
Como rodovias de 
3-estrelas ou mais podem 
reduzir mortes e traumas

Pela primeira vez, 
as Nações Unidas 
incluíram mortes e 

ferimentos em rodovias 
nas suas Metas de 
Desenvolvimento 
Sustentável (SDG).

A meta 3.6 do SDG é 
reduzir, pela metade, 

as mortes e os 
ferimentos em rodovias 

até 2020.

Melhorar as rodovias 
do mundo para uma 

avaliação de 3-estrelas ou 
mais é uma contribuição 

efetiva que apoia os 
esforços para atingir a 

meta 3.6 do SDG.

Mas nós precisamos AGIR AGORA!

QUAL É A META?



É acessível e vale o dinheiro investido?
Sim, é!

 • A cada ano, o mundo gasta mais de US$500 bilhões 
com rodovias.

 • A reorientação desse orçamento, na direção 
de mensurar e de aumentar o desempenho de 
segurança, irá reduzir, drasticamente, as mortes e os 
ferimentos graves.

 • Programas de atualização de segurança viária em grande 
escala podem fornecer 30-50% de economia eficiente e 
gerar empregos em todo o país.

 • Mais de $8 de benefícios para cada $1 investido e taxas 
de retorno internas acima de 30% são comuns.      

 • Investir 0,1% do PIB internacional em rodovias mais 
seguras por 10 anos pode evitar 40.000.000 mortes e 
feridos graves durante 20 anos.

 • Estudos pilotos de impacto de investimentos, em 
segurança viária, ressalvam que rodovias classificadas 
como 3-estrelas ou mais podem ser financiadas pelas 
economias geradas nos setores de saúde e de seguros, 
mostrando ser um investimento vantajoso para todos. 

O que ‘3-estrelas ou mais’ realmente significa?
Objetivamente, a avaliação de estrelas 
mede o risco de morte e de ferimentos 
graves para pedestres, ciclistas, 
motociclistas e ocupantes de veículos 
nas rodovias.

Quanto mais usuários de rodovias em um 
local, maior será o custo-benefício para 
aumentar a classificação para 3, 4, ou 
5-estrelas.

A classificação por estrelas é elevada com o 
uso de dispositivos de segurança comprovados, 
como faixa de pedestres, configurações de 
interseções seguras, defensas de seguranças e 
sinalização horizontal.

Esses dispositivos, muitas vezes, são 
acessíveis e instalados, eficientemente, 
durante o andamento de grandes projetos 
ou de programas de manutenção.

Se os custos de melhorias estão muito 
altos, reduzir os limites de velocidade 
pode ajudar a alcançar as 3-estrelas 
ou uma melhor avaliação.

Em qualquer nível de serviço 
significativo de uma rodovia, a 
avaliação 3-estrelas ou mais é 
viável do ponto de vista financeiro e 
econômico.

Em rotas comerciais importantes, com 
grandes autoestradas ou com zonas 
de pedestres ao redor tanto de centros 
de transportes públicos quanto de 
Distritos Financeiros Centrais urbanos, os 
padrões de 4 ou 5-estrelas são viáveis 
e necessários, porque muitas pessoas 
estão expostas a quaisquer falhas.

REDUCE 
 SPEED   
NOW

Por que precisamos de 3-estrelas ou um mundo melhor?
 • Uma rodovia de 1-estrela é a menos segura, e a de 

5-estrelas é a mais segura.

 • Cada melhoria verificada na avaliação de estrelas, 
tipicamente, reduz pela metade o custo com acidentes 
nas rodovias.

 • Eliminando as rodovias de 1 e de 2-estrelas e tornando 
as rodovias com alto volume de tráfego em 3-estrelas ou 
mais, salvará vidas.

 • Aproximadamente, a cada ano, 1,2 milhões de 
pessoas são mortas, e até 50.000.000 são feridas em 
acidentes nas rodovias do mundo.

 • Acidentes em rodovias são a maior causa de morte para 
jovens entre as idades de 15 e 29 anos no mundo.

 • O custo econômico global de mortes e de ferimentos 
graves nas rodovias está estimado em US$1,8 trilhões 
ou 3% do PIB global.

 • Ações são necessárias para fornecer um sistema seguro 
que inclui velocidades, rodovias, usuários e veículos 
mais seguros, além de melhorias no cuidado pós-
acidente.

 • Maximizar viagens em rodovias 3-estrelas ou mais 
fornece uma medida objetiva, com base em 
evidencias, para impulsionar um melhor desempenho 
de segurança da infraestrutura.

 • Rodovias mais seguras fornecem uma intervenção 
imediata e em longo prazo.



Onde estamos agora?
 • Pedestres: somente 26% das rodovias são 3-estrelas ou 

mais para pedestres.

 • Ciclistas: somente 24% das rodovias são 3-estrelas ou 
mais para ciclistas.

 • Motociclistas: somente 29% das rodovias são 3-estrelas ou 
mais para motociclistas.

 • Veículos: somente 44% das rodovias são 3-estrelas ou 
mais para os ocupantes de veículos.

*Com base nos custos de acidentes de pessoas mortas e gravemente feridas por quilômetro percorrido por veículo.

Quem está liderando o caminho?

A oportunidade política

Instituições Financeiras Internacionais

 • O Banco de Desenvolvimento Asiático (ADB) recomenda que rodovias 
com volume de tráfego maior que 50.000 veículos por dia deveriam 
ser, no mínimo, 4-estrelas, e que rodovias que passam por 
perímetros urbanos deveriam ser 4-estrelas para pedestres.

 • O Banco Mundial e o Global Road Safety Facility (GRSF) ajudaram, 
através de teste-piloto, na classificação por estrelas e de ferramentas 
de planos de investimentos, além de estarem trabalhando com 
governos, na Índia, para definir metas de, no mínimo, 3-estrelas em 
projetos de financiamento local.

 • A Millennium Challenge Corporation tem projetos de 
classificação por estrelas, na Moldávia, nas Filipinas e em El 
Salvador, para assegurar que as mínimas metas de segurança 
para todos os usuários estão sendo atingidas.

 • O Banco de Desenvolvimento do Caribe está liderando o 
caminho com projetos do sistema seguro que incorpora 
a classificação por estrelas em uma parceria holística do 
sistema seguro com o governo (por exemplo: Belize, Ilhas 
Caimão e Barbados).
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 • Estabelecendo uma política de metas de avaliação de estrelas apropriada em nível nacional e de projetos, os recursos 
das partes relevantes interessadas podem ser focalizados a atingir um resultado de segurança mensurável.

 • Padrões de projeto, diretrizes operacionais, limites de velocidade, especificações, mecanismos de 
financiamento e desempenho de objetivos podem ser alinhados para a mesma métrica.

 • Políticos, formuladores de políticas, financiadores, consultores, times de projetos, equipes de construção e de 
manutenção podem medir e celebrar o sucesso.

Os custos de acidentes são cortados pela metade para 
cada avaliação de estrela melhorada*
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Metas políticas recomendadas para rede de rodovias 
nacionais e regionais com bastante volume 

de viagens em rodovias 
3-estrelas ou mais 
para todos os usuários

≥ 75%

Metas de projetos recomendadas para 
rodovias novas e ampliadas

4-estrelas ou mais para usuários de rodovias, 
relevantes em rodovias de alto volume

3-estrelas ou mais para usuários de rodovias, 
relevantes em todos os projetos de rodovias



Exemplos de casos de sucesso: Governos Nacionais e Autoridades de Rodovias

  Somente 0,5% da rede nacional de rodovias dos 
Países Baixos ainda tem que atingir o padrão de 
3-estrelas.

 A Suécia está ambicionando ter 3-estrelas ou mais  
 em todas as rodovias nacionais até 2025.

   Rodovias da Inglaterra têm uma meta de 90%  
de viagens em rodovias 3-estrelas ou mais até 
2020.

 A Malásia estabeleceu uma meta de 75% de   
 viagens em rodovias de alto volume de 3-estrelas  
 ou mais até 2020.

  O Midlands Highway, na Austrália, será 
atualizado para, no mínimo, o padrão 3-estrelas, 
e Queensland tem uma meta de 85% de 
viagens 3-estrelas ou mais até 2020.

 Operadores de Rodovias Pedagiadas estão   
 aumentando o padrão para os níveis 3 e   
 4-estrelas para fornecer uma viagem mais   
 segura para seus clientes na Autopista    
 Centrale, no Chile, e em Wellington Gateway   
 Partnership, na Nova Zelândia.

Caso de negócios para maximização de viagem em rodovias 3-estrelas ou mais

 Índia: Em Karnataka, um projeto 

demonstração de um corredor 3-estrelas 

do Banco Mundial foi estendido para 

incluir 500 km de rodovias adicionais. A 

porcentagem de rodovias avaliadas 1 

e 2-estrelas reduziram de 86% para 2%. 

Assim, calcula-se uma estimativa de 55% 

de redução em mortes e feridos graves.

 China: A iniciativa “Highway Safety to 

Cherish Life” do Ministério dos Transportes resultou 

em 100.000 km de rodovias a serem avaliados, e 

mais de 30.000 km estão sendo atualizados com 

melhorias de segurança de baixo custo.

 México: Em 2012 e em 2013, as autoridades do Governo 

Mexicano avaliaram um total de 45.000 km da rede principal e de 

20.000 km de uma rede secundária de rodovias. Se um investimento 

de US$5,1 bilhões do programa de melhorias nas redes rodoviárias for 

completamente implementado durante 20 anos, 70% das principais 

rodovias serão 3-estrelas ou mais para ocupantes de veículos e 79% das 

rodovias secundarias. Assim, calcula-se uma estimativa de redução de 

400.000 mortes e feridos graves durante 20 anos. 

O que poderia ser alcançado Baixa renda Baixa-média 
renda

Alta-média 
renda

Alta renda Todos

Melhorar 10% das rodovias de alto risco 108,000 km 610,000 km 992,000 km 1,546,000 km 3,255,000 km

Construir contramedidas viáveis $8 bilhões $61 bilhões $149 bilhões $464 bilhões $681 bilhões

Redução em fatalidades 384,000 1,483,000 1,528,000 283,000 3,678,000

Redução em fatalidades e ferimentos graves 4,224,000 16,313,000 16,808,000 3,113,000 40,458,000

Benefício econômico $83 bilhões $663 bilhões $2,766 bilhões $2,202 bilhões $5,715 bilhões

Relação custo benefício 11 11 19 5 8

Fonte: iRAP (2014): Business Case for Safer Roads (valores baseados em uma projeção de 20 anos)

Quem é iRAP?
 • iRAP é uma instituição de caridade com a visão para um mundo livre de rodovias de alto risco.

 • Os protocolos do iRAP são de livre uso.

 • Governos e parceiros da sociedade civil, tipicamente, lideram e financiam seus próprios programas.

 • Independentes Centros de Excelência e redes de apoio estão bem estabelecidos globalmente.

Para mais informações sobre o iRAP, por favor, visite o site: www.irap.org 
Para apoiar o trabalho do iRAP globalmente, por favor, entre em contato pelo e-mail: donate@irap.org

 Eslovaquia: Uma amostra de 327 km 

de Rodovias das Autoestradas da Eslováquia 

passou por uma série de melhorias de projetos 

sob as diretrizes da avaliação iRAP. Isso 

aumentou a porcentagem da avaliação das 

autoestradas de 3-estrelas ou mais

de 27% para 77%, o que significa 355 menos 

mortes e ferimentos graves durante 20 anos.


