 2006, 99,4% da extensão pesquisada não apre-
sentou desvios, apenas em 0,6% se constatou algum
tipo de desvio do eixo da rodovia por causa de obras.

5.2. RESULTADOS DAS RODOVIAS
SOB GESTÃO ESTATAL

As rodovias sob gestão estatal, são tanto as rodovi-
as federais sob gestão do Departamento Nacional
de Infa-Estrutura de Transportes - DNIT, quanto as
estaduais sob gestão dos Departamentos de Estra-
das de Rodagem - DER. É considerada a extensão
total de rodovias federais e estaduais menos a ex-
tensão de rodovias pedagiadas pesquisadas.

5.2.1. ESTADO GERAL

Em 73.557 km de rodovias pesquisadas sob gestão
estatal, identificou-se que em 83,1% dessa exten-
são existe um elevado grau de comprometimento
em sua conservação, isto é, se encontram em esta-
do Regular, Ruim ou Péssimo. Apenas em 16,9% da
extensão pesquisada, o estado da conservação se
encontra entre os níveis Bom e Ótimo. Esse número

apenas comprova que as ações de melhoria nas ro-
dovias federais devem ser executadas continuamen-
te para alterar de forma significativa o quadro do
estado geral das rodovias brasileiras.
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5.2.2. PAVIMENTO

Os números que apontam o estado do pavimento
das rodovias sob gestão estatal constatam algum
tipo de deficiência em 60,8% do total da extensão
pesquisada. Segundo o estudo, 6,9% dos trechos
apresentam o estado do pavimento classificado
como Péssimo, 14,2% Ruim e 39,6% Regular. Apenas
39,2% das rodovias pesquisadas encontram-se em
condições favoráveis (Bom e Ótimo).

5.2.3. SINALIZAÇÃO

A sinalização de uma rodovia tem como finalidade
regular, advertir e orientar os seus usuários. Com
um total de 79,3% de comprometimento, um núme-
ro bastante expressivo, pode-se comprovar que a
sinalização das rodovias sob gestão estatal não está
cumprindo seu objetivo. Logo, pode-se afirmar que
uma grande parte da sinalização da malha estatal
pesquisada não está transmitindo as informações
ou advertências necessárias aos usuários, o que tor-
na estas rodovias potencialmente perigosas, exigin-
do um maior grau de atenção dos motoristas. Tam-
bém se pode concluir a partir deste número que há
necessidade de se implantar um programa de sina-
lização das rodovias de larga escala.
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5.2.4. GEOMETRIA

Em relação à geometria da via, a Pesquisa identifi-
cou que 82,5% dos trechos avaliados foram classi-
ficados como Regulares, Ruins ou Péssimos. A aná-
lise da geometria busca avaliar as soluções de en-
genharia implantadas nas vias para atenuar o im-
pacto das condições da topografia sobre o deslo-
camento dos veículos e para aumentar o nível de
segurança dos usuários.

Rodovia BR-364
Mato Grosso
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5.2.5. PANORAMA DAS RODOVIAS SOB GESTÃO ESTATAL SEGUNDO AS
CARACTERÍSTICAS DE PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E GEOMETRIA

A) PAVIMENTO

CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO
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VELOCIDADE DEVIDO AO PAVIMENTO

PAVIMENTO DO ACOSTAMENTO
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PAVIMENTO EM OBRAS

PONTO CRÍTICO
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B) SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LINHAS DE DIVISÃO DE FLUXOS (FAIXAS CENTRAIS)

LINHAS DE BORDO (FAIXAS LATERAIS)



67

 11ª edição

 2006

DISPOSITIVOS AUXILIARES (TACHAS)

SINALIZAÇÃO VERTICAL

LIMITE DE VELOCIDADE
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INDICAÇÃO

VISIBILIDADE DAS PLACAS
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LEGIBILIDADE DAS PLACAS

Rodovia BR-070
Mato Grosso
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ADVERTÊNCIA SOBRE DE LOCAIS PERIGOSOS

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTÍNUA (DEFENSAS METÁLICAS / BARREIRAS DE CONCRETO)
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C) GEOMETRIA DA VIA

TIPO DE RODOVIA

FAIXA ADICIONAL DE SUBIDA (3ª FAIXA)
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VELOCIDADE DEVIDO AO TRAÇADO
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ACOSTAMENTO

OBRAS DE ARTE
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DESVIOS NA RODOVIA

5.3. RESULTADOS DAS RODOVIAS
PEDAGIADAS - SOB GESTÃO
TERCEIRIZADA OU ESTATAL

É considerada a extensão total de rodovias
pedagiadas, administradas por concessionárias ou
com pedágios administrados por órgãos estaduais.
Aqui são computadas tanto as rodovias federais con-
cedidas diretamente pela União e cujas concessões
são acompanhadas pela ANTT, quanto rodovias fede-
rais delegadas aos estados. São também contempla-
das as rodovias estaduais concedidas pelos estados
e controladas pelos Departamentos Rodoviários Es-
taduais e também dos trechos das rodovias estadu-
ais com pedágios controlados pelos estados (DAER/
RS, DERSA/SP e DER/SP) e que, portanto, recebem re-
cursos dos pedágios para sua manutenção.

5.3.1. ESTADO GERAL

De acordo com esse critério, que avalia simultanea-
mente as características de pavimento, sinalização
e geometria viária, as condições de conservação dos
10.825 km de rodovias pedagiadas sob gestão esta-
tal ou de concessionárias demonstraram mais uma
vez a situação favorável desta parcela de nossas
rodovias. Segundo o levantamento realizado pela
Pesquisa Rodoviária CNT 2006 apenas 20,2% dos

trechos rodoviários concessionados se encontram
em estado Regular, Ruim ou Péssimo e 79,8% em
estado Ótimo ou Bom.

Destacam-se neste item 20 km de rodovias, 0,2%
classificados como Péssimos. Este trecho especifi-
camente, se trata de um trecho da SP-270, onde o
DER/SP administra praça de pedágio.
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5.3.2. PAVIMENTO

O fluxo regular de recursos investidos em trechos
viários é fundamental para a manutenção das con-
dições operacionais das rodovias. É o que indica o
resultado obtido na avaliação dos trechos rodoviá-
rios pedagiados. Segundo o levantamento, 88,4%
dos trechos apresentaram condições favoráveis de
conservação do pavimento (Bom e Ótimo) e apenas
10,6% obtiveram uma classificação Ruim e Deficien-
te, havendo apenas 1,0% dos trechos em péssimo
estado. Esta situação, sob o ponto de vista
operacional, é bastante favorável ao transportador.
Rodovias com adequado estado de conservação pro-
piciam a redução de custos operacionais e possibili-
tam a redução de tempos de viagem, além de ga-
rantir maior eficiência no transporte.

Rodovia BR-412
Paraíba
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5.3.3. SINALIZAÇÃO

Os números encontrados indicam que em 90,6%
dos trechos pesquisados o estado da sinalização
das rodovias pedagiadas está em estado Bom ou
Ótimo. Assim, grande parte da malha pesquisada
encontra-se de acordo com os preceitos do Códi-
go de Trânsito Brasileiro, que explicitam o cará-
ter obrigatório do uso de dispositivos de sinaliza-
ção em boas condições.

5.3.4. GEOMETRIA

As rodovias brasileiras, de um modo geral, são anti-
gas e provenientes de projetos que adotavam a cons-
trução de pista simples de mão-dupla. Esse fato favo-
rece a deficiência observada nas rodovias ainda nos
dias de hoje, quanto ao aspecto de geometria, visto
que ainda temos poucos trechos duplicados em nos-
so país. Segundo a Pesquisa Rodoviária CNT 2006,
50,6% da extensão pesquisada foi avaliada como Re-
gular, Ruim ou Péssimo, nas rodovias pedagiadas sob
gestão estatal ou de concessionárias.
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5.3.5. PANORAMA DAS RODOVIAS SOB GESTÃO TERCEIRIZADA SEGUNDO AS
CARACTERÍSTICAS DE PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E GEOMETRIA

A) PAVIMENTO

CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO

VELOCIDADE DEVIDO AO PAVIMENTO
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PAVIMENTO DO ACOSTAMENTO

PAVIMENTO EM OBRAS
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PONTO CRÍTICO

B) SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LINHAS DE DIVISÃO DE FLUXOS (FAIXAS CENTRAIS)
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LINHAS DE BORDO (FAIXAS LATERAIS)

DISPOSITIVOS AUXILIARES (TACHAS)
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SINALIZAÇÃO VERTICAL

LIMITE DE VELOCIDADE

INDICAÇÃO
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VISIBILIDADE DAS PLACAS

LEGIBILIDADE DAS PLACAS
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ADVERTÊNCIA SOBRE LOCAIS PERIGOSOS

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTÍNUA (DEFENSAS METÁLICAS / BARREIRAS DE CONCRETO)
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C) GEOMETRIA DA VIA

TIPO DE RODOVIA

FAIXA ADICIONAL DE SUBIDA (3ª FAIXA)
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VELOCIDADE DEVIDO AO TRAÇADO
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ACOSTAMENTO

Rodovia BR-163
Mato Grosso



87

 11ª edição

 2006

OBRAS DE ARTE

DESVIOS NA RODOVIA
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DESVIOS NA RODOVIA

5.4. OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Além das variáveis já apresentadas, a Pesquisa Ro-
doviária ainda faz um levantamento da presença de
infra-estrutura complementar nas rodovias. É avali-
ada, para cada trecho pesquisado, a presença de
quebra-molas, de postos de abastecimento, de
borracharias, de oficinas mecânicas, de restauran-
tes e lanchonetes, de concessionárias, de
balizadores, de balizadores refletivos, de pontes e
viadutos e de passarelas ou travessias de pedes-
tres. Essas informações, por serem acessórias, não
afetam a classificação geral do trecho e nem são
utilizadas no cômputo das notas, mas permitem que
se acrescente um mapeamento dos serviços pres-
tados ao longo de nossas rodovias.

Além dessas informações, ainda são indicados,
coletados por meio de pontos GPS, postos de con-
trole fiscais e de vigilância sanitária, balanças em
operação e praças de pedágio. Por último, a Pesqui-
sa de 2006 realizou o levantamento georeferenciado
das obras de arte e dos principais trechos críticos
identificados nas rodovias brasileiras. Foram apon-
tadas: localização de quedas de barreira, de pontes
caídas, de erosões e de grandes buracos na pista e
de defensas destruídas. Os principais trechos críti-
cos estarão relacionados no Relatório Analítico da
Pesquisa Rodoviária CNT 2006 e disponíveis no en-
dereço eletrônico da Confederação Nacional do
Transporte (www.cnt.org.br).

Na tabela 15 são apresentados os quantitativos re-
ferentes às principais características levantadas por
pontos GPS. No levantamento dos postos de fiscali-
zação de tributos, assim como vigilância sanitária,
os pesquisadores só registravam a existência e lo-
calização após verificarem que estavam funcionan-
do normalmente, muitos deles operando no mesmo
local que os postos de fiscalização.

Além da fiscalização de tributos e de condições
fitossanitárias, os postos ainda podem efetuar a
pesagem das cargas para conferência das notas e
tributos e/ou para evitar circulação de sobrepeso
nas rodovias. A pesagem pode ser em postos de
controle com balanças fixas, em toda malha
pesquisada foram encontrados 95 deste tipo, 66 em
rodovias federais e 29 em rodovias estaduais. A ve-
rificação de peso da carga também pode ser feita
através de balanças móveis, normalmente utiliza-
das por concessionárias de rodovias, mas para efei-
to deste levantamento, só foram registradas as que
tinham fiscais da ANTT junto, totalizando 15 balan-
ças. Na verificação e localização das obras de arte,
foram encontradas 1.868 pontes ou viadutos sem
acostamento e sem defensas completas (26,7%),
4.495 com acostamento e sem defensas completas
ou sem acostamento e com defensas completas
(64,2%) e 634 pontes ou viadutos sem acostamen-
to e sem defensas completas (9,1%).
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O ranking das rodovias é obtido pelo ordenamento
da nota geral de todas as 109 ligações rodoviárias
avaliadas. Quanto maior a nota, melhor a situa-
ção geral de conservação da rodovia. Para os ca-

5.5. RANKING DA CLASSIFICAÇÃO
GERAL DAS LIGAÇÕES EM 2006

sos de desempate utilizam-se os seguintes crité-
rios: a nota nos critérios pavimento, sinalização e
geometria, nessa ordem e, persistindo o empate,
a extensão do trecho.

Rodovia BR-319
Amazonas
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continuação
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Rodovia BR-070
Mato Grosso
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6. RESULTADOS REGIONAIS E
ESTADUAIS

Nesse tópico são apresentados os resultados consoli-
dados por regiões e por unidades da federação. O in-
tuito é promover uma análise comparativa entre os
resultados obtidos nos estados e nas regiões e os
resultados nacionais considerando o estado geral, a
pavimentação, a geometria da via e a sinalização.

6.1. EXTENSÃO GERAL POR REGIÃO E ESTADO
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continuação

Rodovia BR-242
Bahia
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6.2. ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS
6.2.1. ESTADO GERAL
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6.2.2. PAVIMENTO
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6.2.3. SINALIZAÇÃO
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6.2.4. GEOMETRIA DA VIA
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6.3. CARACTERÍSTICAS DO PAVIMENTO

6.3.1. CONDIÇÕES DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO
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6.3.2. VELOCIDADE DEVIDO AO PAVIMENTO
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6.3.3. PAVIMENTO DO ACOSTAMENTO
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6.4. CARACTERÍSTICA DA SINALIZAÇÃO
6.4.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
FAIXAS CENTRAIS
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FAIXAS LATERAIS
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6.4.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL
PLACAS DE LIMITE DE VELOCIDADE
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PLACAS DE INDICAÇÃO
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PLACAS DE ADVERTÊNCIA DE LOCAIS PERIGOSOS
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VISIBILIDADE DAS PLACAS
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LEGIBILIDADE DAS PLACAS
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6.5. CARACTERÍSTICA DA GEOMETRIA
6.5.1.  TIPO DE RODOVIA
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6.5.2. ACOSTAMENTO
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6.5.3. FAIXA ADICIONAL DE SUBIDA
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6.5.4.CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO DA FAIXA ADICIONAL DE SUBIDA (3ª FAIXA)
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6.5.5. VELOCIDADE DEVIDO AO TRAÇADO HORIZONTAL
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6.5.6. OBRAS DE ARTE
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Rodovia SP-563
São Paulo
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7. RODOVIAS FEDERAIS
PAVIMENTADAS

A pesquisa Rodoviária CNT realizou, mais uma vez, o
levantamento da totalidade da malha federal pavi-
mentada. Nesse tópico é apresentada a classifica-
ção geral das rodovias federais, fazendo um
detalhamento sobre as unidades da federação que
abrangem a nota final e a extensão pesquisada.

7.1.2. PAVIMENTO

7.1.1. ESTADO GERAL
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7.1.3. SINALIZAÇÃO

7.1.4. GEOMETRIA
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continuação
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Rodovia BR-116
Santa Catarina
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.1. CONCLUSÕES

A Pesquisa Rodoviária CNT 2006 confirma a grande
necessidade de melhoria nas condições das rodovi-
as brasileiras, o que, em termos práticos, se traduz
em comprometimento dos níveis de desempenho e
de segurança do setor de transportes, além do au-
mento dos custos.

Foram pesquisados 8.811 km na região Norte, 24.432
km no Nordeste, 12.397 km no Centro-oeste, 23.589
km no Sudeste e 15.153 km na região Sul, totalizando
84.382 km. A avaliação do cenário nacional resulta
em situação desfavorável, em que 75,0% da exten-
são pesquisada apresentaram algum grau de imper-
feição (38,4% regulares, 24,4% ruins, 12,2% péssi-
mos). Exemplo disso são: 54,5% da extensão
pesquisada que encontram-se com pavimento em
estado regular, ruim ou péssimo (45.950 km); 70,3%
da extensão apresentam sinalização em estado ina-
dequado (59.309 km). Os trechos com afundamentos,
ondulações ou buracos acumulam 12,6% (10.615 km).

Ao analisar os resultados da Pesquisa, é possível con-
cluir que as deficiências na infra-estrutura rodoviária
comprometem a integração com as demais modali-
dades, gerando restrições operacionais e dificultan-
do o crescimento da intermodalidade. Todo crescimen-
to econômico do país tem de ser precedido por uma
situação favorável dos sistemas de transportes, o que
requer melhorias significativas da rede atual, além
da expansão do sistema rodoviário nacional.

A possibilidade de ampla análise logística com os
dados pesquisados permite a estruturação de ações
de investimento de forma a atender as necessida-
des do setor de transporte.

A reversão do cenário desfavorável em nossas
rodovias exige recursos maciços para a manu-
tenção, restauração, reconstrução e expansão
da malha. O processo de perda de qualidade de
nossas rodovias teve início com a extinção do
Fundo Rodoviário Nacional (após a Constituição
Federal de 1988).

Conclui-se que é necessária maior alocação de re-
cursos para o sistema rodoviário brasileiro. Os in-
vestimentos para que o sistema rodoviário atinja,
de imediato, os padrões necessários de segurança e
desempenho, são estimados em R$ 20 bilhões e para
a correta conservação e manutenção, investimen-
tos da ordem de R$ 1 bilhão por ano, valores muito
acima dos aplicados nos últimos anos.

Para que isso ocorra é necessária aplicação de re-
cursos da CIDE em investimento efetivo em obras
rodoviárias e não no custeio, além de recursos oriun-
dos do orçamento da União.

Só assim, o Brasil terá um sistema rodoviário efici-
ente, integrado aos outros modais, oferecendo con-
dições para o País crescer.
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Rodovia MG-050
Minas Gerais
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9. ANEXOS

ANEXO 1 – FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
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ANEXO 1 – FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS

continuação



147

 11ª edição

 2006

ANEXO 2 – PESOS DAS CARACTERÍSTICAS DAS VARIÁVEIS
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ANEXO 2 – PESOS DAS CARACTERÍSTICAS DAS VARIÁVEIS
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ANEXO 3 – INTERVALOS DE CLASSIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS AVALIADAS
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ANEXO 4 - NOTAS FINAIS DAS 109 LIGAÇÕES EM 2006
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ANEXO 5 - CLASSIFICAÇÃO POR CARACTERÍSTICA DAS 109 LIGAÇÕES EM 2006
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A íntegra das informações contidas na Pesquisa Ro-
doviária CNT 2006 compõe o Relatório Analítico, que
pode ser obtido no endereço www.cnt.org.br. Neste
relatório são descritas as principais características
técnicas presentes em toda a extensão inspecionada
e o detalhamento de localização georreferenciadas
de diversos elementos rodoviários, como fiscalização
de velocidade, postos de polícia, pedágios e balanças.




