Mais de

100 mil km percorridos

Maior parte da extensão de
rodovias avaliadas tem problema
Estudo da CNT mostra que 57,3% têm alguma deficiência no estado
geral; 86,5% dos trechos são de pista simples e de mão dupla
Pesquisa CNT de Rodovias 2015 percorreu e avaliou mais de 100 mil quilômetros de rodovias pavimentadas por todo o país, um acréscimo de 2.288
km (2,3%) em relação à Pesquisa de 2014. Esse marco demonstra ainda
mais a relevância do estudo, tornando-se a cada ano uma referência ainda maior para o setor de transporte, para o governo e para vários segmentos da
sociedade.

A

Da extensão total avaliada nessa 19ª edição, 57,3% apresentaram algum tipo de deficiência no estado geral (que inclui a avaliação conjunta do pavimento, da sinalização e da geometria da via), sendo que 6,3% estavam em péssimo estado, 16,1% ruim
e 34,9% regular. Possuem condições adequadas de segurança e desempenho 42,7%,
que tiveram classificação ótimo ou bom no estado geral.
Em relação ao pavimento, foram identificados 48,6% da extensão com algum tipo
de deficiência. A sinalização apresenta problemas em 51,4% da extensão avaliada, e
a geometria da via em 77,2%. Os problemas das rodovias brasileiras tornam-se ainda mais graves com a constatação de que 86,5% dos trechos avaliados apresentam
rodovias simples de mão dupla.
A série histórica desse estudo consolidado revela a necessidade de priorizar o setor de
transporte para que a logística se torne mais competitiva e para que o Brasil ofereça melhores condições de segurança para a sociedade. As indicações da Pesquisa CNT de Rodovias
são uma referência para a definição e aplicação dos recursos de forma eficaz.

O principal objetivo da Pesquisa CNT de Rodovias é contribuir com o transportador
rodoviário do Brasil, apontando as deficiências e as necessidades de melhoria da infraestrutura das rodovias por meio de avaliação dessas características - pavimento,
sinalização e geometria da via. O modal rodoviário possui a maior participação na
matriz de transporte de cargas (61%). Portanto, investir em rodovias e na integração
com os outros modais é fundamental para o desenvolvimento do país.

(Leia a seguir as principais indicações da 19ª Pesquisa CNT de Rodovias)
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PAVIMENTO
• 48,6% (48.897 km) da extensão pesquisada apresentam algum tipo de problema
• 39,8% (40.139 km) da extensão pesquisa apresentam a superfície do pavimento desgastada
• 79,5% (15.745 km) das rodovias sob concessão tiveram classificação Ótimo ou Bom

SINALIZAÇÃO
• 51,4% (51.840 km) da extensão pesquisa apresentam algum tipo de problema
• 60,2% (48.709 km) das rodovias sob gestão pública possuem algum tipo de problema
• 17,4% (16.115 km) da extensão (com placas visíveis) possuem placas desgastadas ou totalmente ilegíveis
• 23,1% (23.271 km) da extensão pesquisada, não possuem placas de limite de velocidade
• 16,6% (16.724 km) da extensão não possuem placas de indicação
• 37,4% (37.609 km) da extensão pesquisada possuem pintura da faixa central desgastada ou
inexistente
• 45,7% (46.014 km) da extensão pesquisada não possuem faixas laterais ou a pintura está desgastada

GEOMETRIA
• 77,2% (77.787 km) da extensão pesquisa apresentam algum tipo de problema
• 86,5% (87.128 km) da extensão pesquisada são de pistas simples de mão dupla
• 39,6% (39.923 km) da extensão pesquisada não possuem acostamento
• 42,1% (14.711 km) da extensão pesquisada, onde há ocorrência de curvas perigosas, não há placas
de advertências e nem defensas completas
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Diante da dificuldade do governo em aplicar recursos nas rodovias brasileiras, a participação da iniciativa privada torna-se fundamental para promover melhorias na infraestrutura de transporte. Um ano após
o início das concessões rodoviárias realizadas por meio do PIL (Programa de Investimentos em Logística),
já é possível verificar melhora significativa nos resultados das avaliações das rodovias concedidas, principalmente nesses novos trechos.
De acordo com a Pesquisa CNT de Rodovias 2015, 78,3% da extensão concedida avaliada teve o estado
geral classificado como ótimo ou bom. Apenas 21,7% foram classificados como regulares, ruins ou péssimos. Em 2015, foram percorridos 19.804 km (19,7%) de rodovias concedidas e 80.959 km (80,3%) de rodovias sob gestão pública.
Nas vias públicas, geridas pelos governos federal e estaduais, há uma situação inversa. A maior
parte da extensão pesquisada (65,9%) apresenta algum tipo de deficiência no estado geral, sendo
38,7% regular, 19,4% ruim e 7,8% péssimo. Somente 34,1% da extensão pública foram classificadas
como ótimas ou boas.
A diferença também ocorre nas outras variáveis. O pavimento das concedidas está ótimo ou bom em
79,5% da extensão avaliada; nas públicas, em 44,6%. O percentual de sinalização ótima ou boa é de 84,2%
nas concedidas e de 39,8% nas públicas. Em relação à geometria da via, 38,9% é o percentual de ótimo e
bom nas concedidas e 18,8% nas públicas.

Resumo das Características - Extensão sob Gestão Concedidas

Resumo das Características - Extensão sob Gestão Pública
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O número de pontos críticos identificados pela Pesquisa CNT de Rodovias 2015 apresentou alta de 13,1% em relação ao ano anterior. No levantamento deste ano foram identificados 327 pontos, contra 289 em 2014.
Os pontos críticos são situações atípicas que ocorrem ao longo da via e podem trazer graves riscos à segurança dos usuários, além de custos adicionais de operação, devido à possibilidade de dano severo aos veículos, aumento do tempo de viagem e aumento do consumo de combustíveis.
Durante a pesquisa de campo de 2015, foram registrados 230 trechos com buracos grandes, 74
erosões na pista, 19 quedas de barreira e 4 pontes caídas.

Pontos Críticos - Extensão total pesquisada

Rodovias em mau estado de conservação interferem na eficiência energética do transporte rodoviário e refletem diretamente nos custos das viagens e nas emissões de poluentes.
Buracos na pista, ondulações e outros problemas obrigam os motoristas a reduzirem a marcha várias vezes durante uma viagem, o que aumenta o consumo de combustível.
O desperdício de diesel dos veículos que transitam em pavimentos inadequados é, em média, de 5%. Em 2015, estima-se que seja gerado um prejuízo em torno de R$ 2,10 bilhões pelo consumo desnecessário de 749 milhões de litros de combustível. A emissão de CO2, proveniente da queima do diesel excedente, deve atingir este ano 2 megatoneladas. O prejuízo
financeiro será agravado em 2015 pelo aumento do preço médio do litro do combustível, em
torno de 15% em relação ao ano anterior.
A Pesquisa CNT de Rodovias 2015 aponta que 48,6% da extensão avaliada em todo o Brasil apresenta algum tipo de problema no pavimento, sendo 35,4% regular; 10,1% ruim e 3,1%
péssimo.
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As condições gerais ruins das rodovias brasileiras reduzem a segurança de quem circula por elas,
além de aumentar o consumo de combustível e o tempo de viagem, além do custo de manutenção
dos veículos, de lubrificantes, de pneus e de freios. Nas vias onde o pavimento é considerado péssimo, o aumento chega a 91,5%. Em rodovias ruins, o aumento é de 65,6%; em regulares, 41,0%. Nas
rodovias com pavimento bom, o incremento foi calculado em 18,8%. Quando o pavimento é considerado ótimo, não há aumento do custo operacional.
Ao considerar a média de toda a extensão de rodovias avaliadas no Brasil, o impacto nesse custo operacional é de 25,8%, sendo que nas vias públicas o percentual é de 29,3% e nas concedidas,
de 11,3%. O maior incremento no custo ocorre nas rodovias públicas da região Norte (36,7%), que
tem muitos trechos com problemas graves no pavimento. E o menor se dá na malha concedida do
Sudeste (7,6%).
Como o custo do transporte, com destaque para o rodoviário, impacta diretamente no
preço final dos produtos comercializados no mercado nacional, consequentemente, o nível
de preços do país é influenciado pelas condições não ideais da infraestrutura das rodovias.

Fonte: Elaboração CNT

Aumento do custo operacional por região e tipo de gestão (%)
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A ligação rodoviária entre Marabá e Dom Eliseu, no Pará, formada pela BR-222, é a pior colocada
no ranking de 109 ligações da Pesquisa CNT de Rodovias 2015. Logo em seguida, em 108º lugar, está
o trecho entre Natividade, no Tocantins, e Barreiras, na Bahia, formado pelas rodovias BA-460, BR242, TO-040, TO-280. Essas ligações tiveram o estado geral classificado como ruim. As outras dez piores colocadas passam também pelos Estados de Goiás, Minas Gerais, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul
e pelo Distrito Federal.
Todas as dez melhores ligações, que tiveram o estado geral classificado como ótimo, estão localizadas no Estado de São Paulo, que tem a maior malha rodoviária concedida para a iniciativa privada. Uma delas passa também por Minas Gerais. A que ocupa o primeiro lugar no ranking é a ligação
São Paulo Limeira, formada pelas rodovias SP-310, BR-364 e SP-348.
As ligações são trechos formados por uma ou mais rodovias federais ou estaduais pavimentadas,
com grande importância socioeconômica e volume significativo de veículos de cargas e de passageiros. Esses trechos interligam territórios de uma ou mais Unidades da Federação.

Ranking das Ligações
10 melhores
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A Pesquisa CNT de Rodovias divulga anualmente a qualidade das principais ligações rodoviárias
brasileiras. Apesar disso, pouco tem sido feito para solucionar os entraves identificados naquelas
com pior classificação. Isso pode ser verificado ao comparar o resultado das dez últimas pesquisas
que apontam dez ligações classificadas como as piores por vários anos. A Belém (PA) – Guaraí (TO),
formada pelas BR-222, PA-150, PA-151, PA-252, PA-287, PA-447, PA-475, PA-483 e TO-336, esteve por oito
vezes entre as dez piores desde 2005, apesar de estar na posição 96 em 2015. A ligação Marabá –
Dom Eliseu, no Pará, composta pela BR-222, está no último lugar do ranking desta edição de 2015.
Em sete das dez últimas pesquisas, ela aparece entre as dez piores.
83,2% da extensão dessas ligações foram classificadas como regular, ruim ou péssimo, ou seja,
apresentam deficiências que comprometem o desempenho dos deslocamentos. Somente as condições do pavimento geram um aumento no custo operacional de 40,2% nesses trechos. Deficiências
na sinalização em 80,7% da extensão e na geometria da via (87,3%) reduzem a segurança dos usuários. Para recuperar a infraestrutura rodoviária dessas dez ligações, seria necessário o montante de
R$ 4,8 bilhões. A maior parte da extensão avaliada (97,8%) nas ligações que ocupam as piores posições do ranking é formada por rodovias de pista simples de mão dupla.
Concessões
Por outro lado, no topo do ranking, com as melhores classificações nas últimas dez pesquisas, estão rodovias concessionadas. Todas passam pelo Estado de São Paulo, e uma por Minas Gerais. Três
delas sempre estiveram entre as dez melhores: São Paulo (SP) – Uberaba (MG), formada pelas rodovias BR-050, SP-330/BR-050; São Paulo – Itaí (SP) – Espírito Santo do Turvo (SP), formada pelas rodovias SP-255, SP-280/BR-374; e São Paulo – Limeira (SP), formada pelas rodovias SP-310/BR-364, SP348. Esta última foi a melhor colocada em 2015. Essas dez melhores apresentam 99,1% dos trechos
avaliados considerados ótimos ou bons. Apenas 10,6% das pistas são simples e de mão dupla e o aumento do custo operacional devido à qualidade do pavimento é de 2,8% nesses trechos.

10 piores (últimas dez pesquisas)

10 melhores (últimas dez pesquisas)
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Os recursos para melhorar a infraestrutura de transporte são insuficientes e, além disso, o montante autorizado não é aplicado na velocidade necessária devido ao excesso de burocracia e outros problemas gerenciais do poder público. Em 2015, até o mês de setembro, o governo federal havia realizado apenas R$ 4,47 bilhões (43,3%) dos R$ 10,34 bilhões autorizados para ações de adequação, manutenção e
construção de rodovias.
Conforme o último Plano CNT de Transporte e Logística, de 2014, são necessários pelo menos
R$ 293,88 bilhões e 618 projetos para solucionar os problemas das rodovias brasileiras. Se considerar todos os modais, o plano indica 2.045 intervenções e quase R$ 1 trilhão. Entretanto, em 2014, o
Brasil investiu apenas R$ 9,05 bilhões em rodovias. A expectativa é de que, em 2015, esse percentual
apresente um valor ainda menor diante dos cortes provocados pelo ajuste fiscal do governo federal na tentativa de restabelecer as contas nacionais.
As possíveis consequências dessa contração dos recursos para o transporte são a paralisação de
obras essenciais ao progresso do país e à retomada do crescimento das atividades produtivas, a deterioração adicional das condições da infraestrutura instalada do setor por falta de manutenção e
o aumento do custo operacional dos transportadores.

Evolução dos Investimentos

Investimento necessário em infraestrutura rodoviária, Brasil - 2014

Fonte: Elaboração CNT com dados do Plano CNT de Transporte e Logística 2014
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Trafegar por vias com infraestrutura inadequada potencializa a ocorrência de acidentes. Com os problemas na sinalização, os motoristas têm mais dificuldades de receber as instruções para uma condução
correta. A geometria da via, que inclui curvas perigosas e falta de acostamento, pode comprometer a segurança, assim como buracos ou falhas no pavimento.
Em 2014, foram registrados 169.163 acidentes em rodovias federais fiscalizadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Além da perda de vidas e das sequelas, há prejuízos financeiros. Estimase que os acidentes de 2014 geraram um custo de R$ 12,3 bilhões (cada ocorrência implicou um
custo médio de R$ 72,70 mil).
Os acidentes com vítimas fatais possuem o custo econômico médio mais elevado, R$ 646,76 mil por
ocorrência, em razão das perdas da produção potencial dos indivíduos. Além disso, os gastos com a saúde das pessoas acidentadas, os danos materiais e a perda de cargas são exemplos de custos mensuráveis.
Uma avaliação internacional feita em 140 países reflete as deficiências das rodovias brasileiras. Segundo o ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial, divulgado em setembro de 2015, a qualidade das rodovias do Brasil encontra-se na 121ª posição.

Custos dos acidentes

Fonte: Ipea 2015

Ranking de qualidade das rodovias dos países da América do Sul - 2015
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Consolidada como uma das principais fontes de informação sobre a situação das rodovias
do país, a Pesquisa CNT de Rodovias evoluiu ao longo dessas duas décadas, com o aperfeiçoamento da metodologia, adoção de novos recursos técnicos e tecnológicos e ampliação
da extensão da malha rodoviária avaliada. Na primeira edição, foram percorridos 15.710 km
e, neste ano, 100.673 km.
Com o objetivo de oferecer um diagnóstico preciso das condições das rodovias pavimentadas brasileiras, a metodologia utilizada pela CNT é baseada em normas técnicas. Os dados
são coletados por pesquisadores devidamente treinados que percorrem as rotas de pesquisa em veículos que trafegam com velocidade máxima de 50 km/h, desde que seja respeitada a velocidade mínima da via.
Cada rodovia é avaliada conforme a observação visual das características (pavimento, sinalização e geometria) em unidades de pesquisa de até 10 km. Se ao longo do trecho for observada a existência de ponto crítico, o pesquisador identifica o tipo de situação encontrada, fotografa o local e registra a sua localização por meio de GPS.
Em 2015, o trabalho foi realizado por 20 equipes, durante 30 dias. Dezessete equipes de
campo, duas de apoio (que prestam suporte operacional e auxiliam os pesquisadores em
campo) e uma equipe de checagem, responsável pela validação das informações coletadas.
A consolidação do banco de dados é realizada depois da finalização da coleta em todas
as rotas de pesquisa. Após a análise de consistência, os dados são submetidos à aplicação
do Modelo CNT de Classificação de Rodovias e originam as informações sobre as condições
das principais rodovias do país.

CARACTERÍSTICAS PESQUISADAS
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Classificação do estado geral em (%) - por Região e UF
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