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Editorial

BR 116, Km 556,1

Em 2013, os esforços da VIABAHIA para
alcançar mais segurança e melhorias das
condições das rodovias para seus usuários
resultou na redução de 25% no número
de vítimas fatais, comparado com 2012.
Este desempenho foi aliado ao prontoatendimento prestado por nossas equipes
de auxílio aos usuários, especialmente no
atendimento pré-hospitalar através das
ambulâncias e UTIs móveis.
Para que haja uma redução maior nos
índices de acidentes, além do trabalho
incessante da VIABAHIA em propiciar
melhores condições de fluidez com
segurança às rodovias e do constante
trabalho de fiscalização ostensiva da
Polícia Rodoviária Federal, é fundamental
contarmos com a consciência dos motoristas
em relação à obediência à sinalização e
às regras de trânsito. Ainda preocupa-nos
muito a quantidade de acidentes gerados
por abuso de velocidade e outras atitudes
imprudentes, tais como ultrapassagens em
locais proibidos (muito frequentes ao longo
de toda BR-116).
Além desses resultados positivos, não
poderíamos deixar de destacar, na presente
edição, as seguintes ações desenvolvidas
pela concessionária:
- A conclusão da implantação do Sistema
Inteligente de Tráfego (ITS), tanto na BR-116
quanto na BR-324, nesta última com todos
os equipamentos em pleno funcionamento,
notadamente com o monitoramento da
rodovia através das câmeras de TV, todas
elas controladas e visualizadas em um
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BR 116, Km 847,2
grande painel (vídeo wall) instalado no
Centro de Controle Operacional – CCO da
VIABAHIA em Amélia Rodrigues;
- Estágio avançado das obras de duplicação
da rodovia BR-116, entre o Anel de Contorno
Sul de Feira de Santana e o entroncamento
com a rodovia BR-242, com previsão de
conclusão / liberações ao tráfego, para os
primeiros meses de 2014;
- A previsão de construção, além daquelas
já concluídas e/ou em fase de construção,
de mais 22 passarelas para travessia de
pedestres até o final de 2014;
- Previsão de início, para 2014 (dependendo
de Licenciamento de Instalação pelos órgãos
ambientais), de mais trechos de duplicação
da Rodovia BR-116.
Porém, mais do que destacar todas
estas ações que fazem parte de nossos
compromissos assumidos, não apenas com
o Poder Concedente, mas principalmente
com nossos usuários, desejamos aproveitar
este espaço para desejar a todos um Feliz
Natal e um Excelente e Próspero Ano Novo.
Que 2014 seja um ano de grandes
realizações para TODOS!
VIABAHIA, NOSSO CAMINHO
É CONSTRUIR O SEU!
Engº José Carlos Navas Fernandes
Diretor Presidente da VIABAHIA

•

Duplicação do anel de contorno sul de Feira de Santana e da BR-116 até
o Rio Paraguaçu em andamento

•

380 quilômetros de rodovias recuperadas

•

250 mil atendimentos aos usuários

•

Redução do número de vítimas fatais em acidentes, graças ao rápido atendimento
pelas equipes de socorro e às melhores condições das rodovias

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO USUÁRIO

BR-116

0800 6000 116
BR-324

0800 6000 324
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Fale com a Gente

Para registro de atendimento, a VIABAHIA
disponibiliza para os usuários das rodovias, de
forma gratuita, dois telefones que funcionam
24 horas por dia, ininterruptamente. 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: Av. Antonio Carlos Magalhães, 3244,
Edifício Thomé de Souza, 16º andar, Caminho
das Árvores, CEP 41800-700, Salvador/BA

Para atendimento, a ANTT - Agência Nacional
de Transportes Terrestres, disponibiliza para os
usuários de forma gratuita, o telefone:

0800 610 300
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 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.dprf.gov.br
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Tabela de tarifas das praças de pedágio:
P3 (Rafael Jambeiro), P4 (Brejões - N e Nova Itarana - S),
P5 (Jequié), P6 (Planalto) e P7 (Vitória da Conquista)

Tabela de tarifas das praças de pedágio:
P1 (Simões Filho) e
P2 (Amélia Rodrigues)
tarifa
NÚMERO
DE EIXOS antes do
reajuste

CATEGORIA
DE VEÍCULO

TIPO DE
VEÍCULO

1

Automóvel,
caminhonete e furgão

2

2

Caminhão leve, ônibus,
caminhão – trator e
furgão com rodagem
dupla
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Valores
tarifa
NÚMERO
DE EIXOS antes do
reajuste

Valor atual
da tarifa

CATEGORIA
DE VEÍCULO

TIPO DE
VEÍCULO

R$ 1,70

R$ 1,80

1

Automóvel,
caminhonete e furgão

2

R$ 3,00

R$ 3,10

2

R$ 3,50

R$ 3,60

2

Caminhão leve, ônibus,
caminhão – trator e
furgão com rodagem
dupla

2

R$ 6,10

R$ 6,30

Caminhão, caminhãotrator, caminhão-trator
com semi-reboque e
ônibus

3

R$ 5,20

R$ 5,40

3

Caminhão, caminhãotrator, caminhão-trator
com semi-reboque e
ônibus

3

R$ 9,10

R$ 9,40

4

Caminhão com reboque
e caminhão-trator com
semi-reboque

4

R$ 6,90

R$ 7,10

4

Caminhão com reboque
e caminhão-trator com
semi-reboque

4

R$ 12,10

R$ 12,50

5

Caminhão com reboque
e caminhão-trator com
semi-reboque

5

R$ 8,60

R$ 8,90

5

Caminhão com reboque
e caminhão-trator com
semi-reboque

5

R$ 15,10

R$ 15,70

6

Caminhão com reboque
e caminhão-trator com
semi-reboque

6

R$ 10,40

R$ 10,70

6

Caminhão com reboque
e caminhão-trator com
semi-reboque

6

R$ 18,20

R$ 18,80

7

Caminhão com reboque
e caminhão-trator com
semi-reboque

7

R$ 12,10

R$ 12,50

7

Caminhão com reboque
e caminhão-trator com
semi-reboque

7

R$ 21,20

R$ 21,90

8

Caminhão com reboque
e caminhão-trator com
semi-reboque

8

R$ 13,80

R$ 14,30

8

Caminhão com reboque
e caminhão-trator com
semi-reboque

8

R$ 24,20

R$ 25,10

9

Caminhão com reboque
e caminhão-trator com
semi-reboque

9

R$ 15,50

R$ 16,10

9

Caminhão com reboque
e caminhão-trator com
semi-reboque

9

R$ 27,20

R$ 28,20

10

Automóvel com semireboque e caminhonete
com semi-reboque

3

R$ 2,60

R$ 2,70

10

Automóvel com semireboque e caminhonete
com semi-reboque

3

R$ 4,50

R$ 4,70

11

Automóvel com reboque
e caminhonete com
reboque

4

R$ 3,50

R$ 3,60

11

Automóvel com reboque
e caminhonete com
reboque

4

R$ 6,10

R$ 6,30

12

Motocicletas, motonetas
e bicicletas moto

2

R$ 0,90

R$ 0,90

12

Motocicletas, motonetas
e bicicletas moto

2

R$ 1,50

R$ 1,60

Valor atual
da tarifa

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-permitidos-para-as-rodovias-federais-e-estaduais-exceto-rodovias-paulistas
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Localize-se

Leste
Oeste
Oeste

8

Saiba onde estão as praças de pedágio e os postos da Polícia
Rodoviária Federal. Localize, também, as bases do Serviço de
Atendimento ao Usuário da VIABAHIA.
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Localize-se
Principais acessos pelas
rodovias BR-324 e BR-116
LOCAL

10

BR

KM

AcesSo Norte

324

625

BR

KM

Ipiau

LOCAL

116

670 norte
674 ao 672 n/S

RETIRO

324

623

Jequié , Cidade Nova

116

ESTAÇÃO PIRAJÁ

324

622

BA-262, BA-263 , Itabuna , Ilheus

116

755+700 n

PAU DA LIMA

324

621

Poções

116

759 ao 757 n/s
778 ao 776 n/s

PORTO SECO PIRAJÁ

324

620

Planalto

116

ÁGUAS CLARAS/ESTRADA DO DERBA

324

617

Lucaia , Barra do Choça

116

783+100 n

ACESSO AO BAIRRO DA VALÉRIA

324

614

Itaipu

116

796+800 s

CIA-AEROPORTO/BASE NAVAL

324

608

São Sebastião

116

801+700 n

ACESSO A SIMÕES FILHO

324

604

Distrito de Jose Conçalves

116

805 s

ACESSO à BA-093

324

603

Distrito Industrial

116

817+700 n/S

ACESSO A PASSAGEM DOS TEIXEIRAS

324

597

Zona Urbana

116

822 ao 827 n/S

ACESSO A CANDEIAS/MADRE DEUS

324

593

Igua , Bate Pé

116

832+400 s

SANCA

324

581

Lagoa do zé Luis

116

846+200 n

ACESSO à SÃO SEBASTIÃO

324

575

Dantilândia

116

854+100 n

ACESSO à SANTO AMARO

324

566

Belo Campo , Tremedal

116

858+500 s

Vereda do Progresso,
Baduque

116

861+150 s

Iobim , Abelha

116

869+400 n

Varedinha

116

870+600 n

ACESSO à TERRA NOVA

324

561

ACESSO A AMÉLIA RODRIGUES

324

543

ACESSO à CONCEIÇÃO DO JACUÍPE/
Berimbau

324

537

ACESSO à VILA BESSA

324

535

Lagoa Grande

116

894+500 s

ACESSO à BR-101

324

534

Candido Sales

116

908+500 s/n

Encruzilhada

116

911+100 n

ACESSO à HUMILDES

324

527

ACESSO à FEIRA DE SANTANA

324

518

ACESSO à ESTRADA DO FEIJÃO/
BA-052

116

431

Acesso à Antônio Cardoso

116

448

Anel de Vitória de Conquista
BR

KM

BR 101 Ilheus , Porto Seguro

AV

16+600 n/e

Barra do Choça

AV

24+900 N/e

Anage

AV

7+600 n/e

548

Campinhos, Aeroporto

AV

11+300 n/s

Acesso à BA-242/Brasília

116

495

Acesso Itatim/Castro Alves/Stª
Terezinha

116

518

Acesso à Amargosa

116

542

Acesso à Milagres

116

LOCAL

Acesso à Brejões

116

563

CÂndido Sales , Rio de Janeiro

AV

14 n/s

Aceeso à Nova Itarana

116

567

VitÓria da Conquista

AV

14+500 s

Entroncamento de Jaquaguara

116

632 ao 633 n/s

Jaquaguara

116

633 n
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Seja por falta de conhecimento
ou até mesmo comodismo, o
fato é que a grande maioria
dos motoristas adquire certos
hábitos que podem causar sérios
danos ao veículo. Evite o desgaste
prematuro de vários componentes
do seu carro bastando para isso
se acostumar a não mais cometer
estes vícios ao volante.
Dirigir com o pé apoiado sobre o
pedal de embreagem - além de
reduzir a vida útil da embreagem,
aumenta o consumo de
combustível.
Dirigir com a mão apoiada sobre
a alavanca do câmbio - pode
provocar desgaste em vários
componentes internos do sistema
de transmissão.

Colaboração

Professor Gildson Dantas
Engenheiro mecânico pela UFBAUniversidade Federal da Bahia
com especialização em Tecnologia
Automotiva pela FEI-Faculdade de
Engenharia Industrial de São Paulo
e autor do Guia de Manutenção e
Segurança Automotiva.

Andar com o tanque de
combustível sempre na reserva
- a bomba elétrica do sistema de
injeção é refrigerada pelo próprio
combustível armazenado no
tanque. Se o nível estiver sempre
baixo, esta refrigeração será
insuficiente, provocando a queima
da bomba ou a redução da sua
vida útil.
Trafegar utilizando marcha
inadequada - causará danos no
conjunto motor/transmissão e
também elevará o consumo de
combustível.
Cair em buraco ou bater em

um obstáculo com as rodas
travadas - tente reduzir ao máximo
a velocidade do carro, mas no
momento do impacto retire o
pé do pedal de freio, deixando
as rodas livres. Se possível, pise
também no pedal da embreagem.
Estas medidas impedem que a
energia do impacto seja transferida
para os sistemas de transmissão e
suspensão do veículo.
Arrancada brusca - aumenta
o desgaste de pneus, motor,
suspensão e transmissão, além de
jogar combustível fora.
Trafegar em descidas com
o carro desengrenado - este
procedimento é bastante perigoso,
pois compromete a estabilidade
e a aderência do veículo ao solo,
diminui a eficiência de frenagem
em caso de emergência, provoca
um maior desgaste dos freios,
além de aumentar o consumo de
combustível.
Dar partida no motor com
equipamentos elétricos ligados
- dar partida no motor é a
situação em que mais se exige
de todo o sistema elétrico do
carro, principalmente da bateria.
Antes de ligar o veículo, verifique
se todos os equipamentos estão
desligados como: sistema de
som, desembaçador, faróis,
luzes internas, ventilador e arcondicionado.
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cartas

Você tem alguma dúvida, sugestão, elogio ou crítica sobre o informativo ou a VIABAHIA?
Então, este é o seu espaço. Basta enviar seu comentário para o e-mail ascom@viabahiasa.com.br
ou para o endereço Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244, sala 1601; Caminho das Árvores,
CEP 41.800-700, colocando no verso da carta “VIABAHIA – REVISTA”.

“Obrigado pelo guard
rail que foi colocado
no KM 560 da BR-XXX.
Liguei solicitando e fui
atendido. Parabéns a
toda a equipe!”.

“A base do Serviço de Atendimento ao
Usuário da VIABAHIA em Milagres possui boa
localização e dependências de qualidade,
estrutura física com ambiente agradável e
seguro, banheiros em excelente estado e bem
cuidados. A recepcionista, Jaqueline, foi muito
atenciosa e prestativa, nos recebendo com um
delicioso cafezinho. Sobre o atendimento de
urgência e emergência, pude perceber que há
disponibilidade e resolutividade em qualquer
hora e lugar, não deixando de atender a nenhum
acontecimento. Espero que permaneça assim”.

Olivaldo de Lima Cerqueira

Tavania Cristina Queiroz Silva

Resposta: Prezados, agradecemos o contato e o reconhecimento pelos trabalhos
que a VIABAHIA vem realizando. Estamos trabalhando para promover conforto e
segurança para nossos usuários. Nos colocamos à disposição para atendê-los diante
de qualquer problema que eventualmente possam ter em nossas rodovias. Saibam
que poderão contar sempre com nosso atendimento 24 horas nas áreas de inspeção
de tráfego, atendimento pré-hospitalar, serviço de guincho leve e pesado, além do
serviço de informação ao usuário que atende pelos números 0800 6000 116 (BR116) e 0800 6000 324 (BR-324).

“Tem um buraco enorme na saída do
posto Serve Bem e está acumulando água
no local. Isso pode provocar um acidente”.
Lucas*

Resposta: Prezado
senhor Lucas, o setor de
conservação da VIABAHIA
já foi acionado para tapar
o buraco.

*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.
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Em Foco
VIABAHIA já repassou
R$ 52 milhões em ISS
para municípios
Além de melhorar a qualidade
das estradas e oferecer mais
segurança e conforto para
os usuários, a VIABAHIA
contribui também com o
repasse do Imposto Sobre
Serviços (ISS) para mais de
26 municípios baianos. São
contempladas as localidades
situadas nas rodovias BR-324
(entre Salvador e Feira de
Santana) e BR-116 (entre Feira
de Santana até a divisa com
Minas Gerais), incluindo a
capital Salvador e as cidades
de Feira de Santana, Jequié

e Vitória da Conquista. A
VIABAHIA já destinou, de
outubro de 2009 (quando
assumiu a concessão das
rodovias), até novembro de
2013 mais de R$ 52 milhões
em ISS para os municípios.
Estes valores contribuem para
o aquecimento da economia
local e para a geração de
emprego e renda. Até 2034,
quando acaba o período de
concessão, as cidades terão
recebido mais de R$ 210
milhões com o repasse do
imposto.

O ISS ou ISSQN
O ISSQN é um tributo de competência do município.
A arrecadação por meio da prestação de serviços é
estabelecida de acordo com a lista de atividade que consta
na Lei Complementar nº 116/2003. A alíquota mínima é de
3% e a máxima de 5% sobre o valor da prestação do serviço.
Esse valor deve ser recolhido a partir da emissão da Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). Algumas atividades
podem ter a alíquota do ISSQN reduzida, como forma de
incentivo fiscal. Os casos devem estar previstos em lei.

Como
funciona
o repasse
O repasse recebido leva
em consideração o
tamanho do trecho do
município que é cortado
pelas rodovias, cujos
segmentos servem de
rota de escoamento
da produção industrial
do Brasil. Estes valores
são acrescidos também
quando ocorrem obras
nas localidades. Por
exemplo, se há trabalhos
de duplicação em Santo
Estevão, além do repasse
do ISS do pedágio, há
repasse do imposto
devido aos trabalhos que
ocorrem no território
daquela região.
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novos

tempos
Anel sul Km 2,5
BR 116, Km 428

Duplicação da BR-116
segue em ritmo acelerado
A BR-116 Sul é uma das rodovias mais importantes
do Nordeste sendo o principal eixo de
escoamento da produção entre as regiões NorteNordeste e Sul do País. Com um investimento
total previsto de R$ 280 milhões, a sua
duplicação, com entrega prevista para o fim de
2014, segue em ritmo acelerado para trazer mais
conforto e segurança aos usuários que trafegam
por lá. Na galeria de imagens, a VIABAHIA mostra
um pouco das obras que estão sendo realizadas.

BR 116, Km 488,7
14

BR 116, Km 428

BR 116, Km 428

BR 116, Km 488,7

FOTOs Prefeitura de Itatim | Divulgação

pé na estrada

PARA ESCALAR
Morro da Ponta Aguda > do cume, o visual é de
toda uma concentração de rochas, um paraíso
particular no cantinho do Nordeste. Acesse
escalando pela via ‘Ladeira da Igreja’ (5ºsup E3
250 metros) ou por caminhada.
Morro do Buraco > suas duas grutas gigantescas
causam espanto. A via ‘Lapsos de memória’ (6º
E3 75 metros) é opção de acesso ao cume.

Morros de Itatim
desafiam o turista
aventureiro

Morro do Enxadão > são 300 metros de belas
paredes. Acesse escalando pela via ‘Mozart Catão’
(4º E2) ou pela ‘Antibiótica’ (7a E3 360 metros).

ONDE COMER
Restaurante Central > Rua São Geraldo
Restaurante e Churrascaria R’ Sol > BR 116, KM
530 Sentido Jequié / Feira de Santana
Restaurante e Churrascaria Reforço 4 > BR 116,
KM 527 Sentido Jequié/ Feira de Santana
Restaurante Popular > Rua Teotônio Vilela
Sorveteria Sodelicy > Rua Quinidio R. Cerqueira

Quem vê a pacata Itatim, cidade
baiana a 210 quilômetros
de Salvador, não consegue
imaginar que o município é
parada obrigatória do turismo
de aventura. Os mais atentos
percebem que o próprio nome
da cidade já denuncia esse
pendor por adrenalina. Em
Tupi–Guarani, “Ita” significa
pedra e “tim”, pedra aguda, uma
referência ao Morro da Ponta
Aguda, montanha-símbolo para a
comunidade local.

Uma paisagem salpicada de
formações rochosas distintas
atrai os praticantes da escalada
esportiva e do rapel. Amantes
de altura encontram desafios de
tirar o fôlego em morros como
da Ponta Aguda, do Enxadão, do
Gavião, dos Buracos, da Fonte,
do Tyresoles e do Napoleão.
Prova disso é que, em 2009,
Itatim sediou o VIII Encontro de
Escaladores do Nordeste (EENE),
o mais importante da categoria
no Brasil.

Lanchonete e Pizzaria Lapizza > Av. José Vieira
Gomes
Bar, Lanchonete e Pizzaria Gelatus > Rua São
Geraldo
Lanchonete Açaí e Cia > Av. José Vieira Gomes

ONDE FICAR			
Pousada Central > www.pousadacentralitatim.
com.br / (75) 3452 2808 / 8235 8397
Pousada Asa Delta > BR 116, KM 527 Sentido
Jequié/Feira de Santana
Pousada Itatim > Rua Domingos Queiroz
de Morões
Pousada Morro da Ponta Aguda > Av. José Vieira
Gomes / (75) 3452 2682
Pousada Arco-Íris > BR 116, KM 537 Sentido
Jequié/ Feira de Santana
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Extra!
Dicas para
uma viagem segura
neste fim de ano
Quer viajar com segurança e evitar contratempos? Nesta época
de festejos de fim de ano, aumenta muito o número de pessoas
circulando pelas rodovias do país. Mas lembre-se que a viagem
começa antes de pegar a estrada. Um bom planejamento
sobre o caminho a ser percorrido, estabelecimento de horários
de saída e previsão de chegada, conhecimento dos pontos
perigosos e de possíveis rotas alternativas podem ajudar muito
a fazer uma viagem se tornar mais agradável e prazerosa. Vale
ressaltar que realizar uma checagem no veículo pode evitar dor
de cabeça. Passadas estas etapas, é hora de se divertir!

Durante o trajeto, algumas
dicas são essenciais:
> Cuidado com as crianças – use sempre as travas de portas
e janelas e transporte-as na cadeirinha apropriada para
cada idade. Seu uso é obrigatório;
> Respeite a sinalização das vias e mantenha a velocidade
permitida e compatível com o fluxo geral dos veículos;
> Respeite as leis de trânsito, evitando imprudências;
> Ultrapasse com segurança e apenas nos locais permitidos;
> Diminua a velocidade em trechos urbanos para prevenir
atropelamentos;
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Mais
algumas
dicas
> Não ingira bebidas
alcoólicas se for dirigir;
> Nas paradas para
alimentação, prefira
refeições leves;
> Mantenha distância
segura dos veículos à
frente;
> Em caso de chuva,
reduza a velocidade;
> Trafegar com os faróis
acesos, mesmo durante
o dia;
> Respeite o próximo.
Respeite a vida.

