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3Pela VIA, a Bahia vai
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Para atendimento, a ANTT – Agência 
Nacional de Transportes Terrestres, 
disponibiliza para os usuários, de forma 
gratuita, o telefone: 

166

E-mail: ouvidoria@antt.gov.br
Site: www.antt.gov.br

Endereço: 
SCES/Sul (Setor de Clubes Esportivos Sul)
Lote 10   |   Trecho 03   |   Projeto Orla
Polo 08   |   Bloco C   |   1º andar.

Para registro de atendimento, a 
VIABAHIA disponibiliza para os usuários 
das rodovias, de forma gratuita, dois 
telefones que funcionam 24 horas por 
dia, inclusive para ligações via telefone 
celular. São eles:

0800 6000 116 
(PARA A BR-116)

0800 6000 324 
(PARA A BR-324)

Entre em contato com nossa ouvidoria:
ouvidoria@viabahiasa.com.br
Site: www.viabahiasa.com.br

ENDEREÇO: 
Rua Jaracatiá, nº 106
Caminho das Árvores
CEP: 41.800-700
Salvador   |   Bahia   |   Brasil

Para atendimento, a PRF – Polícia 
Rodoviária Federal disponibiliza para os 
usuários as seguintes formas de contato:

191 
(EMERGÊNCIA)

(71) 2101-2201 
(PLANTÃO)

Twitter: @PRFBAHIA
Site: www.prf.gov.br
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Chegamos ao meio do 
ano de 2016 com boas 
notícias e grandes re-

alizações, tanto nas rodovias 
sob nossa concessão (BR-324 
– rodovia Eng° Vasco Filho e 
BR-116 – rodovia Santos Du-
mont), quanto no fortaleci-
mento do relacionamento 
com as comunidades que 
abraçam a VIABAHIA Concessionária de 
Rodovias S.A.

Apresentamos nosso novo projeto grá-
fico, totalmente refeito e alinhado com o 
momento atual da nossa concessionária. 
Em cada página, uma novidade, com cores 
e formatos mais modernos. Na capa desta 
edição destacamos o programa de respon-
sabilidade social “Nova VIA pela vida”, que 
vai estruturar as salas de emergências de 
hospitais baianos. 

Outra “boa nova” é que desde o mês 
de abril estamos sob controle acionário 
da Roadis Transportation. Esta é uma firme 
demonstração do nosso compromisso para 
o fortalecimento de nossos projetos e ações 
e o respeito para com a sociedade.

Na edição passada, mostramos aqui o 
nosso novo posicionamento estratégico, 
com a mudança da logomarca, que traz 
consigo este novo horizonte que vivemos. 
Agora, vocês verão um pouco da nossa 
campanha de apresentação, com algumas 

peças que foram desenvolvi-
das com o conceito “Tudo vai 
pela VIA”. 

Vamos pegar você pelo 
paladar na editoria “Pé na Es-
trada” com “O Trecho no Prato 
– Roteiro Gastronômico”. São 
lugares simples, indicados 
por nossos colaboradores, 
mas que oferecem uma boa 

refeição, aliada a um custo adequado.
Mostraremos a ativação de 136 câ-

meras (36 na BR-324 e 100 na BR-116) 
que compõem o Circuito Fechado de 
TV (CFTV) e dão suporte ao nosso Cen-
tro de Controle Operacional (C.C.O.) em 
“Novas Tecnologias”. A segurança também 
é destaque, com a conclusão de mais 26 
quilômetros de novos sistemas de ilumi-
nação, totalizando 55 quilômetros em 
todo trecho concedido.

 “Via Sustentável”, o destaque do mês 
de junho, é totalmente dedicada à preo-
cupação com a preservação do Meio Am-
biente. Destacamos algumas ações que 
já realizamos ao longo do nosso trecho e 
projetos futuros.

Desejamos a todos uma boa leitura e 
sigam pela VIA, com o nosso contato diário 
cada vez melhor!

Paulo André 
presidente da viabahia

POR VOCÊS, FAZEMOS MAIS!

Editorial
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5Pela VIA, a Bahia vai

VOCÊ TEM ALGUMA DÚVIDA, 
SUGESTÃO, ELOGIO OU CRÍTICA SOBRE 
O INFORMATIVO OU A VIABAHIA?

Cartas

*Em caso de reclamações, a fim de não expor os seus usuários e manter suas identidades em sigilo, a VIABAHIA utilizará nomes fictícios nas cartas enviadas à concessionária ou a este informativo.

Então, este é o seu espaço. Basta 
enviar seu comentário para o e-mail 
boletim@viabahiasa.com.br ou para 
o endereço Rua Jaracatiá, nº 106 

Caminho das Árvores – CEP: 41820-665  
Salvador – Bahia – Brasil, 
colocando no verso da carta 
“VIABAHIA – REVISTA”.

“Gostaria de agradecer à VIABAHIA pela troca das lâmpadas nas imediações do viaduto da Estação 
Pirajá. Tenho uma oficina mecânica no local e estou satisfeito com o serviço da concessionária, que 
promoveu mais segurança para mim e meus clientes”. Jildeman Nascimento
Resposta: Agradecemos pelo contato e elogio. Nós trabalhamos para promover mais conforto e segurança 
para nossos usuários e nos colocamos à disposição para atendê-lo diante de qualquer situação que possa 
ter nas rodovias por nós administradas.

“Grato estamos pelo exemplar trabalho exercido na BR-116 – rodovia Santos Dumont pela 
VIABAHIA. Tínhamos uma impressão completamente diferente. Fui atendida pelo funcionário 
William no km 763 da rodovia federal, por volta das 21h30 e também no sábado, por volta das 
14h por Ronaldo. Os dois de extrema simplicidade, atenção, educação e habilidade em exercício de 
suas funções. Parabenizamos a equipe pelo excelente trabalho”. Elaine Santos – Registro feito 
em livro na Base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) 12, em Vitória da Conquista.

Resposta: A VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A. agradece o elogio aos nossos colaboradores pelo 
bom atendimento prestado. Informamos que seu registro foi encaminhado para conhecimento dos gestores 
da área e devidos cumprimentos aos membros da equipe. Salientamos que estamos sempre à disposição 
através dos nossos canais de atendimento e bases de apoio ao usuário também para o registro de dúvidas, 
reclamações, sugestões e solicitação de apoio emergencial.

“Oi, trabalho em uma empresa localizada na BA-526 e quero dar os parabéns pelo serviço que está sendo 
feito nesta rodovia. Está muito melhor depois da concessão da VIABAHIA. A iluminação que foi instalada 
desde a BR-324 – rodovia Eng° Vasco Filho até a rotatória de Mapele fez uma boa diferença. Gostaria de 
saber se há um prazo para terminar essa iluminação até o entroncamento com a BA-528”.  Filipe Barreto
Resposta: Prezado Senhor Filipe, agradecemos pelo elogio prestado e informamos que, até o momento, não 
há previsão de instalação de iluminação até o local citado. Ainda assim, sua solicitação foi registrada e poderá 
colaborar com futuros projetos. Continuamos à disposição.
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Localize-se

SAIBA 
ONDE ESTÃO 
os postos de pedágio e da Polícia 
Rodoviária Federal. Localize, 
também, as bases de serviços 
operacionais da VIABAHIA.

Legenda

CONTORNO SUL DE F. SANTANA

BR-116

BR-324

BA-526/528

PRAÇA DE PEDÁGIO

SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
AO USUÁRIO

POSTO DA POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL

6 Informativo VIABAHIA
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7Pela VIA, a Bahia vai

Localize-se

BR-324 - RODOVIA ENG° VASCO FILHO 
(SALVADOR – FEIRA DE SANTANA) – 113,2 KM 

BR-116 - RODOVIA SANTOS DUMONT  
(FEIRA DE SANTANA – DIVISA BA/MG) – 554,1 KM

Bases do serviço de atendimento ao usuário

Bases do serviço de atendimento ao usuário

Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 01 Simões Filho – KM 608 + 300
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 02 São Sebastião do Passé – KM 562 + 700
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 03 Feira de Santana – KM 531 + 200

Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 04 Santo Estevão – KM 462 + 450
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 05 Santa Terezinha – KM 501 + 665
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 06 Milagres – KM 543 + 300
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 07 Irajuba – KM 589 + 400
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 08 Jaguaquara – KM 629 + 100
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 09 Jequié – KM 667 + 200
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 10 Manoel Vitorino – Sul KM 713 + 100 Sul
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 11 Poções – KM 760 + 600
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 12 São Sebastião – KM 802 + 700
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 13 Vitória da Conquista – KM 840
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 14 Vitória da Conquista – KM 873 + 500
Base do Serviço de Atendimento ao Usuário - 15 Encruzilhada – KM 917 + 100

Posto da Polícia Rodoviária (PRF)

PRF 01 Simões Filho – KM 604

Praças de Pedágio (PP)

PP 01 Simões Filho – KM 598 + 900
PP 02 Amélia Rodrigues – KM 551 + 050

Posto da Polícia Rodoviária (PRF)

PRF 02 Feira de Santana – KM 429 + 500
PRF 03 Milagres – KM 544 + 400
PRF 04 Jequié – KM 677 + 200
PRF 05 Poções – KM 759
PRF 06 Vitória da Conquista – KM 830 + 000
PRF 07 Divisa MG/BA – KM 931 + 700

Praças de Pedágio (PP)

PP 03 Rafael Jambeiro – KM 482 + 138 
PP 04 Brejões / Nova Itarana – KM 566 + 405
PP 05 Jequié – KM 698 + 400
PP 06 Planalto – KM 773+819
PP 07 Veredinha – KM 873+499
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8 Informativo VIABAHIA

Valores

BR-324 
RODOVIA ENG° VASCO FILHO 

Cat. Tipo de veículo Valor da Tarifa
1 Automóvel, caminhonete e furgão R$ 2,10

2 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e 
furgão com rodagem dupla R$ 4,20

3 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator 
com semi-reboque e ônibus R$ 6,30

4 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 8,40

5 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 10,50

6 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 12,60

7 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 14,70

8 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 16,80

9 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 18,90

10 Automóvel com semi-reboque e caminhonete 
com semi-reboque R$ 3,15

11 Automóvel com reboque e caminhonete com 
reboque R$ 4,20

12 Motocicletas, motonetas e bicicletas moto R$ 1,05

Cat. Tipo de veículo Valor da Tarifa
1 Automóvel, caminhonete e furgão R$ 3,70

2 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e 
furgão com rodagem dupla R$ 7,40

3 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator 
com semi-reboque e ônibus R$ 11,10

4 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 14,80

5 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 18,50

6 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 22,20

7 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 25,90

8 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 29,60

9 Caminhão com reboque, caminhão-trator com 
semi-reboque R$ 33,30

10 Automóvel com semi-reboque e caminhonete 
com semi-reboque R$ 5,55

11 Automóvel com reboque e caminhonete com 
reboque R$ 7,40

12 Motocicletas, motonetas e bicicletas moto R$ 1,85

BR-116 
RODOVIA SANTOS DUMONT

Pesos máximos permitidos e gabaritos
Conforme artigo 101 do Código de Trânsito Brasileiro, aos veículos ou combinações de veículos utilizados no transporte de carga indivisível, 
que não se enquadrem nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) poderão os órgãos 
com circunscrição sobre a via estabelecer LIMITES DE PESOS E DIMENSÕES ESPECÍFICOS, válidos exclusivamente para as vias sob sua jurisdição. 
No caso, das rodovias federais, os limites de peso e as demais condições de sua utilização foram definidos pelo artigo 8º da Resolução 11/04.
Para informações detalhadas, acesse: www.viabahiasa.com.br/pesos-maximos/

OBS: Os valores não sofrem alterações durante os fins de semana ou feriados

©
 Lu

cia
no

 M
ac

ed
o

Informativo_ViaBahia#10.indd   8 20/07/16   21:26



9Pela VIA, a Bahia vai

Perfil

EM EQUIPE, PODEMOS MAIS!

Há pessoas que gostam de fazer o 
bem. Mas quando a solidariedade é 
compartilhada em grupo, o resultado 

aparece em um volume maior, com mais 
pessoas beneficiadas. É assim que pensam 
os colaboradores da VIABAHIA.

Nas sete praças de pedágio da conces-
sionária (duas na BR-324 – rodovia Eng° 
Vasco Filho e cinco na BR-116 – rodovia 
Santos Dumont), mutirões se formam 
com frequência em campanhas de arre-
cadação de alimentos, roupas e outros 
utensílios. O material recebido é doado 
para famílias carentes ao longo dos tre-
chos sob nossa concessão.

“Cortamos 27 municípios na Bahia e 
na grande maioria deles a população ne-
cessita de itens básicos, como comida e 
material de higiene. A iniciativa de ajuda 
partiu dos próprios colaboradores e nós 
incentivamos, colocando nosso suporte 
e infraestrutura à disposição, sempre que 
possível”, explica o Gerente de Operações 
da VIABAHIA, José Vital.

São arrecadadas, em média, sete cestas 
básicas por mês, uma em cada praça de 
pedágio. “Para nós, pode parecer pouco a 
entrega de um ou dois quilos de alimento, 
mas quando juntamos com outros 30 cola-
boradores, formamos um bom material para 
entrega. A maior felicidade é perceber como 
esse pequeno ato faz muita diferença em 
famílias que não têm o básico, como arroz, 
feijão e até sabonete ou papel higiênico. É 
bem gratificante para mim poder contribuir 
com essa ação”, revela o controlador de pe-
dágio da P6, em Planalto/BA, Murilo Santana.
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Equipes da VIABAHIA formam mutirões para ajudar o próximo

São arrecadadas, em média, sete cestas básicas por mês
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10 Informativo VIABAHIA

Novos 
tempos

Na edição passada, mostramos o novo 
posicionamento de comunicação da 
VIABAHIA, apresentando a identida-

de visual reformulada, com a mudança da 
nossa logomarca e do nosso slogan.

O próximo passo foi dado em maio deste 
ano. Desenvolvemos, em parceria com a 
Agência Engenhonovo as estratégias de 

PELA VIA, 
A BAHIA VAI

apresentação para o grande público, levan-
do-se em conta o conceito de que somos 
uma VIA por onde passa o progresso, o fu-
turo e o desenvolvimento do Estado. As 
peças foram cuidadosamente escolhidas 
para mostrar que, diariamente, milhares de 
pessoas vão e vêm pelas nossas rodovias 
(BR-324 e BR-116) com objetivos diversos e 
necessidades específicas, mas com o desejo 
de chegar ao destino final com segurança 
e tranquilidade.

Família, trabalho e desenvolvimento 
formam o tripé deste conceito, com três 

Informativo_ViaBahia#10.indd   10 20/07/16   21:26



11Pela VIA, a Bahia vai

Novos tempos

personagens que mostram ao público a 
importância e preocupação da VIABAHIA 
com os seus usuários. Foram espalhados 
outdoors ao longo das rodovias e a criação 
de um jingle para divulgação nas rádios, 
além do trabalho nas redes sociais Twitter 
e Instagram.

“Queremos cada vez mais nos aproximar 
dos nossos usuários e sermos vistos como 
uma empresa que está com sua atenção 
totalmente voltada para eles. Para isso cria-
mos uma estratégia de apresentar este novo 
momento da VIABAHIA de forma emotiva, 

mas mostrando 
nossa seriedade 
em lidar com o 
bem mais pre-
cioso, que é a 
vida, além da 
preocupação 
com o desen-
volv imento 
da Bahia e do 
Brasil”, explica 
o Gerente de Comunicação e Relaciona-
mento da VIABAHIA, Carlos Bonini.

Para ouvir ou baixar o jingle, use o QR Code

Informativo_ViaBahia#10.indd   11 20/07/16   21:26



12 Informativo VIABAHIA

Em foco

Prestar um apoio rápido, preciso e efi-
ciente a vítimas de acidentes nas ro-
dovias sob sua administração é uma 

das missões diárias da VIABAHIA. Mais do 
que isso, a concessionária detectou que 
poderia oferecer um suporte mais adequa-
do aos acidentados, agindo também nos 
hospitais localizados ao longo do trecho 
sob sua concessão.

Diante deste cenário, a concessionária 
criou o programa “Nova VIA para a vida”, 
que iniciará a implantação do projeto 
ainda neste ano de 2016. “Fazemos um 

trabalho diário de excelência no pronto 
atendimento, estabilizando as vítimas e 
encaminhando ao hospital da região do 
ocorrido. Porém, sentimos que a rede 
hospitalar, localizada principalmente ao 
longo da BR-116 – rodovia Santos Dumont 
não tinha as condições necessárias para 
receber esta demanda. Por isso sabemos 
da importância que terá o projeto ‘Nova 
VIA para a vida’”, explica o Presidente da 
VIABAHIA, Paulo André.

A VIABAHIA está verificando quais uni-
dades de saúde e municípios poderão ser 

UMA 
NOVA VIA 
PARA A VIDA
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13Pela VIA, a Bahia vai

Em foco

beneficiados, com o objetivo de promover 
maior capacidade de sobrevivência a víti-
mas de acidentes de trânsito e comple-
mentar as operações de resgate das vítimas 
presas às ferragens. A escolha pelos locais 
se deve por estarem situadas em pontos 
da rodovia onde ocorrem acidentes graves 
e em frequência considerável.

NÚMEROS
A concessionária recebe, em média, 35 mil 
veículos por dia na BR-324 – rodovia Eng° 
Vasco Filho e 6 mil veículos na BR-116 – 
rodovia Santos Dumont. Isso significa, em 
termos comparativos, pouco mais que um 

A VIABAHIA administra 680 quilômetros 
de rodovias no estado da Bahia; BR-324 
– rodovia Eng° Vasco Filho entre Salvador 
e Feira de Santana e BR-116 – rodovia 
Santos Dumont, entre Feira de Santana até 
a divisa com Minas Gerais.

estádio de futebol como a Fonte Nova em 
usuários circulando diariamente pelas ro-
dovias sob sua administração.

DADO POSITIVO
Mesmo com este grande volume de cir-
culação, aliado à imprudência (na maioria 
dos casos), acidentes acontecem e viti-
mam centenas de pessoas. A VIABAHIA 
vem reduzindo o número de óbitos e 
vítimas graves ano após ano, através da 
realização de campanhas educativas, trei-
namento das equipes de resgate, melho-
rias nas condições das rodovias, dentre 
outras ações.

680 km

Acidentes de trânsito no Brasil vitimam mais 
pessoas que muitas guerras armadas pelo mundo. 
São aproximadamente 43 mil por ano, segundo os 
dados do Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde (Datasus), do Ministério da Saúde 
(MS), representando uma das principais causas de 
morte no país. Os acidentes nas rodovias federais 
respondem por cerca de 20% dessas mortes (8.227 
mortes em 2014), com cerca de 26 mil feridos graves 
por ano, com fortes impactos sobre o orçamento 
público e a renda das famílias atingidas.

(Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA).

© Divulgação
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14 Informativo VIABAHIA

SISTEMA INTELIGENTE DE 
TRANSPORTE (ITS EM INGLÊS) É 
APRIMORADO PELA VIABAHIA

Novas 
tecnologias

Quantos carros passam pelas rodovias 
administradas pela VIABAHIA diaria-
mente? Há câmeras de monitoramen-

to do tráfego? Está chovendo ou fazendo sol 
na BR-324? E na BR-116? Estas e outras indaga-
ções dos usuários estão cada vez mais fáceis 
de serem respondidas pela concessionária.

O motivo é o investimento na qualidade 
de seus equipamentos, como o moderno e 
robusto Sistema Inteligente de Transporte 
(ITS, sigla em inglês), conjunto de aplicações 
e soluções que permite uma melhor gestão 
do tráfego nas rodovias sob sua administra-
ção (BR-324 – rodovia Eng° Vasco Filho e 
BR-116 – rodovia Santos Dumont).

A grande novidade, que tornará o ITS 
ainda mais eficiente, é que toda esta estru-
tura será interligada através de fibra ótica. 
“Já temos grande parte dos equipamentos 
funcionando desta maneira e estamos na 
fase de finalização de todos eles operando 
em fibra ótica. Acreditamos que até o fim 
deste ano de 2016 concluiremos tudo. Isto 
nos garantirá um ganho em qualidade e ve-
locidade de transmissão”, explica o gerente 
de TI da VIABAHIA, Claudio Rissardi.

“Os grandes beneficiados com toda essa 
tecnologia são os nossos usuários, que ficam 
mais bem informados sobre tudo o que 
acontece enquanto trafegam pelas rodovias. 
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Novas tecnologias

Para nós, também é muito importante ter es-
sas informações, pois ficamos mais seguros 
e assertivos com a qualidade do conteúdo 
que chega a nossas mãos, facilitando a to-
mada rápida de decisões”, finaliza Claudio.

Circuito Fechado de TV (CFTV)
Responsável pelo monitoramento 
das rodovias em tempo real, 24h por 
dia, através do Centro de Controle 
Operacional (C.C.O.).

Painel de Mensagem Variável (PMV)
Equipamentos instalados em locais 
estratégicos nas rodovias com intuito de 
fornecer informações curtas e objetivas 
sobre o tráfego na região.

Radar fixo
Oferece o suporte às ações de educação já 
desenvolvidas pela VIABAHIA, em parceria 
com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Estação meteorológica
Fornece informações em tempo real 
sobre a situação meteorológica em 
trechos das rodovias.

Detector de altura
Equipamento que dispara alerta 
quando detecta irregularidades e/
ou não atendimento à altura máxima 
permitida para tráfego nos trechos 
onde estão instalados.

Contador de tráfego
Destinado a coletar os dados de fluxo 
diário de veículos e a taxa de ocupação na 
rodovia. Detecta também a categoria do 
automóvel, para melhor gestão.

Toda esta estrutura do ITS será interligada através de fibra ótica
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Pé na 
estrada

Nesta edição do “Pé na Estrada”, ao in-
vés de destacarmos uma cidade que 
corta o trecho sob nossa concessão, 

fizemos diferente. Passamos uma “missão” 
para nossos colaboradores: indicar bons 
locais para os viajantes quando aquela fome 
‘bater’. Criamos até um nome especial para 
este desafio, “O Trecho no Prato. Roteiro Gas-
tronômico”. Sigam as dicas e bom apetite!

POÇÕES
Localizado no Sudoeste baiano, próximo 
a Vitória da Conquista, Poções apresenta 
uma das celebrações mais tradicionais e 
religiosas da Bahia: a festa do Divino Espírito 
Santo, em maio. 

Sem hora para comer? Em Poções isso não 
é problema! “Algumas pessoas não têm ho-
rário certo para as refeições e nas rodovias, 
encontrar um lugar bom e que funcione 24h 
é um desafio. Por isso indico o restaurante 
localizado no Posto Reforço, no quilôme-
tro 758 da BR-116”, revela a Supervisora de 
Planejamento Larissa Sampaio. No local é 
servida comida a quilo por R$ 38,00, com 
opções de salada e churrasco. 

JEQUIÉ
Chamada de “Cidade Sol”, Jequié está situada 
a 360 quilômetros de Salvador. Agora, a par-
te gostosa! “Superindico o The Pub Baldwin 
- Música ao vivo e uma picanha na chapa 
de derreter na boca”, conta a engenheira de 
Projetos da VIABAHIA, Deise Gadelha. “Fica 
na rua da Itália, no centro de Jequié”. Deise 
destaca que o melhor do lugar é a relação 
custo x benefício, já que a média de preço 
é de R$ 25,00 por pessoa.

Ainda em Jequié, outra dica é a chur-
rascaria Ouro Brasa. Procure o simpático 
Manoel e peça a Picanha do Sol para dois 
por R$ 58,80. Como chegar: vindo da BR-
116, entre sentido centro da cidade e ande 
aproximadamente dois quilômetros. Na 
frente do Posto de Combustíveis Cansan-
ção, vire à direita.

O TRECHO 
NO PRATO 
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Via 
Sustentável

MÊS DEDICADO AO 
MEIO AMBIENTE

O dia 05 de junho é dedicado mun-
dialmente aos cuidados com o 
Meio Ambiente. Nesta data, a Or-

ganizações das Nações Unidas (ONU) criou 
o Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente. Além de servir como símbolo 
para conscientização da população mundial 
sobre os temas ambientais, a ONU procurou 
ampliar a atuação política e social voltada 
para o tema. Era intensão, também, trans-
formar as pessoas e instituições em agentes 
ativos da preservação e valorização dos re-
cursos naturais.

“Solidária a estas questões, a VIABAHIA 
observa a importância de ações que pre-
servem a biodiversidade ao longo dos 
trechos sob sua concessão. Dois grandes 
biomas brasileiros são interceptados pela 
BR-324 – rodovia Eng° Vasco Filho e BR-116 
– rodovia Santos Dumont: a Mata Atlântica, 
um patrimônio nacional e a Caatinga, um 
habitat exclusivamente brasileiro. A rique-
za de espécies da flora e fauna que estes 
biomas abrigam é uma das maiores do 
planeta”, explica a Gerente de Qualidade e 
Meio Ambiente da VIABAHIA, a engenheira 
Viviane Rocha. 

MATA ATLÂNTICA
Com alto número de espécies endêmicas 
e ameaçadas, a Mata Atlântica é conside-
rada uma área prioritária para conservação. 
Suas florestas e remanescentes abrigam 
mais de 20 mil espécies da flora. Segundo 
o Ministério do Meio Ambiente, sua fau-
na é composta por mais de 2 mil animais 

JUNHO
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18 Informativo VIABAHIA

vertebrados, dentre os quais 270 espécies 
de mamíferos, 849 de aves, 200 de répteis, 
370 de anfíbios e 350 de peixes.  

CAATINGA
Além de não ocorrer em nenhum outro 
lugar do mundo, também é rica em espécies 
da flora e fauna. São mais de 900 espécies 
de plantas, das quais 318 são endêmicas, ou 
seja, só ocorrem na Caatinga. Para a fauna, 
são mais de 800 espécies. Já foram regis-
tradas 178 de mamíferos, 591 de aves, 177 
de répteis, 79 de anfíbios, 241 de peixes e 
221 de abelhas. 

Via Sustentável

Apesar da importância destes biomas, 
o nível de fragmentação de suas florestas 
é preocupante, ao se considerar que a des-
truição e fragmentação dos habitats natu-
rais são os principais fatores responsáveis 
pela redução da diversidade por eventos 
de extinção.

Diante desta situação, a VIABAHIA 
executa diversos programas ambien-
tais vinculados à Licença de Instalação 
nº 842/2011 e Licença de Operação nº 
882/2009 emitidas pelo Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA.

Realiza a recuperação de Áreas de Preservação 
Permanente (APP) e enriquecimento de 
fragmentos florestais existentes na faixa de 
domínio da rodovia, com a utilização de espécies 
nativas. DESTAQUE Já foram plantadas 2.582 
mudas no ano de 2016.

Programa de Recuperação e 
Enriquecimento de Matas Ciliares

© Luciano Macedo

© Divulgação
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Via Sustentável

Conjunto de ações de controle destinadas à 
redução máxima possível dos processos de 
degradação ambiental associados à poluição 
sonora, produção de vibrações e emissão de 
gases e poeira oriundos das obras.

A VIABAHIA dispõe de equipe que realiza 
palestras, oficinas, confecção de panfletos, 
banners e outras ações educativas para 
todos os públicos envolvidos nas questões 
do meio ambiente. São difundidas ações 
importantes para mostrar a estes atores sociais 
a importância da conservação dos recursos 
naturais, das florestas, da fauna, como forma 
de melhoria na qualidade de vida.

Medidas mitigadoras que evitam a erosão 
e assoreamento. A VIABAHIA faz o controle 
preventivo para manter a qualidade dos recursos 
hídricos. Para testar a eficiência destas medidas, 
é feita avaliação periódica do impacto das 
atividades decorrentes das obras sobre os rios.

Tem como objetivo direcionar a fauna para túneis 
subterrâneos e consequentemente diminuir o 
número de mortes de animais silvestres. Além 
da preservação de espécies, o programa objetiva 
diminuir as colisões entre animais e veículos, e 
assim oferecer mais segurança tanto para a fauna 
como para os usuários. Como exemplo, temos 
oito dispositivos de travessias para fauna ao 
longo da BR-116 – rodovia Santos Dumont.

Programa de Monitoramento e 
Controle de Material Particulado, 
Gases, Ruídos e Vibrações

Programa de Educação Ambiental

Programa de Monitoramento 
da Qualidade das Águas

Programa de Proteção à Fauna 

© Divulgação © Divulgação

© Divulgação
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0800 6000 116 | BR-116

0800 6000 324 | BR-324

SERVIÇO DE  ATENDIMENTO AO USUÁRIO: 

 NOSSO RESPEITO É 
UMA VIA DE MÃO DUPLA.

Com a Polícia Rodoviária Federal,
é assim: nossos caminhos se
cruzam o tempo todo. São 88
anos de uma instituição que
preza pela paz e pela segurança, 
nas rodovias e ao redor delas. 
Pela Via, também vai nosso 
respeito e nossa admiração por 
quem se dedica à vida de todos
os brasileiros.


