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VACCINES  
FOR ROADS

ANÁLISE DE INVESTIMENTO 

VACINAS PARA 
RODOVIAS

Diariamente, cerca de 3.500 pessoas morrem em 
acidentes rodoviários e outros milhares sofrem lesões 
que comprometem drasticamente sua qualidade de vida. 
O transporte rodoviário pode e deve ser seguro, não apenas 
para aqueles que trafegam em veículos, mas para todos 
e em todas as fases da vida. Desenvolver um sistema de 
transporte seguro e de baixo risco é um passo crucial para 
se obter saúde social e econômica e desenvolvimento. Tanto 
a necessidade de uma ação, bem como a oportunidade para 
uma mudança em larga escala, jamais foi tão necessário. Os 
United Nations Sustainable Development Goals (Objetivos 
para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas) 
lançaram o desafio de reduzir à metade o número global de 
mortes e lesões causadas por acidentes rodoviários até 2020. 
Para isso, é necessário que haja um aumento significativo 
da conscientização sobre segurança rodoviária, das ações 
tomadas, da troca de conhecimentos e de perícia. O Global 
Plan for the Decade of Action for Road Safety (Plano Global 
para a Década de Ação para a Segurança Viária) para 2011 
a 2020, estabelecido pela OMS e pela UN Road Safety 
Collaboration (Colaboração das Nações Unidas para Segurança 
Viária), foi projetado para alcançar este objetivo.

O iRAP (International Road Assessment Programme - 
Programa Internacional de Avaliação de Rodovias) é uma 
instituição internacional premiada, sem fins lucrativos 
e dedicada à criação de um mundo livre de rodovias de 
alto risco. Nós trabalhamos em escala global e estamos 
agindo com urgência para salvar vidas. Atuamos com 
base em pesquisas confiáveis e provas irrefutáveis. Os 
Road Assessment Programmes (“RAPs”) (Programas de 
Avaliação de Rodovias) são um catalisador de mudanças, 
fornecendo aos líderes políticos, aos tomadores de decisão e 
aos construtores de rodovias as devidas evidências sociais, 
econômicas e de engenharia e as ferramentas necessárias 
para transformar redes viárias inteiras. Parceiros em mais 
de 70 países têm usado protocolos de índice de acidentes 
com base no Mapa de Riscos e no sistema de classificação 
por estrelas (Star Rating) para avaliar quase 900.000 km de 
rodovias, e os resultados ajudam a explicar a dimensão e a 
causa da crise global em termos de segurança rodoviária. 
A aplicação de classificações com um número mínimo de 
estrelas em novos projetos de rodovias também está ajudando 
a garantir que a segurança seja inerente aos projetos antes 
da construção. Enquanto isso, milhares de engenheiros locais 
têm adquirido formação sobre a utilização das ferramentas do 
iRAP e segurança na infra-estrutura rodoviária. É importante 
ressaltar que os investimentos para melhorar muitas das 
rodovias que foram avaliadas já foram garantidos por contrato. 
Além dos investimentos multibilionários em países de alta 
renda, as avaliações do iRAP estão sendo usadas em projetos 
multilaterais financiados por bancos de desenvolvimento, com 
um valor de mais de $8 bilhões.

MAXIMIZAR VIAGENS EM RODOVIAS CLASSIFICADAS 
COMO 3-ESTRELAS OU MAIS

Para cada $100 que o tratamento de lesões causadas por 
acidentes de trânsito custa à comunidade, cerca de $1 é 
investido em prevenção de acidentes. A inversão desse 
quadro é de extrema importância para garantir que os resultados 
dos investimentos em segurança rodoviária sejam favoráveis a 
todos os envolvidos. O iRAP também está conduzindo trabalhos 
referentes a instrumentos de financiamento inovadores, tais como 
as iniciativas das Obrigações de Impacto Social (Social Impact 
Bonds) e do Valor Compartilhado (Shared Value) que visam 
desvendar o potencial de rodovias mais seguras que aumentem o 
desempenho na classificação por estrelas para todos os tipos de 

usuários de rodovias. Ao extrapolar os resultados da avaliação do 
iRAP, criamos uma análise de investimento global para rodovias 
mais seguras. Os resultados de nossa análise simples ajudam a 
ilustrar os benefícios que poderiam ser alcançados ao longo de 20 
anos, melhorando 10% das rodovias de maior risco de cada país. 
A análise mostra que melhorias economicamente acessíveis nas 
rodovias, tais como calçadas, barreiras de segurança, ciclovias 
e acostamentos pavimentados, aplicadas em grande escala, 
impedirão a ocorrência de dezenas de milhões de mortes e lesões 
graves.
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Baixo Média baixa Média alta Alto Todos

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

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

Redução do número de mortes 384,000 1,483,000 1,528,000 283,000 3,678,000

Redução do número de mortes e 
lesões graves

4,224,000 16,313,000 16,808,000 3,113,000 40,458,000

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

Relação custo-benefício 11 11 19 5 8

Benefícios que poderiam ser alcançados ao longo de 20 anos, melhorando apenas 10% das rodovias de cada país, por grupo de renda

O software on-line ViDA é a plataforma global do iRAP que 
ajuda a garantir que todos aqueles, desde o ministro dos 
transportes e os engenheiros até os defensores da segurança 
nas rodovias, que têm o potencial de melhorar a segurança 
na engenharia de trânsito e salvar vidas possam acessar os 
resultados que eles precisam. Ao mesmo tempo, os gestores de 
projetos e programas podem controlar o nível de acesso que as 
pessoas têm aos dados dos projetos. Ao usar o ViDA, os gestores 
podem escolher opções que vão desde o acesso completamente 
seguro e privado a dados sigilosos, até o acesso completamente 
aberto e publicamente disponível aos resultados que 
complementem um relatório escrito. Graças ao apoio de nossos 
doadores, o acesso ao ViDA e aos protocolos de classificação por 
estrelas são gratuitos - vida.irap.org. Para parcerias no programa, 
projetos ou doadores, entre em contato com a equipe do iRAP.

UM SOFTWARE PARA SALVAR VIDAS



Ao definir objetivos políticos ambiciosos, como garantir que 
uma grande porcentagem de viagem ocorra em rodovias 
classificadas como 3-estrelas ou mais, os países criam um 
legado de rodovias seguras para as gerações futuras. O sistema 
de classificação por estrelas é uma medida objetiva da probabilidade 
de um acidente ocorrer e de sua gravidade. Baseia-se em dados de 
inspeção de segurança rodoviária e as amplas relações do mundo 
real entre as características próprias da rodovia e os índices de 
acidentes. As pesquisas mostram que o risco de morte ou de lesões 
graves de uma pessoa é maior em rodovias 1-estrela e menor em 
rodovias 5-estrelas. Coerentemente com a abordagem “sistema 
seguro” (“safe system”), os países líderes em segurança rodoviária 
estão cada vez mais usando metas de classificação por estrelas 
como um mecanismo para gerenciar a segurança nas principais 
rodovias e para nortear os investimentos. 

MAXIMIZAR VIAGENS EM RODOVIAS CLASSIFICADAS COMO 
3-ESTRELAS OU MAIS 

• A Highways England tem como meta fazer com que 90% das viagens 
em sua rede viária sejam em rodovias 3-estrelas ou mais até 2020.

• O governo da Suécia pretende obter uma classificação acima de três 
estrelas para 75% das rodovias até 2020, e para em torno de 100% 
das rodovias até 2025

• Na Austrália, o estado de Queensland estipulou a meta de fazer com 
que 85% das viagens ocorram em rodovias nacionais classificadas 
como 3- estrelas ou mais até 2020.

• O programa governamental New Zealand Roads of National 
Significance (RoNS) (Rodovias de Importância Nacional da Nova 
Zelândia) atingirá o padrão de, pelo menos, 4 estrelas

• Vários projetos em países em desenvolvimento têm obtido sucesso 

utilizando metas de classificação por estrelas.
• Asian Development Bank (ADB) (Banco Asiático de Desenvolvimento) 

sugere: todos os projetos rodoviários novos ou de restauração devem 
sempre ter uma classificação de segurança maior do que a rodovia já 
existente e uma classificação de pelo menos três estrelas para todos 
os tipos de usuários das rodovias

• Africa Transport Policy Program (Programa de Política de Transportes 
da África), organizado pelo Banco Mundial, explorou os potenciais 
benefícios de se estipular uma meta de pelo menos três estrelas 
para todos os tipos de usuários das rodovias dos países em 
desenvolvimento.

Ao medir o risco associado às características da rodovia, a 
classificação por estrelas pode proporcionar um indicador 
da influência das características da rodovia sobre o risco, 
melhor do que o número de acidentes por si só. As rodovias 
5-estrelas são as mais seguras e as rodovias 1-estrela são as 
menos seguras para o usuário. O foco da classificação por estrelas 
está nas características que influenciam os tipos mais comuns e 
mais graves de acidentes aos ocupantes de veículos, motociclistas, 

pedestres e ciclistas. As classificações por estrelas apresentadas 
nestes gráficos, com base em uma amostra de quase 250.000 
quilômetros de rodovias em 60 países, mostram que: 56% das 
rodovias são classificadas como 1 ou 2 estrelas para os ocupantes 
de veículos; 71% das rodovias são classificadas como 1 ou 2 
estrelas para motociclistas; 74% das rodovias são classificadas 
como 1 ou 2 estrelas para pedestres; e 76% das rodovias são 
classificadas como 1 ou 2 estrelas para ciclistas.

COMO AS RODOVIAS SE CLASSIFICAM

RETRATO DAS RODOVIAS DO MUNDO

5-estrelas 3-estrelas 2-estrelas 1-estrela4-estrelas

95% das rodovias com altos fluxos 
(>=20% do total) de motocicletas e onde 

o tráfego flui a 60 km/h ou mais não 
possuem infraestrutura para motocicletas

89% das rodovias onde há ciclistas e um 
fluxo de trânsito de 40 km/h ou mais não 

possuem infraestrutura para bicicletas

83% das rodovias onde há pedestres e 
um fluxo de trânsito de 40 km/h ou mais 

não possuem calçadas formais

47% das curvas onde o tráfego flui a 80 
km/h ou mais possuem acostamentos 

perigosos

61% das rodovias onde o tráfego flui a 80 
km/h ou mais possuem pistas simples não 

divididas

57% dos cruzamentos onde o tráfego 
flui a 60 km/h ou mais não possuem 

rotatórias, faixas de conversão protegidas 
ou interseções

2-estrelas1-estrela

Insuficiência 
de dados 

referentes a 
acidentes

Custos dos acidentes fatais e de lesões graves por quilômetro percor-
rido por veículo, conforme a classificação por estrelas na rodovia Bruce 
Highway, na Austrália

$0.148

$0.035
$0.020

$0.090

Barreiras de segurança 

Boa delimitação

Acostamentos pavimentados 
largos 

Ausência de interseção

Tangente 

Duas faixas por sentido

80km/h

Brasil  
Ocupantes de veículos: 

China
Ciclistas /condutores de bicicletas 
elétricas: 

Ciclovia

Iluminação pública

Boa pavimentação

Ausência de intersecção

Ausência de estacionamento

Duas faixas por sentido

Boa distância de visibilidade

50km/h

40km/h

Calçadas

Travessia para pedestres elevada

Iluminação pública

Uma faixa por sentido

Boa distância de visibilidade

Estacionamento gerenciado

Canteiro central

Austrália
Pedestres: 

Faixa para motocicleta

Iluminação pública

Boa delimitação

Ausência de intersecção

Acostamentos pavimentados 
estreitos 

60km/h

Boa distância de visibilidade

Severidade lateral

Vietnã
Motociclistas: 

21%

35%

33%

9%
37%

34%

22%

6%

38%

36%

19%
6%

36%

40%

18%
4%

As inspeções do iRAP criam uma rica fonte de dados que 
fornece uma visão sobre o porquê das lesões causadas por 
acidentes de trânsito continuarem sendo um dos principais 
desafios de saúde pública do mundo. Os resultados são 
baseados em uma amostra de quase 250.000 quilômetros de 
rodovias em 60 países, incluindo rodovias em áreas rurais e 

urbanas em países de baixa, de média e de alta renda. Esses 
fatores de risco desempenham um papel de destaque nos 
resultados da classificação por estrelas e fornecem uma base 
para o planejamento de tratamentos que salvam vidas.

3-estrelas 4-estrelas


