


A repórter Roberta Soares e o fotógrafo Guga Matos, guiados pelo motorista Reginaldo
Araújo, percorreram 10 mil km para produzir Descaminhos. As designers Ana Carolina
Soriano e Fabiana Martins assinam a concepção gráfica, com tratamento de Cláudio Coutinho.

Roberta Soares
betasoares8@gmail.com.br

B
oas estradas não servem apenas para transportar cargas, garantir a conservação de
veículos, evitar acidentes, viabilizar negócios, gerar desenvolvimento. Estrada é vi-
da. Por elas passam sonhos, desilusões. Delas dependem muitos. A escola, a educa-
ção, o médico, o hospital, o lazer, a diversão, a qualidade de vida. Sem caminhos,
não vamos, não seguimos, não voltamos, não reencontramos. Sem estradas, não
construímos nem conquistamos. Foi a partir dessa concepção que o Jornal doCom-

mercio saiu pelas estradas de Pernambuco para produzir o caderno especial Descaminhos.
Durante 22 dias percorreu o Estado, um dos menores do País em extensão territorial, mas o
terceiro maior do Nordeste, com 98.311 quilômetros quadrados. Rodou 10 mil quilômetros,
dos 12,5mil que compõem amalha rodoviária pernambucana, a quartamaior doNordeste. Pe-
las estradas, descobriu que são muitos os descaminhos de Pernambuco.
Encontrou um Estado de rodovias ruins, as federais e principalmente as estaduais. Um Per-

nambuco ainda sem inúmeras ligações, que em pleno século 21 deixa parte do seu povo isola-
do de tudo, dependendo exclusivamente da fé do nordestino, tão presente e conformadora no
interior mais distante, exatamente aquele mais isolado, mais excluído. Que possui metade de
sua malha viária ainda de terra. Comprovou que a culpa não é de um governo, de um prefeito,
de um governador, mas demuitos e por muito, muito tempo. A missão do caderno especial foi
mapear a malha rodoviária pernambucana, formada por 10 mil quilômetros de estradas esta-
duais (PEs), pavimentadas ou não, e 2,5 mil quilômetros de ligações federais (BRs). No percur-
so, o JC passou por 100 das 142 rodovias estaduais e 11 das 13 estradas federais existentes no
Estado. Embora tenha andado em praticamente toda amalha rodoviária de Pernambuco,Des-
caminhos não se propõe a ser uma reportagem sobre estradas. Mas sobre as estradas na vida
das pessoas. Em seus sonhos, planos, desejos e medos. É um caderno sobre os efeitos e as
consequências dos caminhos e descaminhos no dia a dia das pessoas.
O JC viu rodovias completamente abandonadas e umamalha viária na qual o poder público

se faz grosseiramente ausente. Seja no cuidado, na fiscalização ou na segurança. Quase ne-
nhum policiamento foi encontrado. Ao contrário, o sentimento de solidão domina o dia a dia
daqueles que precisam ir e vir. Percorreu o Sertão, o Agreste, a Zona daMata e o Litoral para
encontrar histórias tristes de gente que vive excluída pela ausência de estradas e, consequente-
mente, de oportunidades na vida. Gente que não tem direito a um transporte decente, uma das
consequências da deficiência ou inexistência das estradas. Pessoas que se ajudammutuamen-
te para poder ir e vir, acostumadas a ficar à beira da estrada, de dia ou à noite, sob sol forte ou
chuva, à espera de um transporte. Transporte que quase sempre não possui qualidade, já que,
sem estradas, o custo demanutenção aumentamuito e, sem fiscalização, o estímulo ao cumpri-
mento das regras de trânsito inexiste. São veículos que mais parecem carcaças, caindo aos pe-
daços, sem qualquer segurança, conduzidos quase sempre por motoristas despreparados, sem
habilitação e sem habilidade. E, para usá-los, o povo ainda precisa pagar tarifas altas.
A reportagem vivenciou a dificuldade de deslocamento. Andou com estudantes, jovens e

também crianças pequenas, em caminhões pau-de-arara, em estradas de terra batida, por 20,
30, 40 quilômetros seguidos. Visitou comunidades completamente isoladas, cidades que há
anos esperam a estrada chegar com a esperança de que dias melhores virão. Encontrou uma
rodovia federal ainda de terra - algo inaceitável para tempos de Ipads e TVs smart - e passou
por rodovias estaduais completamente destruídas, mas utilizadas diariamente como único ca-
minho demuitos. Cruzou estradas damorte, repletas de cruzes para simbolizar as vidas perdi-
das em suas curvas. E encontrou estradas sem nada ou commuito pouco: desprovidas de acos-
tamento, sinalização vertical e horizontal, com a vegetação invadindo, emmuitos casos, quase
metade da pista, e tomadas por animais abandonados, que matam e morrem em violentos aci-
dentes. Diante desse cenário, percebeu que o pernambucano se acostumou a considerar ape-
nas o pavimento para definir a qualidade de uma rodovia. E elas são muito mais do que isso.
Também passou por estradas boas, recentemente pavimentadas, que depois de concluídas

alimentam sonhos e desejos de cidades inteiras. Estradas que, quando feitas, têm impacto eco-
nômico alto e trazem qualidade de vida para a população. No caminho encontrou ainda varia-
dos exemplos de até onde o descaso do poder público pode chegar, com obras iniciadas e aban-
donadas ou intermináveis. Algumas, alvos de investigação dos órgãos de controle, que tentam
arrumar o desarrumado, evitar o desperdício do dinheiro público, mas pouco conseguem. E,
nomeio disso tudo, como sempre, o povo. Sempre ele, sofrido e desesperançado.

Ivanildo Sampaio
Diretor de Redação
sampaio@jc.com.br

F
oi Washington Luiz, presidente da
República entre 1926 e 1930, quando
foi deposto no bojo de ummovimen-
to liderado por Getúlio Vargas, quem
cunhou a célebre frase: “Governar é
abrir estradas” – e talvez fosse, na-

queles anos 20 do século passado, quando
grande parte da nossa população ainda era ru-
ral e as principais metrópoles de então se-
riam hoje apenas cidades de porte médio e
menor expressão. No calor da Segunda Guer-
raMundial, o general norte-americano D. Ei-
senhower, comandante das forças aliadas no
conflito, confessou sua admiração com a qua-
lidade das estradas alemães, que permitiam
as tropas e os tanques de Hitler se desloca-
rem com tanta segurança e facilidade.
No Brasil, foi Juscelino Kubitscheck quem

retomou, em parte, os ensinamentos de Wa-
shington Luiz e, com seu Plano deMetas, co-
locou umprograma de grandes rodovias inte-
restaduais em suas prioridades. Fazia senti-
do: JK incentivou e viu nascer a indústria au-
tomobilística brasileira – e os automóveis, pa-
ra circular, careciam de estradas. Hoje, ao
que se constata, nós temos automóveis de-
mais para estradas de menos. E as que temos,
com raríssimas exceções, sejam elas esta-
duais ou federais, encontram-se em lastimá-
vel estado de conservação.
Foi para mostrar essa realidade cruel que a

nossa repórter Roberta Soares, na compa-
nhia do fotógrafo Guga Matos, conduzidos
pelo experiente e tarimbado motorista Regi-
naldoAraújo, um veterano demais de 100 via-
gens a serviço do jornal, percorreram mais
de 10mil quilômetros de estradas – estaduais
e federais, mas todas localizadas em Pernam-
buco – testemunhando, desde o Litoral ao
Sertão, o quadro de deterioração e abandono
que permeia a malha viária em nosso Estado.
Umamalha que compreende 142 estradas es-
taduais e 13 rodovias federais, entre elas a
BR-101, provavelmente uma das mais exten-
sas do País, que vai do Norte até os confins
do Rio Grande do Sul. Isso sem contar as inú-
meras vicinais que interligam municípios e
povoados, algumas tão acanhadas que mais
lembram as trilhas do passado abertas para a
passagem de carros-de-bois.
Acostumada a trabalhar “no asfalto”, onde

se especializou na cobertura dos setores dire-
tamente ligados à mobilidade urbana, Rober-
ta Soares se revela chocada com os descami-
nhos que encontrou na execução de sua tare-
fa: no Sertão do Moxotó, por exemplo, custa
crer que uma rodovia federal – a BR-110 – se-
ja apenas uma trilha de terra rasgando o ma-
to brabo da caatinga. São 80 quilômetros de
terra batida, expelindo calor e poeira do iní-
cio até o fim. De outra parte, também no Ser-
tão doMoxotó, está a estadual PE-300, com a
triste fama de ser “a estrada damorte”: ao lon-
go do seu traçado, registra-se uma cruz a ca-
da dois quilômetros, a denúncia silenciosa pa-
ra marcar a morte por acidentes de 43 pes-
soas, que não escaparam das curvas traiçoei-
ras, do traçado inadequado, da má conserva-
ção. E o impacto disso tudo? A vida poderia
ser melhor para sertanejos e agrestinos, para
o homem do campo e da cidade, caso tivésse-
mos umamalha rodoviária decente, conserva-
da, trafegável, que não provocasse tantos aci-
dentes nem resultasse em tantas vítimas, pois
essa realidade tem impacto direto na saúde,
na educação e na qualidade de vida demilha-
res de pernambucanos que padecem desse es-
quecimento. Fala-se na privatização das estra-
das, mas o projeto não anda e o governo alega
que os recursos federais são poucos para os
milhares de quilômetros de estradas que pre-
cisam ser refeitos. Há um acomodamento e
uma pasmaceira em cada canto, enquanto as
estradas continuammatando a cada dia. Esse
suplemento especial,Descaminhos, com cria-
ção gráfica de Fabiana Martins e Ana Caroli-
na Soriano, é, infelizmente, um contraponto
a tantas coisas positivas que estão acontecen-
do em nosso Estado – uma prova de que ain-
da precisamos, muito, olhar com determina-
ção e coração os problemas que nos afetam e
que carecem, mais do que nunca, de uma ur-
gente solução.



U
ma estrada federal esquecida por todos. Fora do mapa. Ignorada. É assim
que apresentamos aos leitores a BR-110, a rodovia da vergonha. Vergonha
para o Brasil, ainda maior para Pernambuco. De terra batida, em pleno sé-
culo 21, humilha e desafia quem precisa passar por ela. E são muitos. Mais
de 70 mil pessoas que habitam as cidades de Ibimirim e Petrolândia, no
Sertão do Moxotó pernambucano, além de outros três mil índios da etnia

Kambiwá espalhados em sete tribos ao longo do árduo e marrom caminho, perdido
a 400 quilômetros do Recife. Trafegar pela via incomoda, constrange. Em cami-
nhões pau-de-arara, as crianças se agasalham, protegem braços e cabelos na tentati-
va de não chegar cobertas de poeira à única escola disponível, em Ibimirim. Asmeni-
nas são as quemais se incomodam. O constrangimento é evidente. Parecem seres es-
tranhos, completamente agasalhados, contrastando com o sol a pino do Sertão per-
nambucano, ainda mais castigante em tempos de seca forte.
Mas é a única opção. Seguir viagem no pau-de-arara pela estrada de terra batida

para ter acesso à educação. Engolir poeira, literalmente. Nada podem fazer se a
BR-110 tem mil quilômetros pavimentados no Nordeste, mas exatamente no trecho
entre Ibimirim e Petrolândia permanece esquecida. A rodovia da vergonha tem
atualmente quase 80 quilômetros de terra batida, mato e lixo. Quem passa por ela se
impressiona. Duvida que esteja numa BR. Acredita estar em mais uma ligação vici-
nal, daquelas que unem o nada a lugar algum. A pavimentação da BR-110 encurtaria
os caminhos de muitos. Mas não, é de terra e continuará assim por um bom tempo.
O governo federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trans-
portes (Dnit), diz que ainda este ano irá pavimentar o trecho e que não o fez no pas-
sado porque não havia viabilidade econômica. Nem a necessidade da população fala-
va mais alto. O custo de pavimentá-la, atualmente estimado em R$ 210 milhões, não
compensava pelo retorno que traria. Não valia a pena, essa é a expressão dos técni-
cos. Agora, pelomenos diante da reportagem, passou a valer.Mas na região da rodo-
via da vergonha ninguém acredita. As promessas, denunciam os moradores, são fei-
tas desde os anos 1940.
A BR-110 corta o Nordeste ao leste e, por isso, tem importância para a região. Co-

meça na cidade de Areia Branca, no Rio Grande doNorte, passa porMossoró (RN) e
segue pela Paraíba, onde é uma rodovia estadual (PB-110). Em Pernambuco, passava
por Brejinho e São José do Egito antes de entrar novamente na Paraíba e retornar a
Pernambuco, em Sertânia. Esse trecho, até o Cruzeiro do Nordeste, foi estadualiza-
do. Da BR-232 até Ibimirim, continua federal. Depois de Petrolândia, volta a ser pavi-
mentada, seguindo para a divisa com Alagoas. Naquele Estado, possui menos de 15
quilômetros ligando as divisas de Pernambuco e da Bahia, onde chega a Paulo Afon-
so e à BR-324, em São Sebastião do Passé, na RegiãoMetropolitana de Salvador. To-
da a BR-110 possui 1.042 quilômetros e, com exceção de um trecho de 100 quilôme-
tros entre a cidade de Areia Branca, no Rio Grande do Norte, e a divisa com a Paraí-
ba, é de terra batida apenas em Pernambuco.
Os prejuízos para quem depende dela sãomuitos. A ausência de pavimento isola a

população. Sem estrada, sem transporte, sem desenvolvimento. Sofrem todos. Quem
mora nas cidades e quem está no meio do caminho. O município de Ibimirim é um
exemplo. Está cercado por três estradas ruins. É cortado pela BR-110, seja pelo tre-
cho pavimentado que vai até a BR-232 ou pelo de terra que liga a cidade a
Petrolândia. Além dela, depende de duas rodovias estaduais - PE-336 e PE-360 - que
se encontram em péssimo estado. A PE-336 dá acesso aomunicípio de Inajá e quan-
do o JC passou por ela estava quase na terra. A PE-360, que liga Ibimirim à cidade
de Floresta, é conhecida pelos buracos e assaltos permanentes. É a rodovia domedo,
contam os moradores da região. São 105 quilômetros de desespero. Passar por ela é
para poucos. À noite, nem pensar.
A situação se confirma nas declarações de quem vive e depende das rodovias. “É

difícil estar onde estamos, cercados de estradas ruins. Perdemos sempre. Há pessoas
que evitam vir aomunicípio ou parar quando passam porque sabemque terão prejuí-
zos, seja com a insegurança ou com a depreciação dos carros. A BR-110 tem o trecho
de terra até Petrolândia há pelomenos dez anos. Ninguémpassa pela PE-360 três ve-
zes para não ser assaltado. Já tivemos que ajudar com dinheiro alguns hóspedes rou-
bados. Gente que chegou aqui desesperado, apenas com a roupa do corpo. Caso con-
trário não voltariam para casa. Cenas tristes, vergonhosas. Vivemos, de fato, no aban-
dono”, afirma Rosimeire Carvalho, proprietária da Pousada Casa Grande, em Ibimi-
rim.
Morador de uma das tribos indígenas localizadas ao longo da BR-110, o professor

André Renan dos Santos conta que as dificuldades sãomuitas. “Nossas escolas, médi-
cos e até supermercados estão em Ibimirim. Precisamos chegar, e as condições são
péssimas. A estrada possui muitas ‘costelas de vaca’, como chamamos as pontas de
pedras que tomam todo caminho e destroem os veículos. Levamos 30 minutos num
percurso que, em boas condições, poderia ser feito em dez, no máximo 15 minutos.
Por isso, são poucas as opções de transporte. Contamos basicamente com o pessoal
que transporta as crianças. Dependemos exclusivamente deles, mesmo com veícu-
los velhos e perigosos. Vivemos esquecidos”, lamenta.

FACE CRUEL
A rodovia da vergonha tem mais uma face cruel. Não é só a moral e a dignidade

das pessoas que ela afeta. Atinge também a economia das cidades que estão em suas
extremidades. É o caso de Ibimirim. O desenvolvimento do município não avança,
sofre com o fato de a BR-110 não ser pavimentada até Petrolândia, o que aproxima-
ria as duas cidades do Estado da Bahia.
“Temosmuitas dificuldades para escoar nossa produção. Vivemos basicamente da

agricultura e não temos como escoá-la. Poderíamos estar vendendo para cidades co-
mo Salvador (BA) e Aracaju (SE), por exemplo, mas a inexistência de estradas impe-
de. Para chegarmos até Petrolina (Sertão do São Francisco de Pernambuco), temos
que passar por Floresta pela PE-360, que está destruída e é perigosa. Se quisermos ir
até Paulo Afonso (BA), é pior ainda por causa da BR-110. Nosso comércio também
sofre. Se as estradas fossem asfaltadas e tivessem boas condições, mais carros passa-
riam por nossa cidade, assim como teríamos mais opções de transporte. Mas vive-
mos a esperar. Agora é que temos uma esperança de ver a PE-360, em direção a Flo-
resta, ser recuperada pelo governo do Estado. Mas a BR-110 continua sendo sonho”,
critica José Alberes da Silva, assessor da Prefeitura de Ibimirim.
De fato, durante a produção de Descaminhos, o governo de Pernambuco come-

çou a recuperar a PE-360. Mas a BR-110 continuava sendo um sonho distante.

Percorrer o trecho de 80 km da BR-110, de terra batida, é humilhante e desafiador. Mas muitos encaram. São
mais de 70 mil pessoas que habitam as cidades de Ibimirim e Petrolândia, no Sertão do Moxotó pernambucano



A
morte se confunde com as estradas de Pernambuco. Está presente em toda parte,
simbolizada por cruzes espalhadas ao longo das rodovias, especialmente nas esta-
duais. As marcas são muitas. Assustam pela quantidade. Retratam as vidas perdidas
no caminho. A PE-300 se destaca. É a rodovia da morte. Seus 76 quilômetros, entre
Águas Belas e Inajá, no Sertão doMoxotó de Pernambuco, sãomarcados por 43 cru-
zes. Na frieza dos números, há uma cruz a cada 1,7 quilômetro. Ou seja, uma vida,

em alguns casos mais de uma, arrancada a cada trecho de menos de dois quilômetros. Muitas
dessas vidas perdidas nas diversas curvas da estrada sequer fazem parte das estatísticas ofi-
ciais de um Estado e de um País que ainda subnotificam seus mortos em acidentes de trânsito.
A maioria das mortes da PE-300 se deu por imprudência dos motoristas, como afirmam os

relatos dosmoradores, mas algumas foram provocadas pela omissão do poder público. Seja pe-
los vícios e erros de construção, que anulam a segurança das estradas, seja pela ausência na fis-
calização e no cuidado com amalha rodoviária. Muitas das cruzes simbolizammortos em aci-
dentes com animais soltos, um temor real para quem vive no interior, mas que ainda é visto co-
mo fatalidade pela maioria. Quem perde pessoas queridas na estrada sofre. A família de Lucas
dos Santos Pereira, 18 anos, perdeu o jovem para um cavalo, criado solto às margens da
PE-300 e que entrou na pista de repente, na noite do dia 28 de fevereiro de 2013, nos limites
domunicípio deManari, uma das quatro cidades cortadas pela rodovia. Pilotando amoto da ir-
mã, umaHonda Bis, e mesmo sendo prudente ao volante, como defenderam seus parentes, Lu-
cas não teve chance, diz a família.Morreu na hora com o impacto do seu corpo no cavalo.Mor-
reram ele e o animal. Era o mais novo de sete irmãos.
Amãe, Maria Jarmelina dos Santos, 52 anos, não consegue se recuperar da perda. Quando o

JC conversou com ela, a dona de casa criticou a presença de animais soltos nas rodovias - prin-
cipalmente jumentos -, a falta de sinalização e o abandono da PE-300. Sofrida com a perda do
filho que mais a ajudava na administração de um mercadinho, principal sustento da família,
Maria Jarmelina ainda não sabia se Lucas viraria mais uma cruz às margens da estrada que
lhe tirou a vida. “As cruzes são colocadas para lembrar. Mostrar que a morte aconteceu ali.
Simbolizar e até incomodar.Mas as cruzesmarcammuito. Fazem doermais. E eu quero esque-
cer. Não quero lembrar que perdi meu filho amado dessa forma”, afirmou a dona de casa, com
olhos vermelhos e inquietos.
Mas não é só a presença de animais soltos que tira vidas nas rodovias do interior de Pernam-

buco. Os vícios e erros de construção da PE-300, por exemplo, também alimentam a estrada
da morte. Estão presentes em suas curvas. A construção da rodovia, aliás, é uma sequência de
problemas, tão extensa quanto o número de cruzes às suas margens. Erros foram apontados
numa investigação doTribunal de Contas de Pernambuco (TCE) há cinco anos, mas permane-
cem sem previsão de julgamento e, muito menos, de punição. Na prestação de contas anual de
2008 do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foi identificado superfaturamento do
serviço executado e a presença de vícios construtivos, termo técnico usado para dizer que há
erros de execução na obra. No relatório técnico, ainda não julgado, apesar do tempo, foi deter-
minado ao DER que cobre da empresa contratada a solução. Mas nada aconteceu e a rodovia
continua produzindo cruzes.
A PE-300 não é a única rodovia da morte. Elas são muitas. A PE-300 incomoda pela quanti-

dade de cruzes, mas outras estradas de Pernambuco têmmuitasmarcas de dor, de vidas perdi-
das. A PE-320, que liga São José do Egito a Serra Talhada, passando por Afogados da Ingazei-
ra, no Sertão do Pajeú, levou a vida de cinco pessoas de uma só vez. No local do violento aci-
dente, cinco cruzes foram deixadas. AldenirMaria deMoura, 48 anos, perdeu a única filhamu-
lher, Maxsayla, 11 anos, e o marido, Ariosvaldo Ribeiro, 47, quatro anos atrás. Por pouco não
perdeu os outros dois filhos, Albert, hoje com 10 anos, e Jardeson, com 16, que ficaram grave-
mente feridos. Ummotorista invadiu a faixa do outro.
As condições da PE-320 eram e continuam péssimas. Cheia de buracos, sem sinalização e

desprovida de acostamento. “Se houvesse pelo menos uma faixa branca nas laterais, separan-
do as pistas, quem sabe teria ajudado, alertado o condutor, evitado tantas mortes. Quem sabe...
Três meses depois, um outro acidente aconteceu. Dois veículos também bateram de frente, no
mesmo ponto, deixando mais cinco mortos”, relembra a viúva.

REGISTROS DE MENTIRA
A subnotificação dos acidentes de trânsito nas estradas pernambucanas é fato e potencializa

o drama das vítimas. Não há sequer registros precisos das colisões nas rodovias. Para serem
computadas, as vítimas precisam morrer a caminho de algum hospital. Nesse caso, há mais
chances de registro. Quanto mais isolada a rodovia for, mais esquecida ela será. As mortes da
PE-300, por exemplo, são completamente subnotificadas. O Batalhão de Polícia Rodoviária Es-
tadual (BPRv), braço do Estado que deveria estar presente, não tem fôlego para chegar tão lon-
ge. Os registros se perdem entre as delegacias de Polícia Civil e as unidades da Polícia Militar,
que no interior fazem de tudo um pouco.
O JC não conseguiu uma estatística confiável dos acidentes na PE-300. Os números forneci-

dos pela Secretaria deDefesa Social (SDS) não traduzem a realidade da estrada. Completamen-
te distantes da quantidade de cruzes que marcam as margens da rodovia. Também são limita-
dos. A SDS só divulgou registro dos primeiros semestres de 2012 e 2013, que coincidentemen-
temostram uma redução no número de acidentes. Segundo a secretaria, foram apenas sete co-
lisões no ano passado e três este ano. Não há, entretanto, dados sobre feridos e mortos. Era tu-
do que o Estado tinha e podia informar.
A subnotificação nas rodovias federais é menos grosseira porque o número de BRs é muito

menor: são 13 rodovias (incluindo a BR-363, a segunda menor do País, localizada na ilha de
Fernando de Noronha) e uma malha rodoviária de apenas 2,5 mil quilômetros. Perto dos 10
mil quilômetros que compõem a malha rodoviária estadual, com 142 PEs, é muito pouco. Por
isso a Polícia Rodoviária Federal (PRF) consegue se fazer mais presente. Ao menos no regis-
tro. Mesmo assim, também há subnotificação nas BRs. A diferença é que a instituição tem nú-
meros paramostrar: em 4,5 anos, as 11 BRs nas quais os policiais rodoviários federais atuam no
Estado provocaram 32.766 acidentes, deixando 18.520 feridos e 2.018 mortos. Imaginem cru-
zes para simbolizar todas essas mortes.

A PE-300, entre Águas
Belas e Inajá, no

Sertão do Moxotó,
destaca-se. É a

rodovia da morte

Cinco cruzes, cinco mortes. Duas delas representam a filha de 11 e o marido de 47 de Aldenir Maria, no Pajeú



S
em estradas, sem transporte. Exclusão de tudo. Da saúde, da educação, do traba-
lho, do lazer, da qualidade de vida. Não ter estradas significa estar longe dos aces-
sos. Ser um excluído. E sãomuitos os excluídos do transporte pelo interior de Per-
nambuco. As dificuldades provocadas pela ausência ou péssima qualidade das liga-
ções rodoviárias do Estado são muitas e pesadas. Difíceis de vencer. Os problemas
cotidianos da mobilidade urbana dos centros metropolitanos tornam-se insignifi-

cantes perto do vazio que é o transporte público de passageiros quando saímos da Região
Metropolitana do Recife. Um sofrimento alimentado, ainda, por algo mais excludente: o alto
custo das passagens - pouco transporte significa tarifas altas e veículos velhos, perigosos. Es-
se é o preço.
As dificuldades resignam o homemdo interior. As pessoas peregrinam para viver, para ir e

vir. Não nos centros urbanos das cidades - esses já sofrem com os problemas comuns da imo-
bilidade. Mas sair de ummunicípio para outro e, principalmente, de localidades afastadas, é
provação. Diária e sacrificante. Na rota do caderno especial Descaminhos, o JC viu de tudo
umpouco. Caminhões pau-de-arara comomelhor opção para levar e trazer estudantes, mes-
mo crianças pequenas, de 3, 4, 5 anos; homens transportados emmeio a cabras e bodes; pas-
sageiros espremidos em veículos quentes, velhos, sem painel e apoia-
dos sobre restos de pneus. E até um motorista cego de um olho fa-
zendo o transporte escolar. Francisco José de Santana, 64 anos, foi
encontrado levando crianças dos sítios para estudar na comunidade
quilombola Conceição das Crioulas, terceiro dos cinco distritos do
município de Salgueiro, no Sertão Central de Pernambuco. Um lu-
gar de valor histórico, cultuado por muitos, inclusive com destaque
turístico no site que a cidade possui na internet. Mas esquecido de
tudo. Distante 41,5 quilômetros do Centro de Salgueiro, tem como
acesso uma estrada de terra batida, tão seca e árida quanto a esperan-
ça dos seis mil moradores da vila quilombola e do entorno de um dia
vê-la pavimentada.
Para aguentar o chão de terra, só veículos velhos. Sem uma deman-

da de passageiros suficiente, não há condições de investir em quali-
dade e, consequentemente, em segurança. É um ciclo vicioso. E peri-
goso. Os passageiros usam, muitos sabendo do perigo, mas não lhes
é dada a opção da recusa. E pagam caro por isso. São R$ 20 para ir e
voltar de Salgueiro, espremidos num veículo velho, quente e sem
qualquer segurança. Os motoristas, por outro lado, oferecem um
transporte ruim e perigoso porque sabem que as pessoas precisam e
não têm alternativa. E como não há fiscalização eficiente que os obri-
gue a investir na segurança dos carros, deixam para lá. E assim a vi-
da segue. Insegura e humilhante. O transporte, por pior que seja, ain-
da é sempre visto com gratidão pelos passageiros. Afinal, linhas regu-
lares são muito poucas. Existem apenas para a capital, uma ou duas
vezes por dia na maioria das cidades. Se o destino final do passagei-
ro estiver na rota, ótimo. Caso contrário, é o transporte clandestino a
única forma de ir e vir.
Creuza Maria Costa, 28 anos, agricultora, é uma das passageiras

reféns dessa lógica ingrata. Mora no Sítio Jatobá, um dosmuitos po-
voados que cercam Conceição das Crioulas. Tem transporte para o
Centro de Salgueiro, opção mais próxima para fazer compras e ir a
ummédico, por exemplo, apenas duas vezes por semana. E, mesmo
assim, partindo apenas do sítio vizinho, com hora certa de sair e re-
tornar. Quem perde, fica na mão. Depende da boa vontade do serta-
nejo. Para ir, é necessária uma programação. A veraneio caindo aos
pedaços da qual Creuza Maria e outros moradores dependem passa
a uma hora de caminhada. “Acordo às 3h, me organizo, saio às 4h pa-
ra pegar o carro que passa às 5h. Se perder, não há opção. Infeliz-
mente é assim. Se a estrada existisse, tudo seria diferente, mais fácil.
Mas vamos fazer o quê?”, resigna-se. A estrada a qual se refere a agri-
cultora é a PE-460, cuja pavimentação é reivindicada por muitos em
Salgueiro há muito tempo. São 25 quilômetros de terra até a BR-116,
que leva ao Centro de Salgueiro.
Os estudantes da vila vivem a mesma sina, não importa se ainda

pequenos ou não. São transportados em caminhões pau-de-arara, no
sacolejo e sob intensa poeira. A diferença é que, no caso dos peque-
nos, a caçamba do veículo é mais protegida. O sacolejo, a poeira e a
insegurança, entretanto, são os mesmos.
- O que você acha de viajar nessas condições (sentada em vigas de

madeira, num constante sacolejo sobre a terra batida) todos os dias
para ir e voltar da escola? - a reportagempergunta a Aparecida da Sil-
va, 10 anos, durante uma viagem.
- Acho bom... - afirma ela, resignada. O sacolejo, o barulho e a poei-

ra abafam sua voz.
- Você não acha perigoso viajar assim? Não tem medo de cair, se

machucar?
- Acho um pouquinho perigoso sim. Tenhomedo também... mas é

o jeito - diz, ainda mais resignada.
- Se tivesse um ônibus fechado, mais protegido, você acha que se-

ria melhor?
- Hum, hum...
A inocência da infância, associada ao conformismo do homem nordestino, reflete-se ainda

mais no diálogo abaixo:
- Do que você mais e menos gosta em viajar assim?
- Gosto das brincadeiras... mas não gosto da poeira... é ruim... muito ruim.
- E se eles (o governo) pavimentassem a estrada que sai de Conceição das Crioulas, dimi-

nuindo esse sacolejo e a poeira, seria melhor? - insiste a equipe.
- Hum, hum...
A falta de transporte devido à ausência de ligações rodoviárias se confirma nos números

do próprio governo de Pernambuco. São apenas 120 linhas intermunicipais no Estado, opera-
das por 14 empresas que oferecem gratuidade somente ao idoso e, mesmo assim, apenas
duas vagas por viagem. É muito pouco para a dimensão das regiões sob gestão da Secretaria
Estadual de Transporte e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Dados do pró-
prio governo indicam quemais dametade (52%) das linhas que operavam na rede intermuni-
cipal de transporte deixaram de existir, prejudicadas pela invasão do transporte clandestino.
A discussão e o problema são antigos. Não se sabe o que começou primeiro: se o serviço ofe-
recido pelo transporte regular ficou ruim e caro, abrindo caminho para o transporte clandes-
tino - ou alternativo, como seus operadores preferem chamar -, ou se a pouca demanda arras-
tou os passageiros à informalidade do clandestino, que não tem horários nem itinerários fi-
xos a cumprir, comprometendo a qualidade e encarecendo a tarifa do transporte regular.
No interior, os transportadores alternativos hoje reinam por serem essenciais. Não impor-

ta se transportam emKombis, vans, Toyotas, D-20, S-10 ou qualquer tipo de caminhão adap-
tado ao modelo pau-de-arara. Sem eles, a população não vai nem vem. Ônibus, daqueles co-
muns nos centros urbanos, com catracas, cobradores e centrais de reclamação, são raros por
lá. No interior, quem não possui um automóvel é levado como gado. Não existe um transpor-
te público oficial. Existem veículos que levam e trazem os passageiros sem qualquer contro-
le, fiscalização ou autorização. Quem pode, se rende às motos. Comuns no Agreste e na Zona
da Mata, elas viraram febre especialmente no Sertão do Pajeú. As apreensões de motocicle-
tas irregulares por lá são assustadoras - 500 em cincomeses, apenas emAfogados da Ingazei-
ra, realizadas pela PolíciaMilitar. Mas, por lá, capacetes não são levados nem no braço pelos
condutores. Quando existem, ficam esquecidos em casa.
O governo, como sempre, promete. Em 2007 criou a Empresa Pernambucana de Transpor-

te Intermunicipal (EPTI), com amissão de reorganizar o sistema intermunicipal de transpor-
te, licitando as linhas e regulamentando, aomenos emparte, os clandestinos que atuam no in-
terior.Mas nada ainda saiu do papel. A EPTI só foi criada, de fato, em 2011. E, até agora, con-
tinua sobrevivendo de promessas. A última delas dizia que as discussões para licitar o siste-
ma de transporte do interior começariam em agosto de 2013. Nada aconteceu.

Francisco, 60, Domingos, 46, e Cícero, 19, foram encontrados
pelo JC em meio a bodes e cabras, transportados juntos numa
espécie de pau-de-arara, no Centro de Ouricuri, Sertão do
Araripe, quase na divisa com o Estado do Piauí, a 630
quilômetros do Recife. Eram passageiros em trânsito de uma
cidade a outra. O que chama atenção na história desses
personagens é que viajar como gado e entre animais
impressionou e incomodou apenas a equipe de reportagem. A
eles não. Ao contrário. Disseram que isso era comum, usual.
Ficaram assustados ao serem abordados pelos jornalistas que,
com câmeras nas mãos, fotografavam e filmavam cenas de um
cotidiano mais que comum para eles. Comum não só para
Francisco Bispo, Domingos Ferreira e Cícero Ferreira, mas para
uma região carente de tudo.
Naquele cenário, mais uma vez a sina se repetiu: sem estradas

de qualidade, sem transporte de qualidade também. Como
consequência, homens, cabras e bodes viajavam juntos,
misturados num curral sobre rodas.
- Mas qual é a surpresa, moça? Por que vocês estão filmando a

gente? - perguntou Francisco, o mais velho, depois do susto da
abordagem e de, pacientemente, responder às perguntas da
reportagem.
- Não é ruim viajar assim, em meio aos animais, entre odores e

fezes? - questiona a equipe.
- Não, é melhor estar com eles, assim a gente cuida mais.
- E vocês não vão sacolejando muito, misturados aos animais?
- Vamos não. A maior parte do trecho é de pista. Só depois é

que pegamos uma parte de terra até chegar em Bodocó
(também no Araripe). Mas é rapidinho...
A lógica, por lá, é outra.Os excluídos são muitos. Não importa a idade nem a hora. Crianças andam em pau-de-arara e estudantes esperam ônibus escolar, à noite, na beira da estrada em Albuquerque Né, no Pajeú

Inocente, Aparecida, 10 anos, não reclama do sacolejo e da poeira da viagem no pau-de-arara

Em Conceição das Crioulas, Sertão Central, são 25 km de terra batida para chegar à estrada que dá acesso à comunidade. Oferta de transporte é pouquíssima e perigosa, com veículos velhos
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over-se no interior exige muito mais persistência do que exi-
giria em qualquer centro urbano. A ausência de acessos limi-
ta a oferta do transporte público emaltrata o homemna hora
de ganhar a vida. O querer precisa ser conjugado commuito
mais vontade. Ir e vir quase sempre são um desafio. Traba-
lhar se movendo, então, exige muito mais. Alguns encaram.

José Carlos da Silva, um jovem de 22 anos e sorriso largo, é um deles. Ven-
tríloquo, ganha a vida andando pelas cidades do interior, apresentando-se
nas feiras livres. Peregrina. Muitas vezes, gasta mais para se mover, andan-
do em veículos deteriorados pelas estradas degradadas de Pernambuco, do
que arrecada com seu suor. São muitas as suas histórias. Por isso, escolhe-
mos o jovem para simbolizar a peregrinação por transporte num Estado
que ainda não tem ligações viárias que fortaleçam o serviço público.
Encontramos com José Carlos peregrinando em busca de transporte pa-

ra chegar à feira pública de Brejo daMadre deDeus, no Agreste pernambu-
cano. Iria de Toyota, veículo que leva e traz quase todos por lá. É extrema-
mente resistente, mas intensamente duro e desconfortável. José Carlos é
um batalhador. Como poucos. Amáxima popular de que o trabalho dignifi-
ca o homem deveria ser alterada para “conseguir transporte para trabalhar
é que dignifica o homem”. Pelo menos no interior de Pernambuco. Além
do alto custo para se deslocar, os riscos são muitos. O transporte é pouco,
ruim e perigoso. As estradas, as piores possíveis.Mesmo assim, o sorriso lar-
go acompanha José Carlos. O JC viajou com o ventríloquo, tendo sempre
ao seu lado o boneco Neguinho, para mostrar a rotina sacrificante que é
sair de casa para trabalhar no interior. Os dois já são conhecidos de muitos
motoristas - apenas de lotação, já que quase não há opção de linhas de ôni-
bus por lá.
Nas estradas que permitem partir e voltar começa o desassossego de Jo-

sé Carlos. Nascido, criado e residente emMachados, cidade do Agreste per-
nambucano, o ventríloquo enfrenta o primeiro desafio já na saída de casa -
trafegar pela PE-89, rodovia com 45 quilômetros de pura destruição. É qua-
se terra. Seu estado é vergonhoso, principalmente pela importância que
possui para a região. A estrada começa no município de Timbaúba, passa
por São Vicente Ferrer e Machados, fazendo ligação com a PE-90, via que
dá acesso ao Polo de Confecções do Agreste (cidades de Toritama, Santa
Cruz do Capibaribe e Caruaru) e aosmunicípios de Limoeiro e de Bom Jar-
dim.
É preciso vontade para o ir e vir. Querer trabalhar torna-se uma difícil

missão nessas condições. No dia em que o JC o acompanhou, José Carlos
precisou pegar quatro lotações. Gastou R$ 12,50 para chegar a Surubim. Ca-
so decidisse ir um pouco mais longe, o custo chegaria a R$ 20. Um desestí-
mulo para quem sabe que gastaria o mesmo valor na volta, sem ter certeza
de quanto arrecadaria a mais nas apresentações como ventríloquo. Nas fei-
ras, ele fatura R$ 20 ou R$ 30, com muita sorte e boa vontade do público.
Mas já houve dias de conseguir R$ 10, até R$ 5, diz. É uma renda incerta.
José Carlos sempre viaja de lotação, com motoristas conhecidos. Mas, por
ironia, a mesma degradação que atrapalha os sonhos do jovem garante sua
segurança contra acidentes na pista, já que a destruição da PE-89 impede
os veículos de desenvolver velocidades altas. Ninguém anda a mais de 20
km/h. É impossível.
As palavras de um dos condutores que transportaram o ventríloquo de

Machados resume tudo: “A situação da estrada não nos dá o direito de esco-
lher o veículo em que vamos trabalhar. Há dez anos, o transporte de passa-
geiros na região era feito por Kombis, mas a destruição da estrada nos obri-
gou a trocá-las por Toyotas, mais fortes e resistentes à quebra”, disse. “É di-
fícil. Tem que precisar muito para sair de casa. O trabalhador já chega can-
sado para trabalhar. Dá vontade de desistir. Mas na cidade também não te-
mos trabalho e é o que eu gosto de fazer. Ser um artista. Eu e o Neguinho. A
pista não deixa a gente descansar. Se fosse boa, tudo ficariamais fácil”, criti-
ca José Carlos. “Mas vamos em frente. A vida continua. A luta do dia a dia é
essa. Fazer o quê?”, conforma-se. É mais um nordestino a se conformar
com a falta de infraestrutura rodoviária de Pernambuco. São muitos os
Josés Carlos pelo interior.

José Carlos é um herói. Ganha a vida nas feiras públicas do interior. Quase sempre, o que fatura não paga a passagem do transporte ruim e inconstante que precisa usar para trabalhar

É preciso coragem para ir trabalhar. O ventríloquo encara estradas ruins e lotações. É
uma peregrinação. Há dias em que são quatro veículos para ir e outros quatro para voltar
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como enxugar gelo. Fiscalizar as estradas brasileiras é uma tarefa infrutífera. Exige alto conhecimento técnico, desgasta quem o
faz e quase sempre não tem efeito prático. Não é à toa que as rodovias são historicamente símbolos de suspeita de irregularida-
des associadas ao mau uso do dinheiro público. Se desvios por parte de empreiteiras e gestores são difíceis de se confirmar, são
muitas as provas de que sobrepreço dos serviços e erros de execução, propositais ou por incompetência mesmo, acontecem aos
montes, onde a malha rodoviária existe, existiu ou existirá um dia. Em Pernambuco não é diferente. A fiscalização é feita pelos
órgãos de controle, especialmente o Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE), só que ela ainda é insuficiente e quase inócua.

Os auditores esforçam-se para identificar os problemas, mas não conseguem a punição real nem no julgamento administrativo, muito
menos judicialmente. Enquanto isso, o asfalto mal feito se desgasta, os buracos surgem e ressurgem e, mais uma vez, a população se vê
no ciclo vicioso das estradas que, quando feitas, não duram, ou que nunca se transformam em realidade.
Das 142 rodovias estaduais e 13 federais que compõem a malha rodoviária pavimentada de Pernambuco, apenas 16 encontravam-se

sendo auditadas pelo TCE ou pelo Tribunal de Contas daUnião (TCU) durante a confecção do caderno especialDescaminhos. São qua-
tro BRs sob gestão do Estado e 12 PEs. Outras seis rodovias estaduais foram auditadas pelo TCE e concluídas em 2012 e todas apresenta-
ram algum tipo de problema na execução ou correção. O TCU tem um desempenho infinitamente menor, até pelo fato de que 35% da
malha rodoviária federal está nas mãos do governo de Pernambuco - exatamente por descompromisso dos gestores federais em cuidar
das pistas. O tribunal federal tem apenas duas BRs sob investigação atualmente - as BRs 101 e 104 -, que totalizam seis processos (cinco
relacionados à BR-101 e um àBR-104). Quantidade peque-
na para o sentimento de abandono vivenciado pela popu-
lação quando se trata da malha rodoviária de Pernambu-
co. Falhas e descompromisso dos gestores e executores,
assim como a adição demasiada de serviços extras sem a
devida licitação, são citados em todas as investigações.
Mas não há punições de fato.
No máximo, são feitas exigências para que os erros se-

jam reparados sem custo para o poder público e a reten-
ção de liberação dos recursos para a obra investigada, no
caso de ainda estar em execução. A conclusão, de fato, é
que os recursos públicos, quando aplicados em estradas
mal feitas, se perdem para sempre. Isso apesar de os rela-
tórios das auditorias terem expressões até constrangedo-
ras para um gestor público ou uma empresa privada. Co-
mo as encontradas em um dos dois documentos que tra-
tam do trecho de quatro quilômetros da BR-101 entre o
distrito de Ponte dos Carvalhos e o centro doCabo de San-
to Agostinho, no qual o TCE destaca: “erro grosseiro na
construção do viaduto de acesso à PE-60... o gravíssimo
erro existe - as defesas não questionam sua existência - e
vem provocando acidentes na rodovia”.
Ou, ainda: “problemas no pavimento em quase toda a

extensão dos trechos construídos em asfalto... tanto no
acostamento quanto nas pistas de tráfego foram encontra-
das rachaduras, fissuras, remendos e desgate excessivo...
Há muitos trechos destruídos, implicando uma completa
imprestabilidade da rodovia para o trânsito com seguran-
ça...”. A punição, sugerida pelo relator, é até dura, mas não
aconteceu na prática ainda: multa de R$ 6,8 mil para o
presidente do Departamento de Estradas de Rodagem
(DER) na época, exigência para que o órgão acione judi-
cialmente as construtoras para imediata correção de to-
dos os problemas e, no caso de recusa, a declaração de ini-
doneidade. Nada se confirmou.
EmPernambuco, nenhum símbolo do descompromisso com o dinheiro público émaior do que a duplicação da BR-232, uma dasmaio-

res obras viárias realizadas no Estado, que representou o desenvolvimento do interior de Pernambuco. A duplicação da rodovia federal,
sob gestão do governo estadual por 30 anos, aconteceu entre 1999 e 2004 e, quase dez anos depois, nunca foi recebida oficialmente pelo
governo pernambucano devido a sérios problemas e erros de execução. Ninguém acredita quando ressurge a informação de que a obra
custou R$ 500 milhões, dinheiro da privatização da Celpe e alvo de brigas de grupos políticos pernambucanos.
Existem quatro processos referentes à BR-232 no TCE, três deles julgados regulares com ressalvas e um ainda sem julgamento. Neles

são confirmados os vícios de construção e a necessidade de refazer a duplicação.Mas, na prática, o TCE determina que o governo do Es-
tado, por meio do DER, corra atrás do prejuízo e acione administrativa e judicialmente as empresas envolvidas na construção para que
realizem a “completa restauração da obra”.
Fernando ArturNogueira, doNúcleo de Engenharia do TCE, revela algo surpreendente, que representa o desleixo com que o bempú-

blico é tratado em Pernambuco: durante a duplicação dos 130 quilômetros da BR-232, deixaram de implantar um dreno subsuperficial
para garantir a drenagem correta, o que tem provocado o acúmulo de água em diversos pontos da rodovia e a degradação precoce do pa-
vimento. “Os dois consórcios que atuaram na obra não assumem o erro, transferindo a responsabilidade para as empresas que fizeram o
projeto da duplicação.Mas há quem defenda que, havendo a identificação do erro no ato da construção, ele deve ser informado antes da
execução. Enfim, o que entendemos é que alguém tem culpa e o prejuízo público precisa ser reparado.”
Mesmo assim, não há garantias de que, um dia, o dinheiro desperdiçado na duplicação da BR-232 voltará para os cofres públicos. Ao

contrário. Apesar de tanto investimento, equívocos, sobrepreço e brigas políticas que a rodovia já provocou em Pernambuco, por en-
quanto a única determinação do TCE relacionada ao ressarcimento financeiro de possíveis culpados é a devolução de R$ 20milhões por
parte dos construtores e gestores da época, ou seja, apenas 4% do valor investido na duplicação. Sem considerar os custos que o Estado
vem tendo para mantê-la e que terá, no futuro, para reconstruí-la. Há dois anos, o governo chegou a calcular que seriam necessários R$
90milhões para “refazer” a duplicação. O quemais incomoda, inclusive aos técnicos do TCE responsáveis pelas investigações, é não con-
seguir, ao menos, que o Estado declare inidôneas algumas das empresas envolvidas nos processos. No caso da BR-232 e da BR-101, por
exemplo, isso não aconteceu. Todas as construtoras e consultorias encontram-se tocando diversas outras grandes obras no Estado.
Há ainda casos como o da rodovia estadual PE-51, uma ligação entre a PE-09 e a PE-60, que interliga duas das principais praias do Li-

toral Sul de Pernambuco - Serrambi e Porto de Galinhas -, esta última o maior destino turístico do Estado. A implantação de seis quilô-
metros da PE-51 mereceu referência negativa por parte do Núcleo de Engenharia do TCE, exatamente por ser considerada uma obra
mal feita, com sobrepreço e extremamente atrasada. O laudo dos técnicos aponta irregularidades desde o contrato de licitação, com a es-
colha da proposta de maior preço, até aditamentos ilegais. O processo encontra-se em fase de defesa, ainda sem previsão de julgamento.
Outro exemplo é o contorno urbano que a BR-101 faz do Recife, com seus 30 quilômetros. Completamente deteriorado, sendo, inclusive,
alvo de briga política e pública do Estado com oDnit, tem dois processos no TCU desde 2009, especificamente sobre 22 dos 30 quilôme-
tros, mas sem qualquer tipo de punição pelo descaso com amanutenção do trecho e prejuízos causados à população. Nas investigações,
os conselheiros cobram o cumprimento de reparos e correções determinados anteriormente. Mais nada. E assim, a vida segue.

Os erros do viaduto que interliga a BR-101
à PE-60, no acesso ao Litoral Sul do Estado,
constrangem. Perigo é destacado pelo TCE

A PE-193 (no alto), em Capoeiras, e a PE-51, entre Serrambi e Porto de Galinhas, estão paralisadas por falhas e sobrepreço
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bandono. Com pouquíssimas exceções, esse é o
sentimento predominante de quem depende
das estradas pernambucanas. O poder público
raramente está presente, aumentando a sensa-
ção de isolamento, de solidão. A Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) pouco semostra. Sem efeti-

vo suficiente, com raros postos de policiamento, não tem
fôlego para impor presença. A Polícia Rodoviária Esta-
dual (BPRv) sequer é vista na maior parte de Pernambu-
co. Desestruturada, não consegue ultrapassar os limites
da Zona da Mata pernambucana e, mesmo onde alcança,
deixa várias lacunas. Soma-se a essa ausência a degrada-
ção de algumas estradas, e o que se obtém é um estímulo
aos assaltos, à violência. Émais um lado cruel da carência
de boas rodovias. Sem asfalto, surgem os assaltos e, com
eles, os dramas.
A história de César Alexandre Pereira da Silva, 35 anos,

cobrador de lotação desde os 18, retrata bem esse senti-
mento de abandono. César Alexandre foi assaltado na es-
trada e, no desespero de evitar que outrosmotoristas pas-
sassem pela mesma agonia vivida por ele momentos an-
tes, terminou confundido comumassaltante. Só queria fa-
zer o bem. Mas levou um tiro e por pouco não morreu.
Ele acredita que o fato de ser negro também pesou. Ale-
xandre foi ferido por um tiro na perna direita, disparado
pelo motorista de um carro ainda em movimento que
nem ao menos reduziu a velocidade. O JC encontrou o
cobrador com a perna imobilizada, cheia de pinos, e
apoiado emmuletas. Nos olhos dele, o sentimento de im-
potência de quem foi vítima da ausência de segurança e
da falta de conservação da estrada - a rodovia PE-04, que
está destruída, interliga Goiana, Condado e Itaquitinga, ci-
dades daMata Norte pernambucana.
“O péssimo estado da rodovia provocou tudo isso. As

pessoas quemoram na região e precisam passar por ela vi-
vem com medo dos assaltos. Nós já estávamos voltando
para casa, em Itaquitinga, realizando a última viagem na
Kombi. Vimos dois homens na estrada, um de cada lado,
exatamente no trecho que está totalmente esburacado e
onde precisamos reduzir a velocidade. De imediato, per-
cebi que seria assaltado. Um deles queria atirar, mas, por
sorte, surgiu um terceiro do meio do canavial e o impe-
diu. Parecia ser o chefe”, relata o cobrador. “Momentos
depois, quando ainda estávamos nos recuperando do sus-
to, eu e omotorista vimos dois carros se aproximando. Sa-
bíamos que eles também seriam assaltados se passassem
no trecho onde o grupo estava. Resolvi avisá-los. O pri-
meiromotorista parou, falou comigo e fez o retorno. O se-
gundo nem reduziu. Já passou atirando, sem qualquer ex-
plicação. Foi muita ironia do destino escapar dos ladrões
para quase ser morto por uma pessoa, na teoria, do bem”,
contou, desolado.
São tantos os buracos na PE-04 que muitas pessoas so-

brevivem de fechá-los, mesmo que precariamente. Até o
prefeito de Itaquitinga, Pablo Moraes (PDT), topou aju-
dar a cobri-los quando viu a reportagem no local. Parou
para lamentar a situação da rodovia. “A dificuldade émui-
to grande por causa das condições da PE-04 e também da
PE-52, que liga Itaquitinga a Tracunhaém. Estão aconte-
cendomuitos assaltos. As vans que circulam entre Itaqui-
tinga e Goiana, por exemplo, estão sendo prejudicadas. A
população não acredita mais que as viagens são seguras.
Sofremos com essas estradas há pelo menos dois anos. O
governo do Estado inicia apenas um tapa-buraco e, mes-
mo assim, suspende em seguida”, reclama o prefeito.
Pablo Moraes fez apenas uma encenação para o JC,

mas fechar as crateras da PE-04 é a realidade que comple-
menta a renda de Severino Antônio Cosmo, 63. Todos os
anos ele passa entre três e quatro meses jogando terra
nos buracos da PE-04. Começa às 8h e vai até as 17h. Há
dias em que fatura R$ 30 em gorjetas jogadas pelos moto-
ristas. Em outros, apenas R$ 10. Severino não é somente
o homemque ameniza os buracos. Funciona como um an-
jo da guarda. Todos por lá sabem: quando ele está na
área, os ladrões não agem. Pelo menos até agora.
Não são apenas os buracos que potencializam o senti-

mento de abandono das estradas pernambucanas. A au-
sência do poder público incomoda muito mais quem per-
corre a malha rodoviária de Pernambuco. Sem fiscaliza-
ção, predomina a liberdade para desrespeitar as regras de
trânsito e segurança viária. Na BR-424, rodovia que corta
o Agreste pernambucano, nos limites domunicípio de Ca-
poeiras três adolescentes brincavam de pilotar uma mo-
to, os três no mesmo veículo, sem capacetes, muito me-
nos habilitação.
- Vocês não têmmedo de serempegos pela polícia? - in-

daga a reportagem.
- Não. É difícil a polícia passar e, mesmo quando passa,

é difícil parar alguém. Ela só passa - diz o piloto, um garo-
to de 17 anos que afirma ser o dono da moto, mesmo sem
possuir CNH.
- E quantas vezes a polícia passa? - insiste o JC.
- Acho que dez vezes por ano, no máximo. Nem sei di-

zer, é tão raro - entrega.
- Você nunca foi parado pela PRF?
- Uma vez só, em Garanhuns. Mas porque eu estava

sem retrovisor. Nem perguntaram se eu era habilitado.

Fui liberado.
De fato, as polícias rodoviárias, seja federal ou estadual, rara-

mente são vistas pelas estradas de Pernambuco. A ausência se
comprova nos números. A PRF tem uma carência real de efeti-
vo, assumida publicamente pela instituição. São 445 policiais
para todo o Estado. Émuito pouco. Somente a DelegaciaMetro-
politana, responsável pelo policiamento nas duas principais
BRs pernambucanas, a BR-101 e a BR-232 (entre o Recife e Be-
zerros, no Agreste), além da BR-408, absorve 30% do efetivo.
Há 19 anos, existiam 700 PRFs emPernambuco. E naquela épo-
ca eles já eram poucos. Hoje, seriam necessários mais mil poli-
ciais.
Nesse período, o número de postos de policiamento espalha-

dos pela malha federal de Pernambuco caiu de 21 para 17. Fo-
ram fechados o da BR-101 em Ribeirão, na Mata Sul, o da
BR-408, em Carpina, na Mata Norte, o da BR-104 emQuipapá,
no Agreste, e o da BR-428 da Serra Santa, próximo a Petrolina.
A PRF, entretanto, não contabiliza o posto de Salgueiro, desati-
vado às margens da BR-232, no Sertão Central. Alega que uma
unidade maior está em operação na cidade. “Mas temos justifi-
cativas. É claro que o efetivo é insuficiente, mas a lógica opera-
cional mudou. No lugar de optarmos por deixar dois policiais
sozinhos em um posto, preferimos desativar algumas unidades
e transferir nossos homens para junto de outros postos, aumen-
tando a autonomia de ação deles. Em alguns casos, como emRi-
beirão, a duplicação levou a rodovia para o outro lado do pos-
to”, argumenta Éder Rommel, da PRF em Pernambuco.
Soma-se a isso o perfil do trabalho dos policiais rodoviários,

que também reprimem a violência, apreendendo armas e dro-
gas, por exemplo. Registrar uma ocorrência de trânsito pode
ser um trabalho bem demorado. Colisões simples, sem vítimas,
levam de 13 a 30 minutos. Se houver vários veículos envolvidos
ou morte, com corpo no local, a demora pode chegar a quatro
horas ou mais. É imprevisível.
A situação é pior na malha rodoviária estadual. Enquanto a

PRF é responsável por cuidar de 2.000 quilômetros de BRs, o
BPRv precisa dar conta de 142 PEs e uma malha pavimentada
de quase 5.000 quilômetros. Não há fôlego para tanto. São ape-
nas 300 policiais e seis postos.

Desesperado com a situação da PE-04, prefeito de Itaquitinga, Pablo Moraes, fecha os buracos para a foto do JC. Ele confirma que os assaltos são constantes na ligação da Mata Norte

César escapou dos ladrões na esburacada e violenta PE-04, mas levou um tiro de um motorista assustado

A PRF, mesmo menos ausente do que o BPRv, não tem fôlego. Possuía 21 postos de policiamento espalhados pelo Estado. Agora são 17
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s estradas possuem duas faces. Uma boa, outra ruim. Quando a estrada existe, tudomelhora. As ci-
dades crescem, se fortalecem. Os cidadãos passam a almejar, a ter sonhos, projetos, a esperar por
uma vidamelhor. Sem estradas, não resta nada. Não há desenvolvimento nem sonhos. Só isolamen-
to. Econômico e social. Osmunicípios perdem força financeira, as dificuldades predominam e a po-
pulação deixa de acreditar em diasmelhores. Pernambuco está repleto de histórias de sonhos e de-
silusões nutridos pela má conservação ou inexistência das estradas. Caminhos que fortalecem

quando traçados, mas que também destroem eminam quando continuam sendo apenas promessas.
O município de Santa Filomena, quase na divisa de Pernambuco com o Piauí, a 631 quilômetros do Recife,

no Sertão do Araripe, reflete essas duas faces. Evoluiu com a pavimentação da PE-625, concluída em 2009,
já na gestão do governador Eduardo Campos (PSB). Saiu do isolamento, transformou-se como cidade. Antes
da estrada, as pessoas só iam ao município quando precisavam de fato chegar até ele. Era um destino força-
do, obrigatório. Poucos se aventuravam a percorrer os 39 quilômetros de terra batida que o separava da cida-
de de Santa Cruz, esta com acessos viários pavimentados. O caminho tinha muitas surpresas, especialmente
quando chovia - sob esse aspecto, o sertanejo tem sorte, pelas precipitações não serem comuns na região.
O trajeto também era demorado. Demais, contam os moradores. Quando a estrada era de terra, perdia-se

uma hora entre Santa Cruz e Santa Filomena. Percurso feito sob tensão. Hoje, com a rodovia pavimentada,
são 20minutos de viagem. De Ouricuri, uma dasmaiores cidades do Araripe, até omunicípio, eram duas ho-
ras. Agora, são 55 minutos. “Vivíamos completamente isolados antes de o governo de Pernambuco asfaltar a
PE-625, um pleito antigo dosmoradores. Ficamosmais perto de tudo. A cidade ganhou outra vida. Nossa fei-
ra livre recebemuitomais gente. Tudo estámelhor”, atesta a secretária de governo da Prefeitura de Santa Fi-
lomena, Gildene Coelho deMelo Ray.
Depois da vitória com a PE-625, agora Santa Filomena tem planos maiores. Luta pela pavimentação dos

152 quilômetros da PE-630, rodovia ainda de terra que poderia aproximar Santa Filomena das cidades-polo
da região, como Araripina e Ouricuri, e interligá-la com outras menores, como Trindade, Dormentes e Afrâ-
nio. Pavimentada, a PE-630 ligaria o Sertão do Araripe ao Sertão do São Francisco. Faria Santa Filomena so-
nhar alto. Mas ainda bruta, de terra, repleta de desníveis, a rodovia simboliza exatamente a face degradante
das estradas que não viram realidade. “Nós poderíamos trazer uma perna do polo gesseiro de Pernambuco
não só para Santa Filomena, mas para outras cidades da região. Temos jazidas no distrito de Socorro que não
podem ser exploradas porque não há acesso viário. Seria uma excelente alternativa para a nossa economia”,
defende a secretária.
Omunicípio de Bodocó, também localizado no Sertão do Araripe, a 630 quilômetros do Recife, tem ames-

ma aspiração de Santa Filomena. Sonha alto. Espera a pavimentação da PE-560, considerada a espinha dor-
sal do município, para ver a cidade integrar o polo gesseiro do Araripe. Não há previsão de quando o pavi-
mento chegará, mas o sonho é antigo. Se virar realidade, permitirá ao município se libertar da dependência
econômica exclusiva da bacia leiteira, cuja produção oscila em função das secas históricas. Bodocó chegou a

produzir 172 mil litros de leite por dia, mas, com a es-
tiagem dos últimos dois anos, a produção caiu para 70
mil litros/dia.
“A pavimentação da PE-560 representa um marco

de desenvolvimento para Bodocó, sonhado por muita
gente. Ela corta todos os extremos domunicípio, con-
torna a cidade e é acesso para 70% da população ru-
ral. No dia em que essa rodovia passar do projeto pa-
ra a realidade, o polo gesseiro do Araripe vai sair de
Ipubi, Trindade, Araripina e se alocar emBodocó, on-
de existem jazidas com um gesso especial, próprio pa-
ra a confecção de próteses dentárias, ideal para uso
na área de saúde. Nossamatriz gesseira é grande, mas
nunca pudemos desenvolvê-la porque não temos aces-
sos viários”, afirma o prefeito de Bodocó, Danilo Ro-
drigues.
Pior do que esperar uma estrada virar realidade é

vê-la começar a ser feita e depois ser surpreendido pe-
la paralisação dos trabalhos. O desperdício do dinhei-
ro público torna-se gritante e, associado aos transtor-
nos provocados por uma obra parada, incomodamui-
to mais. Pernambuco tem alguns exemplos de obras
cuja execução foi paralisada com o tempo. Nomunicí-
pio de Ipubi, também no Sertão do Araripe, a pavi-
mentação de uma estrada destruiu os sonhos de mui-
ta gente. O governo do Estado começou a asfaltar os
39 quilômetros da PE-590 entre Ipubi e Serrolândia,
distrito do município, mas as obras pararam em no-
vembro de 2012, logo após as eleições. E, com elas, a
esperança de quem vive no entorno. O custo do desca-
so: R$ 20milhões, por enquanto.
O casal de agricultores EleuzinaMendes, 50, e Luiz

Florêncio, 52, sentiu o sossego da vida pacata de inte-
rior acabar e o incômodo de uma obra parada na por-
ta de casa começar, com o início dos trabalhos na

PE-590. “Levaram até minhas árvores, minha laranjeira e meu pé de tangerina. Deixaram só o incômodo, a
poeira e a desilusão. Para nossa sorte - parece até ironia dizer isso no Sertão -, não tem chovido. Porque quan-
do chove ninguém passa. Prometeram que a obra ficaria pronta até a eleição, mas depois tudo parou”, recla-
ma Eleuzina.
A situação por lá é tão crítica que o prefeito de Ipubi, JoãoMarcos Siqueira Torres(PSD), passou a dar ex-

pediente em Serrolândia todas as quintas-feiras para diminuir a distância e os transtornos da população no
deslocamento até o Centro da cidade. Em Serrolândia residem 11 mil habitantes e em Serra Branca, distrito
vizinho, outras 5 mil pessoas. Na cidade, a expectativa é que a obra seja retomada um dia. A PE-590, entre a
BR-316, principal eixo viário do Sertão do Araripe, e a divisa com o Ceará, possui 59 quilômetros. Mas o que
a população de Ipubi sonha é com a pavimentação dos 39 quilômetros, esperada há décadas e prometida des-
de 2006. A logística e o comércio do município dependem das cidades de Juazeiro do Norte e do Crato, no
Ceará, e, com a pavimentação da PE-590 em direção à divisa daquele Estado, chegar aos municípios cearen-
ses ficaria bemmais rápido e fácil porque o acesso seria feito pela PE-585, que compõe a rota viária da Cha-
pada do Araripe.

MAIS SONHOS
São muitos os desejos por estradas melhores em Pernambuco. Alguns municípios lutam, política e social-

mente, pela qualidade das rodovias, enquanto outros ainda sonham em ver as ligações saírem do papel. O dis-
trito de Guanumbi ou SãoDomingos, emBuíque, no Agreste pernambucano, distante 258 quilômetros do Re-
cife, é um desses. Oficialmente, encontra-se localizado a 16 quilômetros do Centro de Buíque e a 21 quilôme-
tros do município vizinho de Pedra. Mas, na verdade, está no meio do nada, cercado por estradas de terra
ruins e perigosas. Extremamente perigosas. O que deveria ser a PE-250 é hoje uma longa e angustiante estra-
da de terra. Entre Guanumbi e Pedra, as condições são um pouco melhores, a estrada é mais plana. Mas em
direção ao Centro de Buíque, ela possui trechos que dão frio na espinha. Na chuva, então, é uma daquelas pis-
tas que fazem a pessoa desistir de continuar.
A ausência de estradas não só prejudica Guanumbi, mas também isola o Centro de Buíque, cuja única liga-

ção com alguma cidade-polo da região é pela PE-270, que chega a Arcoverde, na entrada do Sertão pernam-
bucano. “Buíque é o segundo produtor de leite de Pernambuco e não tem estradas decentes. O caminho não
é pior porque os fazendeiros se reúnem e contratam tratores para acomodar a terra. Levamos 30minutos de
carro até o Centro, se omotorista for bom. De caminhão, gasta-se uma hora, nomínimo. Temos amaior esco-
lamunicipal de Buíque, comdoismil alunos, e a pavimentação da PE-250 beneficiaria 90mil pessoas, mas is-
so não muda nada”, defende o produtor Jarbas Pacheco, 71 anos.
NosDescaminhos de Pernambuco, entretanto, nem tudo é tristeza. Quando a estrada chega, de fato, tudo

melhora. No Araripe, a pavimentação da PE-615 potencializou o polo gesseiro. José Ronildo Silva, supervi-
sor da Gpser, uma das empresas do setor, sentiu o crescimento econômico depois que a rodovia, antes de ter-
ra, passou a ter asfalto.Mesmo sendo uma estrada simples, quase sem acostamento. “Tivemos um grande au-
mento na produção e nas vendas. A vida ficou mais fácil. Seja para o escoamento do nosso gesso, seja para os
trabalhadores e transportadores chegarem e saírem. Antes era muito difícil. Depois que a rodovia foi asfalta-
da, a energia chegou e diversas empresas passaram a se instalar ao longo da via. Houve uma expansão do po-
lo gesseiro superior a 20%”, certifica.

Guanumbi, distrito de Buíque, vive a esperar a pavimentação da PE-270. Um sonho antigo, que sacrifica a todos. O produtor leiteiro Jarbas Pacheco diz que a região poderia crescer com ela

Gildene Coelho, do município de Santa Filomena, quase na divisa de Pernambuco com o Piauí, vive a face boa das estradas. Depois da pavimentação da PE-625, a cidade renasceu. Todos comemoram

Obras na PE-590, em Ipubi, Sertão do Araripe, estão paradas desde 2012
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stamos no limite. A incapacidade financeira, política, e às vezes até moral dos gestores públicos de ampliar
e, essencialmente, manter conservadas as estradas pernambucanas tem aproximado o Estado cada vez
mais do programa brasileiro de concessões rodoviárias. Pernambuco ainda é um grãozinho de areia perto
da malha concessionada do Brasil. São apenas 50,5 quilômetros em 15 mil quilômetros de estradas opera-
das por empresas no País. Mas está se rendendo ao pedágio. Ruma em direção à privatização, um caminho
que, acreditam técnicos e investidores do setor, hoje parece não ter volta. É o futuro. E a estratégia para tri-

lhar esse percurso é simples e ao mesmo tempo extremamente viciante: depois de experimentar estradas de quali-
dade, com segurança e serviços eficientes agregados, será difícil ao pernambucano reacostumar-se com o ruim.
Muito menos com o péssimo.
Dois anos e meio atrás, Pernambuco não tinha sequer uma rodovia concessionada em suas divisas. Agora são

duas. Uma a pleno vapor, a Rota dos Coqueiros, conhecida como a Estrada do Paiva, com 6,5 quilômetros ligando
Jaboatão dos Guararapes ao Cabo de Santo Agostinho pela costa. E a segunda, a Rota do Atlântico, maior e, de fato,
a primeira do Estado projetada para o tráfego pesado e intenso, com 43 quilômetros que formam o Complexo Viá-
rio e Logístico de Porto de Suape, e que será um acesso rápido para as praias do Litoral Sul, especialmente Porto de
Galinhas, em Ipojuca. Representa um prolongamento da PE-09 e deve iniciar a operação ainda em 2013. A Rota
dos Coqueiros, primeira Parceria Pública Privada (PPP) viária do Brasil, recebeu nota 9,6 dos usuários da conces-
são. A frequência da rodovia, inclusive, tem semantido inalterada - dez mil veículos por dia.
A Rota do Atlântico é uma aposta das empresas Invepar Rodovias e Odebrecht TransPort,

esta última operadora também da Rota dos Coqueiros. São R$ 450 milhões investidos em 35
anos e uma estimativa de receber, inicialmente, 18 mil veículos por dia nos cinco bloqueios de
pedágio, o que reduziria em 40% o tráfego na PE-60. As apostas não param por aí. A transfor-
mação de Pernambuco numa razoável praça de pedágio, embora o Nordeste tenha uma ínfi-
ma participação no Brasil, é vista com empolgação pela Associação Brasileira de Concessioná-
rias de Rodovias (ABCR). “A sociedade pernambucana tem um perfil favorável à concessão.
E a operação da Rota do Atlântico irá favorecer esse pensamento porque a concessão, de fato,
vai mostrar ao usuário o princípio básico do programa: que o benefício é maior ou pelo me-
nos igual ao que ele está pagando para usar aquela rodovia. Com menos desgaste da via, me-
nos buracos emenos acidentes. O Porto de Suape está semodernizando e precisa de um aces-
so voltado para o transporte de cargas, com rodovias resistentes. É exatamente o perfil da Ro-
ta do Atlântico. O pernambucano vai experimentar e gostar”, aposta o presidente da ABCR,
Moacyr Duarte. Elias Lages, presidente da Rota dos Coqueiros e do Atlântico, confirma a ex-
pectativa de expansão.
Não há ainda projetos nem certezas, mas os investidores sonham com a operação conces-

sionada do ArcoMetropolitano, uma nova rodovia expressa de 77 quilômetros e custo estima-
do em R$ 1,21 bilhão, que funcionaria como alternativa rápida ao estrangulado trecho urbano
da BR-101, livrando a malha urbana do Grande Recife do transporte de cargas. O Arco ligaria
a BR-101 Norte, em Igarassu, à BR-101 Sul, na rotatória do Hospital DomHelder. A proposta
é inspirada no Rodoanel de São Paulo e no Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, que cria-
ram um contorno expresso ao adensado núcleo metropolitano. Mas ainda não existe data se-
quer para ser licitada. Tem sido, segundo análise de bastidores, motivo de disputa política entre os governos esta-
dual e o federal.
A Odebrecht TransPort planeja ainda assumir a chamada Estrada da Lama, hoje uma via de terra com 2,5 quilô-

metros extremamente irregulares, que interligam a Praia de Itapuama à rodovia PE-28, esta última uma ligação
com a futura Rota do Atlântico e, na sequência, com a PE-60. “Sofremos com o impacto da degradação da PE-28.
São vários reflexos. Os usuários da Rota dos Coqueiros elogiam nossa infraestrutura viária e serviços, mas criticam
as condições da estrada depois que passamdo pedágio. Isso nos prejudica. Compromete os benefícios proporciona-
dos, por exemplo. E eles sãomuitos. Namais recente pesquisa realizada com os usuários, recebemos 8,6 de nota es-
pontânea e 9,6 de nota estimulada. Investimos R$ 1milhão por mês namanutenção e operação dos 6,5 quilômetros
e temos resultados extremamente positivos, como um percentual baixíssimo de acidentes dentro dos critérios da
ABCR”, argumenta Elias Lages.
O lamento do presidente sobre a PE-28 ecoa entre os motoristas. A primeira resposta do representante comer-

cial Carlos Augusto sobre o pedágio da Rota dos Coqueiros foi puro elogio. “É excelente. A qualidade da rodovia é
ótima.” Mas ao ser lembrado sobre as condições da estrada após a praça de pedágio sul, no caso a PE-28, as recla-
mações começaram. “A verdade é que não existe estrada. É um verdadeiro enduro, não conseguimos manter um
veículo limpo. A gente sai de uma rodovia boa e cai num trecho sem qualquer preservação. Por isso o pedágio não
deveria existir”, critica.
Ivan Moraes, superintendente de operações da Rota do Atlântico, com passagem pela Rota dos Coqueiros e ou-

tras praças de pedágio do País, defende que só a utilização frequente das rodovias concessionadas vai conquistar os
pernambucanos. “Não acredito em resistência por parte da sociedade. O que existe é a falta de conhecimento sobre
o benefício. No caso da Rota do Atlântico estaremos lidando com um público já acostumado a pagar pedágio. Sua-
pe é uma zona industrial. Empresas, operadores e transportadores sabem disso. Agora, é claro, tudo também passa
pela decisão política do governo do Estado de acreditar no benefício das concessões rodoviárias”, analisa.
Na verdade, a tarifa dos pedágios sempre desagrada aos motoristas. Não é de hoje. O que ameniza a insatisfação

são os benefícios de retorno: a qualidade do pavimento, a quantidade e a agilidade dos serviços de infraestrutura
oferecidos, como socorromédico e reboques. E não é por acaso. Números da ABCRmostram a dimensão dos inves-
timentos: em 2013 as 52 concessionárias associadas à ABCR investiram R$ 2,2 bilhões na malha pedagiada. É claro
que as empresas lucrarammuito - a receita com as tarifas foi de R$ 5,8 bilhões.Mas também houve despesas finan-
ceiras (R$ 1 bilhão), pagamento de tributos (R$ 1,2 bilhão) e gastos operacionais das praças (R$ 1,6 bilhão). EmPer-
nambuco, pelomenos por enquanto, serão aproximadamente 30mil veículos utilizando as duas rodovias concessio-
nadas diariamente. No restante do País, somente em 2012, 1,6 bilhão de veículos pagaram pedágios. Há 17 anos,
eram apenas 20 mil.A Rota dos Coqueiros, a primeira rodovia com cobrança de pedágio de Pernambuco, já possui clientes fiéis. São dez mil usuários por dia, mesmo tendo apenas 6,5 km. Expansão já é planejada

A Rota do Atlântico, com 43 km, absorverá 40% do tráfego da PE-60

A situação do Estado do Rio Grande do Sul merece um
contraponto no tema concessão de rodovias. Enquanto
Pernambuco se rende ao pedágio privado, os gaúchos fazem o
caminho contrário. Quinze anos depois, o governo estadual decidiu
encerrar a histórica e conflituosa operação concessionada de
estradas, passando para a gestão estadual a operação, manutenção
e cobrança de tarifa em 760 dos 1.900 quilômetros da malha
rodoviária estadual privatizada. Das sete operadoras que atuam,
três já suspenderam os trabalhos no primeiro semestre e outras
quatro o farão até dezembro. Tudo por força de liminares judiciais.
Egon Schunck, presidente da Associação Gaúcha de

Concessionárias de Rodovias (AGCR), denuncia que o pedágio
virou estratégia política e gerou desequilíbrio financeiro nos
contratos de R$ 3 bilhões. O que mais chama atenção entre suas
acusações é o alerta sobre o estado das rodovias. “O governo não
terá fôlego, financeiro ou operacional, para manter a qualidade do
pavimento e dos serviços. A degradação das vias e a péssima
prestação de socorro já estão sendo percebidas pela população. E
vai piorar”, adverte.
O governo gaúcho, por outro lado, está seguro da decisão.

Defende que a transferência de gestão para o Estado é uma vitória
da população, que passará a dispor de um serviço mais barato, com
qualidade superior ao que estava sendo prestado. Em alguns
lugares, pagará tarifas bem mais baratas em relação às operadoras
privadas - em média 26% para automóveis e 30% para caminhões.



E
stradas no Brasil são sinônimo de má qualidade. Em
Pernambuco não é diferente. Quando se fala em rodo-
vias, um dos primeiros questionamentos feitos pela
população é sobre a durabilidade das construções.
Elas parecem sempre agonizar. Por que o pavimento
não dura o tempo que deveria? Por que esburacam

ou adquirem aparência de velhas pouco tempo depois de con-
cluídas? Essas são algumas das indagações cotidianas, não im-
porta qual seja a rodovia ou o Estado brasileiros. Elas sempre
são feitas pelos motoristas. Engenheiros acostumados a cons-
truir e a estudar a construção de pavimentos apontam a so-
brecarga do transporte rodoviário, que circula com excessos
de peso impressionantes, como o grande vilão da precoce de-
gradação.
Há outros fatores encadeados que contribuem para a ago-

nia das estradas pernambucanas, mas a sobrecarga seria o
principal deles. Um sobrepeso de 10%, por exemplo, eleva
em 50% o dano provocado no pavimento de uma rodovia. “O
maior problema é que esse dano não é linear. O efeito é expo-
nencial. São resultados apontados por conceituadas institui-
ções americanas, como o corpo de engenheiros do Exército
Norte-americano (USACE) e a American Association of Sta-
te and Highway Transportion Officials (AASHTO). E, mes-
mo diante dessas consequências, não fiscalizamos o excesso
de carga nas nossas estradas, no Brasil emuitomenos emPer-
nambuco”, critica o engenheiro civil Maurício Pina, profes-
sor do departamento de engenharia da Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE) e especialista em pavimentação.
Pina exemplifica os abusos cometidos pormuitos caminho-

neiros relembrando um flagrante feito durante uma pesquisa
realizada na BR-101, no início de 2013. Um caminhão de eixo
simples, com roda dupla, que pela legislação teria capacidade
para transportar até dez toneladas, estava com uma carga
de 22 toneladas, ou seja, mais que o dobro. “Além do
dano ao pavimento, que já citamos, existe outra
consequência séria: os acidentes. Com sobrepeso,
sãomuitas as chances de perda de controle e de di-
ficuldades na freagem. É o equivalente a um aci-
dente com trem, por exemplo. O Tribunal de Contas da
União já determinou que as balanças fossem retomadas no
País, mas o programa não avança. Ao contrário. Em Pernam-
buco temos um posto de pesagem localizado na BR-232, em
Moreno, ocupado há mais de dez anos por desabrigados. Por
muito tempo foram os sem-terra e agora uma família reside
no local”, lembra o professor.
Dos 238 postos de pesagem fixos ou móveis previstos para

serem implantados pelo governo federal no País, segundo o
Plano Diretor Nacional Estratégico de Pesagem (PDNEP),
elaborado em 2005, apenas 77 viraram realidade - um terço
do programado. A água é outro vilão na qualidade dos pavi-
mentos. “Além da execução da drenagem, amanutenção des-
se sistema é fundamental. Mantê-lo desobstruído de vegeta-
ção e lixo é princípio básico. Quando a drenagem é insuficien-
te, compromete a segurança de uma rodovia e provoca o des-
gaste precoce do pavimento. O problema é grande”, alerta
Maurício Pina, citando o caso da BR-232, que possui compro-
vadas falhas no sistema de drenagem.
Mas, se os critérios para proporcionar qualidade ao pavi-

mento são mundiais, por que todas as estradas concessiona-
das apresentam condições infinitamente melhores do que as
públicas? A reposta é simples: manutenção adequada. Sem-
pre. “As regras contratuais das concessões são muito rígidas
em relação à manutenção das rodovias. Para se ter ideia, te-
mos um prazo de 24h para reparar um buraco na via, por
exemplo. Além disso, nos programas de concessão rodoviá-
ria a lógica é outra. Como está sendo feito um grande investi-
mento na implantação ou ampliação damalha, procura-se fa-
zer omelhor pavimento possível para que ele duremais tem-
po. Assim, o custo com a manutenção será menor”, explica
IvanMoraes, superintendente operacional da Rota do Atlân-
tico, a segunda rodovia pedagiada de Pernambuco.



J
C - Em 2011 o governo de Pernambuco lançou o Programa Caminhos da
Integração, uma proposta ousada de recuperar e implantar 73 rodovias esta-
duais até 2014, a partir de uma malha bastante deteriorada pelas chuvas,
com orçamento de quase R$ 2 bilhões. Tinha ainda amissão de realizar 50%
delas até 2012 e iniciar o restante até o primeiro trimestre de 2013. O Cami-
nhos virou realidade?

IsaltinoNascimento - Sim. Nós cumprimos ameta. Gastamos em 2011 e 2012 umamédia
de R$ 500milhões por ano e até dezembro de 2013 serãomais R$ 550milhões. Para 2014 te-
mos orçamento previsto de quase R$ 550 milhões, discutido com a Secretaria de Planeja-
mento. Há pactuação de uma série de estradas que começam a ser feitas em 2013 e desá-
guam em 2014. Das 73 rodovias previstas para serem implantadas e recuperadas no Cami-
nhos da Integração, 57 foram executadas - 32 restauradas e 25 implantadas. Isso representa
75% do programa. E muitas das estradas que dizemos ter recuperado, na verdade, foram to-
talmente refeitas. Eram rodovias antigas, para as quais tivemos que refazer até os projetos.
Em 2011 foram 209,41 km de PEs restauradas e 55,25 km de implantadas. Em 2012 foram
35,43 km de restaurações, 86,65 km de implantações e 25,5 km de duplicações (a Estrada da
Batalha (PE-08) e a primeira etapa da BR-408). Este ano estamos executando 355,79 km de
restaurações, 213,6 km de implantações e 73,5 de duplicações - nesse caso, a segunda etapa
da BR-408 e a finalização da BR-104 entre Caruaru e Toritama. Eu sou o secretário quemais
executou o orçamento do governo do Estado. Estava preparado com projetos para executar
as obras.

JC - Então o senhor vai ultrapassar metas? Além de concluir o previsto no Cami-
nhos da Integração, cumprindo os prazos impostos pelo próprio governador, vai fa-
zer amais?
Isaltino Nascimento - Sim. Na verdade estão surgindo demandas novas que iremos ini-

ciar até o fim da minha gestão. É o caso, por exemplo, da chegada da Fiat à Mata Norte. Fi-
cou pactuada entre o governo do Estado e a montadora uma solução alternativa ao projeto
do corredor viário ArcoMetropolitano enquanto ele não fica pronto. São definições que não
estavam previstas no Caminhos da Integração. Iremos recuperar oito rodovias, em média,
para criar um caminho que permita a produção da Fiat sair da região Norte e chegar ao Por-
to de Suape enquanto o Arco estiver sendo executado. É uma alternativa, por exemplo, no ca-
so de uma paralisação da BR-101 durante as obras.

JC - É certo que o Arco Metropolitano será executado? E que não será mais uma
concessão rodoviária?
Isaltino Nascimento - Sim. Será uma rodovia pública. Está na fase de licenciamento am-

biental. Nós executamos o projeto, gastamos R$ 5milhões, mas a proposta do Estado era fa-
zer uma Parceria Público-Privada (PPP) exatamente pelo alto valor do projeto, de R$ 2 bi-
lhões. Mas o governo federal decidiu assumir o Arco, assim como a duplicação da BR-423,
entre São Caetano e Garanhuns. Serão 80 km da BR-423 e 74 km do Arco.

JC - Comenta-se nos bastidores que o governo federal teria assumido o projeto do
Arco para travá-lo?
IsaltinoNascimento -Não acredito. O que houve foi a decisão de fazer uma via pública e

não pedagiada, como era a proposta do Estado, até porque não tínhamos recursos para isso.
São mais de R$ 2 bilhões, é um custo elevado. Por isso a opção inicial era fazer uma PPP.
Mas o projeto agora é construir uma estrada pública.

JC - Apesar dos números mostrados pelo senhor, Pernambuco possui muitas liga-
ções ainda de terra, estradas deterioradas e gente excluída da qualidade de vida por is-
so...
Isaltino Nascimento - Nós tomamos uma iniciativa na Secretaria de Transportes, que

não foi determinada pelo governador Eduardo Campos. Passamos a destinar parte do nosso
orçamento para projetos. Além do Caminhos da Integração, temos uma série de rodovias
que são monitoradas por decisão política do governo, outras que são definidas pelo Todos
por Pernambuco, além das demandas que chegam na secretaria dos mais variados lugares.
Assim, fizemos um plano alternativo. Temos as metas definidas pelo governo e temos a nos-
sa demanda. Dessa forma, temos projeto para implantar e recuperar rodovias em todos os
destinos de Pernambuco. Podemos não ter o recurso, mas o projeto básico está pronto, pago,
para que a obra seja feita quando houver orçamento. Isso o governador não definiu, nós fize-
mos por conta própria. Quem assumir a secretaria terá um banco de projetos para guiá-lo.
Terá, também, uma sala de monitoramento, com uma equipe exclusiva para essa função. Se-
rá um legado que deixaremos. Há muitas rodovias que eu hoje não tenho dinheiro para fa-
zer, mas o projeto estará pronto.

JC - Por falar emmonitoramento, o Caminhos da Integração teve como destaque a
utilização de um equipamento que iria garantir a qualidade da execução das futuras
rodovias do programa. Omonitoramento vingou?
IsaltinoNascimento -Não. Ainda estamos no processo de definição. Para utilizá-lo é pre-

ciso passar por umamudança cultural e histórica de monitoramento de estradas. Isso é difícil.
Fizemos testes, mas não temos estrutura para usá-lo. Essemonitoramento teria que ser execu-
tado pelos funcionários da casa e nossa estrutura é deficitária, precisa ser aprimorada para as-
sumir o controle desse monitoramento. Temos poucos profissionais na casa. Os que estão aju-
dando atualmente são funcionários contratados provisoriamente. O DER é hoje um compra-
dor de serviços. Os projetos são executados por empresas de fora, as obras também. O traba-
lho é muito mais de supervisionar e fiscalizar.

JC - Os órgãos de controle, inclusive, reclamam e lamentam o fato de o DER não fa-
zer mais estradas, apenas fiscalizar a execução. Tudo é terceirizado. Qual o quadro de
funcionários do DER? Quantos profissionais existem para projetar estradas em Per-
nambuco?
IsaltinoNascimento - São 1.131 para todo o Estado. Desse total, 600 ficam na sede e o resto

nos distritos municipais. O corpo de engenheiros atual é pouco. O setor de planejamento, ou
seja, a parte estratégica do órgão, tem 25 engenheiros. E para usar o equipamento demonitora-
mento é preciso um corpo técnico da casa. Não podemos terceirizar.

JC - Chama atenção a imagemnegativa que a construção de estradas possui no Bra-
sil, também em Pernambuco. É comum vermos empresas, até consórcios, responsá-
veis por obras no Estado que estão sob investigação dos órgãos de controle serem
aceitas, simultaneamente, em outros projetos estruturadores. Isso incomoda o gover-
no?
Isaltino Nascimento - O governo tomou várias decisões para evitar isso. Criamos o Por-

tal da Transparência, no qual todas as secretarias e órgãos da administração direta e indireta
têm que disponibilizar as licitações e o acompanhamento das obras. Foi o primeiro remédio
para sanar essa dificuldade. Depois o governo criou a Controladoria Geral do Estado (CGE),
um órgão importantíssimo para nos dar suporte. Somos auditados permanentemente e inter-
namente pelo Estado, independentemente dos órgãos de controle. A Procuradoria Geral do
Estado (PGE) nos orienta e a CGE nos controla. Temos ainda o acompanhamento do TCE e
também do TCU, conforme a obra. Todas as ações que ultrapassem R$ 700 mil para proje-
tos e R$ 10 milhões para obras, obrigatoriamente têm que ser submetidas ao crivo da PGE.
Na prática, são quase todos os projetos da secretaria. É muito controle. É um processo que
nos assegura que o procedimento adotado passou por um crivo grande de controle antes e
durante a execução. Mas para deixar de contratar uma empresa é preciso que haja uma de-
terminação legal de inidoneidade. Sem ela é difícil.

JC - Então não houve, até agora, nenhuma determinação judicial para que o Estado
considere alguma construtora inidônea?
IsaltinoNascimento -Não, até agora nada chegou para nós. E como há a presunção da ino-

cência, não temos o que fazer. Até porque só podemos criar obstáculos para uma empresa par-
ticipar de uma licitação, por exemplo, quando há uma determinação legal. Caso contrário, po-
demos responder por isso.

JC - É impossível falar de estradas e não citar a BR-232, a obra viáriamais importante
do Estado, cuja construção foi uma sucessão de erros, já comprovados nos quatro pro-
cessos existentes no TCE. Houve um erro grosseiro - esqueceram de colocar um dreno
subsuperficial em toda a duplicação. O que está sendo feito?
Isaltino Nascimento -Nós fizemos uma licitação específica de manutenção e conservação

para a BR-232 como forma de manter a rodovia em condições de trafegabilidade. Enquanto o
processo judicial não for resolvido, nós não temos como realizar uma intervenção mais efeti-
va. Não podemos tomar a iniciativa de fazer uma operação detalhada porque ela poderá ma-
quiar o problema, comprometendo uma futura auditoria, por exemplo.

JC - Ou seja,mesmo que o Estado queira, não pode resolver a degradação evidente da
BR-232? A situação é tão ruim que ela terá que ser totalmente restaurada?
IsaltinoNascimento - É. Nós chegamos a licitar a restauração, avaliada na época em R$ 90

milhões, mas estamos nesse impasse. Só poderemos realizar a recuperação total da rodovia
quando a disputa judicial for resolvida. A PGE está cuidando do caso. Esperamos que a situa-
ção seja resolvida o mais rápido possível.

JC - E não há previsão para o problema ser resolvido?
Isaltino Nascimento - Não. A obra ainda não foi entregue oficialmente ao DER e ao Dnit.

Já se passaram dez anos desde que os primeiros trechos da duplicação foram entregues e a res-
tauração está avaliada, atualmente, entre R$ 135 e 150milhões. A BR-232 realmente precisa de
um investimento e o valor émuito alto. Só podemos fazer um investimento desses com a ques-
tão judicial resolvida. Agora, o Estado também tem um valor alto, algo próximo a R$ 200 mi-
lhões, para reaver do governo federal. Isso pode agilizar a solução.

JC - Enquanto isso, a gente vai gastando quanto com a BR-232?
Isaltino Nascimento - Por enquanto, R$ 8 milhões por ano para manutenção. Estamos fa-

zendo o básico: retiramos a vegetação, trocamos algumas placas... Mas a essência do problema
não podemos atingir. É como um crime. Imagine você descaracterizar o local completamente?

JC - Se ela estivesse sem os erros estruturais, quanto estaríamos economizando?
Isaltino Nascimento - Seria um pouco menos, mas teríamos que gastar. A diferença é que

o trabalho de manutenção seria bem mais simples e rápido. Hoje existem problemas que nós
não conseguimos resolver porque a manutenção não soluciona erros estruturais. A novidade
em relação à BR-232, por enquanto, é que o governo do Estado está solicitando a gestão do tre-
cho entre São Caetano e o Cruzeiro do Nordeste para duplicá-lo. Fizemos o pedido formal-
mente aoMinistério dos Transportes e do Planejamento e aguardamos uma resposta. São 100
km, que seriam duplicados ao custo estimado de R$ 600 milhões.

JC - O que o Estado diz sobre o trecho de 80 km da BR-110, no Sertão doMoxotó, ain-
da de terra?
Isaltino Nascimento - A gestão é do Dnit, do governo federal. O que eu sei é que o trecho

entre Ibimirim e o Cruzeiro do Nordeste será restaurado completamente em breve. Sobre o
trecho entre Ibimirim e Petrolândia, está sendo feito o estudo de viabilidade ambiental e eco-
nômica para implantar a via. Ela estaria garantida para 2014, inclusive com recursos previs-
tos no PAC da Infraestrutura. É, sem dúvida, uma rodovia importantíssima e estratégica pa-
ra Pernambuco. Faz parte do eixo estruturador que o governador quer qualificar, com a du-
plicação das BRs 232 e 423.

JC - O trecho antigo daBR-101, emPonte dos Carvalhos, foi duramente criticado pe-
lo TCE, citando inclusive riscos de segurança viária da rodovia, especialmente no via-
duto de acesso à PE-60. O que o Estado fez?
Isaltino Nascimento - Já assumimos a duplicação com problemas. Notificamos a empre-

sa, ela voltou ao trecho para executar os reparos. É um exemplo de que cumprimos a deter-
minação dos órgãos de controle. A obra foi, inclusive, entregue oficialmente.

JC - E sobre o viaduto da PE-60?
Isaltino Nascimento -Nosso foco, de fato, foi o pavimento. É um trecho delicado porque

qualquer intercorrência atrasa o escoamento de Suape. Corrigimos o problema e enviamos
ao Dnit. Estamos aguardando o órgão se pronunciar. Mas sobre o viaduto nada foi feito. É
preciso uma discussão maior com o Dnit.

JC - Outra grande obra problemática de Pernambuco é a duplicação da BR-104, que
se arrasta desde 2008 e ficou paralisada por quase um ano...
IsaltinoNascimento -É verdade. Nosso foco atual é o trecho Caruaru-Toritama, que tem

hoje 70% concluídos. A obra teve alguns problemas desde o começo e intercorrências duran-
te os trabalhos que ninguém previa. Começou em 2008 e deveria estar pronta desde o ano
passado. Mas passou o segundo semestre de 2012 totalmente parada. Emmaio conseguimos
retomar os trabalhos e pretendemos finalizar o trecho de 38 km até Toritama. Os 14 km res-
tantes, até o distrito de Pão de Açúcar, na entrada para Santa Cruz do Capibaribe, será relici-
tado.Mas faremos com que os problemas não se repitam nesse trecho. Iremos revisar todo o
projeto. Iniciamos a obra em 2014.

JC - Essas intercorrências, como vocês definem, foram propositais ou podem, de fa-
to, acontecer durante a obra, sem que a população consiga entender?
IsaltinoNascimento -O projeto foi concebido pelo Dnit, não pela Secretaria de Transpor-

te. Na época do PAChouve a decisão de o Estado assumir, mas o projeto foi do governo fede-
ral. Estamos tocando o que foi projetado por eles. Às vezes a realidade local muda tudo, pro-
jetam-se custos e na prática tudo é diferente.

JC - Ou seja, não hámá-fé?
Isaltino Nascimento -Não, está relacionado à celeridade da obra.

JC - E outras rodovias espalhadas pelo Estado, sonhadas hámuito tempo pela popu-
lação, como a PE-460 (acesso a Conceição das Crioulas, Salgueiro), PE-590 (em Ipubi,
parada desde 2012), PE-193 (em São Bento do Una, também parada) e a PE-630 (que
poderia ligar o Sertão do São Francisco ao Araripe)?
IsaltinoNascimento -Como já disse, não temos orçamento para atender todas as deman-

das. Mas fizemos projetos para tudo. Quando o dinheiro aparecer, poderemos executá-las.
Considerando, é claro, as prioridades. No caso das duas obras paradas, a PE-590 e a PE-193,
estaremos retomando-as ainda este ano.

JC - Saindo das estradas para o transporte público, quais os planos para o sistema in-
termunicipal, que é muito ruim e pouco atende à população do interior? Desde a pri-
meira gestão de Eduardo Campos, há promessas de licitar as linhas e reestruturar o
sistema, mas até agora nada aconteceu.
Isaltino Nascimento - Há uma preocupação do governador em recuperar o sistema de

transporte intermunicipal e uma determinação para que todos osmunicípios tenham atendi-
mento do futuro sistema, seja por ônibus ou por veículosmenores legalizados. Nossamissão,
inclusive, é formalizar o que hoje é informal para que eles cheguem onde o ônibus não che-
ga, como é o caso dos distritos rurais. Mas é um processo difícil, que exige muito diálogo, in-
clusive com as prefeituras. A EPTI (Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal)
passou a existir de fato em 2011 e está finalizando a projeção de uma nova rede de transpor-
te, estudo feito por uma empresa mineira experiente no assunto. Fizemos o diagnóstico do
sistema, a pesquisa de destino e origem e estamos finalizando a viabilidade econômica. Acre-
dito que em dezembro finalizamos tudo para, em seguida, lançar a licitação das linhas que fa-
rão parte de um sistema projetado para 15 anos.

JC - E os terminais rodoviários? A grande maioria deles é degradante? Há, até, ter-
minais rodoviários para lotações, como em Sairé (Agreste).
IsaltinoNascimento -É outra linha de ação. Estamos humanizando os terminais rodoviá-

rios. Já reformamos 18 dos 73 existentes e até o final de setembro licitaremos o restante.




