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Resumo 

 

Este estudo analisa os dados atuais sobre veículos pesados extralongos e o 

impacto potencial da autorização de circulação destes «megacamiões» em toda 

a UE – como acontece na Finlândia e na Suécia, que já autorizaram a circulação 

deste tipo de veículos em condições normais de trânsito. O estudo tem por base 

uma análise documental de investigações proeminentes neste domínio, bem 

como estudos de caso que refletem sobre a circulação efetiva daqueles veículos 

nos cinco Estados-Membros em que a mesma é permitida ou se encontra em 

fase de testes. São igualmente analisados os dados estatísticos disponíveis bem 

como o impacto dos «megacamiões» relativamente aos objetivos da UE em 

matéria de segurança rodoviária e de emissões de gases com efeito de estufa. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O presente estudo foi realizado em conformidade com as especificações emitidas pelo 

Parlamento Europeu em outubro de 2012. Destinava-se a fornecer aos membros da 

Comissão dos Transportes e do Turismo informações adequadas e completas sobre o 

impacto direto significativo dos «veículos pesados extralongos» (igualmente referidos como 

«megacamiões»), ou seja, o seu impacto na procura a nível dos transportes, nas 

infraestruturas rodoviárias, no fluxo de tráfego e na segurança, bem como nas emissões de 

GEE, com especial incidência nos dois últimos domínios. 

 

Ao longo do estudo, foi solicitada a opinião de partes interessadas de toda a UE, em 

especial dos cinco Estados-Membros em que os veículos pesados extralongos já são 

autorizados em condições normais de circulação ou se encontram em fase de testes. Além 

disso, foi efetuada uma pesquisa extensa dos documentos disponíveis sobre o assunto, 

sendo selecionados oito dos mais importantes e recentes estudos para a análise 

documental que constitui a primeira parte do presente trabalho. 

 

O estudo tinha como objetivo fornecer informações acerca da utilização de veículos pesados 

extralongos, bem como uma análise dos estudos existentes, e não pretendia extrair 

conclusões sólidas ou recomendar políticas específicas. Com efeito, tendo em conta a falta 

de consenso que se verifica nos documentos disponíveis sobre os possíveis efeitos da 

introdução de veículos pesados extralongos, tais conclusões ou recomendações estariam 

fora do âmbito do presente trabalho. No entanto, o estudo tencionava emitir pareceres 

sobre o modo como a introdução de veículos pesados extralongos poderia interagir com os 

objetivos da UE nos domínios da segurança e das emissões de gases com efeito de estufa.  

 

Como o estudo demonstra, na documentação disponível existem domínios em que se 

verifica amplo acordo, bem como domínios de desacordo e divergências significativas.  

 

É geralmente aceite que os veículos pesados extralongos reduziriam os custos operacionais 

do transporte rodoviário de mercadorias, bem como as emissões de gases com efeito de 

estufa por t-km das mercadorias transportadas, uma vez que seriam utilizados menos 

veículos para transportar a mesma quantidade de mercadorias. No entanto, os custos 

operacionais por veículo-km seriam mais elevados, na medida em que os próprios veículos 

são maiores e, por conseguinte, consomem mais combustível.  

 

Além disso, a maior parte dos estudos realizados afirma que a introdução de veículos 

pesados extralongos conduziria a um certo grau de transferência modal do transporte 

ferroviário e marítimo de mercadorias para o transporte rodoviário de mercadorias, em 

virtude dos reduzidos custos operacionais por t-km. Existe, no entanto, uma divergência 

significativa de opiniões acerca da dimensão dessa transferência modal. 

 

Como o presente estudo demonstra, as diferentes conclusões acerca da transferência 

modal são fundamentais para as conclusões muito divergentes a que os estudos chegam 

sobre o impacto dos veículos pesados extralongos nas infraestruturas, no fluxo de tráfego 

rodoviário, na segurança rodoviária e nas emissões de gases com efeito de estufa: os 

benefícios decorrentes da utilização de menos veículos para transportar a mesma 

quantidade de mercadorias podem ser contrabalançados, ou mesmo inversos, consoante a 

magnitude da transferência modal. 
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O estudo evidencia as questões fundamentais que estão na base de diferentes análises, 

que incidem na escolha das «elasticidades» que se pressupõem. As «elasticidades» 

representam a medida em que a alteração dos custos do transporte rodoviário de 

mercadorias influencia a procura do transporte de mercadorias a nível rodoviário, 

ferroviário, marítimo e a outros níveis. Existe uma escassa evidência empírica acerca das 

elasticidades que devem ser utilizadas nas análises e também grandes divergências sobre 

as poucas provas que existem.  

 

Todavia, ao analisar de que modo é que a introdução de veículos pesados extralongos iria 

interagir com os objetivos da UE no domínio da segurança rodoviária, o estudo concluiu que 

a introdução deste tipo de veículos não seria suscetível de impedir o objetivo da UE de, até 

2020, reduzir em 50% os níveis de mortalidade nas estradas registados em 2010.  

 

O estudo concluiu igualmente que os veículos pesados extralongos poderiam contribuir para 

o objetivo da UE de, até 2020, reduzir em 20% os níveis de emissões de gases com efeito 

de estufa registados em 1990, mas que existe uma variação significativa a nível do impacto 

previsto, e que, se a transferência modal para o transporte rodoviário de mercadorias for 

significativa, as emissões de gases com efeito de estufa poderiam, efetivamente, aumentar. 

 

Por fim, tendo em conta os desacordos e as divergências acerca da transferência modal e 

do impacto dos «megacamiões», o estudo recomenda que se efetue uma avaliação de 

impacto, a fim de ter em conta as múltiplas implicações de qualquer medida com vista à 

introdução de veículos pesados extralongos na Europa, e que os resultados dos testes 

sejam acompanhados atentamente, de modo a clarificar os vários domínios de desacordo a 

nível da documentação existente. 


