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PARCERIA DA CONCESSIONÁRIA VIABAHIA COM A PRF-BA NA 

RODOVIA BR-324 (NO COMBATE À VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO)

Resumo 

A  presente  monografia  tem  como  objetivo  analisar  os  efeitos  da  presença  da  concessionária

VIABAHIA na administração da rodovia federal BR-324 e de que maneira essa parceria com a União

impactou no número e no tipo de acidentes no trecho em estudo (ligação entre as cidades de Salvador

e Feira de Santana, na Bahia), bem como verificar se houve reflexos na reestruturação tecnológica da

Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além disso, toda a análise é baseada no trânsito enquanto disputa

do espaço público,  levando em consideração  temas  como comportamento individual,  democracia,

direitos e deveres, cidadania e educação. A metodologia empregada é um estudo de caso da presença

da VIABAHIA na BR-324 através do método quantitativo, pois de posse de dados estatísticos poder-

se-á  fazer  uma  análise,  inferindo algumas  conclusões  a  respeito  da  própria  dinâmica  do  trânsito,

sugestionando se determinados resultados tiveram vinculação direta com certas ações da PRF ou da

VIABAHIA ou ainda, se a presença desta empresa através das doações feitas à PRF por força do

Convênio tem reestruturado a Polícia. Como resultado preliminar dessa pesquisa, percebeu-se uma

estabilização no número de acidentes e uma redução de quase 50% dos acidentes considerados graves

(que provocam lesões graves ou mortes). Por fim, são apresentadas algumas sugestões de ações em

nível político (em associação com outras esferas de governo), como também de intervenções em nível

estratégico e operacional.

Palavras-Chave: Trânsito, Acidente, Concessionária, Rodovia, Espaço Público e Educação.
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PARCERIA DA CONCESSIONÁRIA VIABAHIA COM A PRF-BA NA 

RODOVIA BR-324 (NO COMBATE À VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO)

Resumen

Esta tesis tiene como objetivo analizar los efectos de la presencia de VIABAHIA concesionario en la

administración de la carretera federal BR-324 y cómo esta asociación con la Unión impactado sobre el

número y tipo de accidentes en el tramo en estudio (enlace entre las ciudades de Salvador y Feira de

Santana, Bahía), y si hubo reflexiones sobre la reestructuración tecnológica de la Policía Federal de

Carreteras  (PRF).  Además,  todo el  análisis  se basa en el  tráfico,  mientras que el  espacio público

disputa, teniendo en cuenta aspectos como el comportamiento individual, la democracia, los derechos

y deberes, la ciudadanía y la educación. La metodología utilizada es un estudio de caso de la presencia

de VIABAHIA la BR-324 a través del método cuantitativo para la posesión de los datos estadísticos

pueden ser hará un análisis, inferir algunas conclusiones sobre la dinámica del tráfico, lo que sugiere si

ciertos  resultados  tenían  vínculos  directos  con  ciertas  acciones  de  la  PRF o  VIABAHIA o  si  la

presencia de esta compañía a través de donaciones a PRF Acuerdo por la fuerza ha reestructurado la

policía.  Como  resultado  preliminar  de  esta  investigación  está  en  curso,  se  dio  cuenta  de  una

estabilización en el número de accidentes y una reducción del 50% de los accidentes tan graves (que

causa lesiones graves o la muerte).  Por último, se formulan algunas recomendaciones tanto de las

políticas  públicas  transversales  (en  combinación  con  otros  niveles  de  gobierno),  como  también

acciones intervencionistas en el nivel estratégico y operativo.

Palabras clave: tráfico, accidentes, concesionario, carretera, espacio público y Educación.
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1 INTRODUÇÃ  O

Esta monografia é objeto de uma pesquisa a respeito da presença da concessionária

VIABAHIA na  rodovia  federal  BR-324  (trecho  entre  as  cidades  de  Salvador  e  Feira  de

Santana, na Bahia) e a sua parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA). O referido

trabalho será apresentado como produto para obtenção de créditos na conclusão do curso de

Especialização  em  Políticas  e  Gestão  de  Segurança  Pública  promovido  pela  Secretaria

Nacional  de  Segurança Pública (SENASP) e  ministrada  pela  Escola  de Administração da

Universidade Federal da Bahia (UFBA).

A rodovia  federal  BR-324  tinha  sérios  problemas  de  pavimentação,  sinalização  e

equipamentos, além de uma limitação de oferta dos serviços de urgência empregados pela

PRF, por conta do seu reduzido efetivo. Devido a esses fatores, como resultado das políticas

públicas de concessões e parcerias, foi transferida no final do ano de 2009 à iniciativa privada

através de uma concessão, e a empresa vencedora do certame foi a VIABAHIA. O trecho em

estudo dessa monografia é o de Salvador até Feira de Santana da BR-324, cerca de 110 km de

rodovia separada por canteiro central. Esse trecho responde por cerca de 22% dos acidentes de

todo o estado da Bahia e 10% do número de acidentes graves (que têm lesionados gravemente

ou mortos), e é patrulhado diariamente por 3 equipes de policiais com 5 viaturas operacionais

disponíveis.  E  esse  intervalo  de  rodovia  corta  cidades  como  Salvador  (3  milhões  de

habitantes), Feira de Santana (500 mil habitantes), Simões Filho, Candeias, São Sebastião do

Passé, Terra Nova, Conceição do Jacuípe e Amélia Rodrigues (cidades com 20 a 100 mil

habitantes).

Antes da concessão, essa rodovia em estudo apresentava uma média de 2000 acidentes

por ano, sendo que 520 eram com vítimas. Em 2015 (06 anos após a concessão) o quantitativo

de ocorrências totais e os acidentes que tiveram qualquer tipo de vítima (leve, grave ou fatal)

se mantiveram iguais ao período pré-concessão, porém as ocorrências que tiveram vítimas

graves ou fatais reduziram quase à metade.

O estudo da violência no trânsito torna-se sempre necessário e urgente tendo em vista

a dimensão do problema. No mundo todo, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU),

morrem mais de 1 milhão e 200 mil pessoas por ano em razão de acidentes de trânsito e outras

50 milhões ficam feridas. Os países de média e baixa renda representam 84% da população

mundial e são responsáveis por quase 50% da frota de veículos e 91% das mortes causadas no

trânsito (MORAES NETO et al., 2012).
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Somente no Brasil, em 2014, morreram 43.000 pessoas (DATASUS, 2014) vítimas de

acidentes de trânsito, o que gerou um índice de 22 mortes/100 mil habitantes ou 4,8 mortes/10

mil veículos. Essa violência além de ser tratada como problema de saúde pública devido ao

alto número de mortes e hospitalizações é também objeto da matéria de segurança pública

devido ao mesmo motivo, com os agravantes de quase sempre haver um crime de trânsito

vinculado ao acidente, já que os artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB,

1998) tipificam as ações de prática de homicídio culposo ou lesão culposa em acidente de

trânsito.

Quanto  aos  prejuízos  dos  acidentes,  segundo  reportagem de  Simão  & Marchesini

(2014), os gastos da Previdência Social com benefícios decorrentes de acidentes de trânsito

somaram: R$ 12 bilhões em 2013; e, o Seguro DPVAT, segundo Relatório da Administração

disponível no site da seguradora Líder (empresa que administra este tipo de seguro no Brasil),

pagou em 2014, 763 mil ressarcimentos, totalizando R$ 3,9 bilhões (os casos de invalidez

foram responsáveis por 595.693 indenizações,  as  quais representaram 78% dos registros).

Segundo levantamento conjunto da PRF com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -

IPEA (2014) um acidente fatal gera um custo médio de R$ 647 mil, enquanto o acidente com

vítima gera um custo de R$ 90 mil. Os acidentes sem vítimas ficam em R$ 23 mil. O custo

total  dos  acidentes  no  país  foi  de  R$  40  bilhões.  Nesta  conta,  leva-se  em consideração

atendimento policial,  hospitalar,  a  reabilitação,  perda  de produção,  gastos  previdenciários,

remoção de veículos, resgate de vítimas, danos materiais a cargas e veículos, tempo perdido

em congestionamentos e processos judiciais. A análise dos custos sociais mostra a importância

das ações que têm por objetivo reduzir os índices de letalidade no trânsito.

O Seguro DPVAT é um tipo de contribuição direta do cidadão, pois ele é obrigado a

pagar quando do licenciamento anual do seu veículo (deste valor, 5% vai para o DENATRAN

e 45% é transferido para o Sistema Público de Saúde - SUS). O Brasil passou, segundo o

Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN, 2016), de 50 milhões de veículos em 2007

para a marca de 92 milhões de veículos em 2015, sendo 50 milhões de veículos de passeio, 10

milhões de caminhonetes e camionetas, 20 milhões de motocicletas e os outros 12 milhões de

veículos diversos. Vasconcellos (1999, apud MANTOVANI, 2004) e Raia Jr. & Souza (2000,

apud MANTOVANI,  2004)  destacam  que  os  problemas  com  segurança  viária  têm  se

agravado à medida que as cidades estão crescendo desenfreadamente e desorganizadamente,

com aumento de população e consequente incremento da frota de veículo que ocupa as ruas e

rodovias, ampliando essa pressão nas vias públicas.

Letícia  Marin  (2000)  aponta  que,  de  acordo  com  a  OMS  (1984),  os  países
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industrializados têm conseguido estabilizar o problema de acidentes, mas com crescimento

dos  custos.  Nos  países  intermediários,  os  acidentes  estão  entre  as  principais  causas  de

mortalidade, sobretudo entre jovens. Estima-se que os custos cheguem a 1% do PNB (Produto

Nacional Bruto). Já nos países em desenvolvimento não se consegue nem implantar Políticas

de Segurança no trânsito e o custo estimado é de 2% do PNB.

A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Tem como

objetivo  primordial  a  preservação  da  ordem pública,  da  incolumidade  das  pessoas  e  do

patrimônio. O Estado surge como responsável pela estruturação da ordem quebrada e pela

prevenção  a  qualquer  iminente  desmoronamento  das  regras.  Alguns  fatores  na  cultura

socioeconômica  política  brasileira  parecem  produzir  na  sociedade  indivíduos  menos

responsáveis  e  menos  sabedores/cumpridores  dos  seus  direitos  e  deveres.  Antropólogos,

sociólogos  e  estudiosos  em geral  (DAMATTA, 2010;  ADORNO, 1990,  2002;  ZALUAR,

1999) discutem muito se um cenário político governamental frequentemente conturbado e

imerso  em  denúncias  de  corrupção,  instituições  públicas  desacreditadas,  além,  claro,  da

presença  aparentemente  irremediável  de  um  caos  social  de  desemprego,  falha  na  saúde

pública  e  na  educação,  desgaste  das  infraestruturas  das  cidades,  a  duradoura  e  injusta

distribuição de renda, a cultura do armamento e a aparente sensação de impunidade, se tudo

isso gera um ambiente propício às transgressões. Além disso, a falta de programas sociais de

inclusão e ou ressocialização e o deficit de educação escolar de qualidade complementam esse

complexo de situações que pressionam a paz social, provavelmente, dando causa aos atos de

relações agressivas.

Adorno (2002) cita, por exemplo, que as Comissões Parlamentares de Inquérito  (CPI

´s) da corrupção e do tráfico de drogas revelaram o quanto a modalidade do crime organizado

está  intrinsecamente enraizada em todas as  esferas da sociedade brasileira,  alcançando os

simples  vendedores  e  consumidores  de  drogas,  mas  também  empresários  e  políticos.  O

Estado, representado por esses políticos, é um forte dissuasor da moralização institucional.

A pesquisadora e filósofa Hannah Arendt (1966, 1973 e 1979  apud TELLES, 1990)

afirma que as leis existem para construir fronteiras e estabelecer canais de comunicação entre

as pessoas, para que um possa reconhecer o outro como semelhante, sem ter que apelar para a

noção  genérica  de  ser  humano  ou  visão  cristã.  O  trânsito  se  processa  exatamente  dessa

maneira,  podendo  ser  considerado  um  extrato  da  vida  das  pessoas,  refletindo  interesses

autônomos, conflitos, necessidades e verdades de cada um. Contudo, esse espectro tem limites

e regras que devem ser cumpridos para não haver uma falência do sistema ou do espaço

público (SOUZA, 2016).  A segurança das rodovias  federais  e  disciplina desse trânsito no
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Brasil  são de competência da Polícia Rodoviária Federal (PRF),  a qual é responsável por

coibir  a  violência  no  trânsito,  seja  combatendo  os  chamados  crimes  de  trânsito,  seja

prevenindo os acidentes. A preocupação se expressa, entre outras maneiras, através dos planos

de ações táticas que indicam os locais e formas de abordagens preventivas, como também em

meios de se uniformizar a coleta de dados a fim de tornar as fontes mais confiáveis, tornando

os estudos mais precisos.

Desta forma, os objetivos do trabalho são: identificar possíveis avanços na prevenção

de  acidentes  de  trânsito   (mortos  e  feridos)  por  parte  da  PRF-BA com  a  presença  da

concessionária  de rodovias  VIABAHIA; analisar  o  número de acidentes  de  trânsito  (com

mortos  e  feridos)  e  suas  respectivas  tipologias  na  BR-324  (trecho  Salvador  –  Feira)  no

período compreendido entre 2007-2015, abarcando, portanto, o período da VIABAHIA (2010

a 2015); verificar como a infraestrutura da PRF-BA foi beneficiada a partir do marco legal de

parceria  com a  VIABAHIA;  e  identificar  ações  de  prevenção  desenvolvidas  pela  PRF e

VIABAHIA com a finalidade de comparar as abrangências e regularidades das ações;

Justifica-se tratar do tema porque a violência no trânsito é cada vez mais exorbitante

no Brasil, vitimando um grande número de pessoas. E mais, analisar a BR-324 é estudar o

mais importante trecho de rodovia da Bahia pois é o que tem maior fluxo (PRF, 2015) e maior

quantidade de acidentes. Por fim, ainda não há trabalhos publicados que tenham analisado a

presença dessa empresa nesse trecho da BR-324 (e a sua relação com a PRF-BA) no âmbito

do combate à violência no trânsito.

----

Este  trabalho  está  estruturado  da  seguinte  forma:  esta  introdução,  na  qual  foram

apresentados os objetivos e a justificativa; o tópico de metodologia, onde será explicado qual

método de pesquisa científica foi utilizado, como foi e o porquê; referencial teórico no qual

constarão as bases teóricas das discussões aqui presentes; o capítulo I, que tratará do histórico

da privatização da BR-324;  o  capítulo  II  terá  uma breve  discussão  das  políticas  públicas

voltadas às questões do trânsito, através das ações da PRF, da análise dos dados coletados e

das entrevistas semiestruturadas; o capítulo III será o das considerações finais.
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2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caso da  presença da  VIABAHIA na  BR-324 através  de

análise documental (método quantitativo), pois de posse de dados estatísticos pode-se fazer

um diagnóstico,  inferindo algumas conclusões a  respeito  da própria  dinâmica do trânsito,

sugestionando se determinados resultados tiveram vinculação direta com certas ações da PRF

ou da VIABAHIA ou ainda, se a presença desta empresa através das doações feitas à PRF por

força do convênio tem reestruturado a PRF. 

Foram realizadas, também, entrevistas semiestruturadas para se perceber a sensação

dos policiais no que se refere à presença da concessionária, apenas como contextualização do

sentimento do policial em relação a seu trabalho em uma rodovia pedagiada e não como dado

estatístico taxativo. Por esse motivo, foram ouvidos 10 (dez) policiais de um total de 50 que

trabalham no trecho submetido à  concessão,  como também o PRF gestor  do Contrato de

Parceria da VIABAHIA com a Polícia Rodoviária Federal na Bahia e o Chefe do Núcleo de

Registros de Acidentes e Medicina Rodoviária por serem figuras importantes no processo de

gestão.

Como preza Yin (2015), um estudo de caso se aplica para estudar um fenômeno e a

sua relação com o contexto na vida real, sobretudo se existem muitas variáveis de interesse

(mais  do  que  pontos  de  dados),  com  a  necessidade  de  convergir  os  dados  de  maneira

triangular, com o apoio da base teórica tanto para a coleta de dados como para a análise. E

ainda,  “quando  os  limites  entre  o  fenômeno  e  o  contexto  puderem  não  ser  claramente

evidentes” (YIN, 2015, p. 17).

A escolha do método de estudo de caso se deu em razão da investigação se processar

com base na pergunta: “como a presença da empresa VIABAHIA interferiu no fenômeno dos

acidentes, prevenindo-os ou agravando-os” e “como esta parceria com a PRF contribuiu para

a reestruturação da instituição”. 

Fazendo-se uma analogia direta ao caso em estudo, vê-se que tem-se como  fenômeno

de estudo os acidentes de trânsito em um determinado trecho da BR-324 associado a diversas

variáveis (tipos de acidentes, tipos de veículos, locais, horários, motivação e outros) e sob os

seguintes contextos: os acidentes ocorridos na rodovia antes da concessão comparados ao

período depois dos beneficiamentos da concessão. Ou seja, este estudo é uma tentativa de

perceber como a presença da VIABAHIA interferiu na quantidade de acidentes e nos tipos e,

de que maneira, interferiu no (ou interagiu com) o trabalho da PRF. E nesse ponto fica claro

que o projeto de pesquisa teve como unidade de análise (YIN, 2015) o estudo dos benefícios

causados pela presença (ações e benfeitorias) da empresa concessionária no trecho concedido
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e,  jamais,  o  estudo de  caso da  empresa  VIABAHIA em si  (de  seu organograma,  cultura

organizacional, logística e outros).

Em relação às entrevistas semiestruturadas: é uma forma pela qual é possível obter

informações  de  um entrevistado  sobre  determinado  assunto  ou  problema  através  de  uma

combinação  de  questões  abertas  e  fechadas.  Uma  espécie  de  questões  norteadoras  que

permitem espaço para a manifestação dos entrevistados (MARTINS, 2013). No caso desta

pesquisa,  foi  aplicada  a  entrevista  semiestruturada,  a  qual  tem  um  roteiro  previamente

estabelecido, porém com liberdade para aprofundar um ou outro assunto que tenha chamado a

atenção do entrevistado ou do entrevistador.  Foi aplicado este  método porque a  intenção,

como foi dito, foi captar a sensação dos policiais que trabalham no trecho concessionado a

fim de perceber o nível de satisfação em exercer suas atividades em uma unidade operacional

(UOP) que tem aporte  financeiro diferenciado,  o que lhes permite  usufruir  de instalações

físicas,  viaturas  e  equipamentos  mais  novos,  assim  como  ter  o  apoio  logístico  da

concessionária na resolução de ocorrências de acidentes e socorros mecânicos a usuários da

via.

Foi  realizado um levantamento  do número e  tipos  de  acidentes  antes  e  depois  da

presença da VIABAHIA na rodovia BR-324. A primeira dificuldade foi a respeito da escolha

do ano considerado como ponto de partida das estatísticas de acidentes antes da concessão.

Como o início das atividades da concessionária se deu no final de 2009, para se ter  uma

segurança  maior  do  fenômeno  dos  acidentes  quanto  a  uma  estabilização,  foi  pensado

inicialmente em começar a pesquisa a partir de 2004, contudo a PRF não dispunha destes

dados de forma confiável. 

Somente a partir de 2007 a PRF começou a operar com um sistema de lançamento das

informações colhidas no local de acidentes, chamado BR-BRASIL, com isso, a instituição

começou  a  gerar  dados  mais  precisos  e  confiáveis,  que  puderam  ser  acessados  e

transformados em relatórios e planilhas através de outro sistema, o SIGER. 

Como entendeu-se que o período de três anos era pouco para se delinear um viés de

queda, acréscimo ou estabilização, logo, a fim de haver uma comparação de números mais

estáveis, fez-se uma análise desde 2007 até o final do ano de 2009 e foi construída uma média

aritmética desses três anos, a fim de iniciar as comparações a partir de um número estável,

percebendo-se  se  houve  algum  viés  de  crescimento  dos  acidentes  numa  rodovia  sem

concessão, minimizando desta maneira possíveis eventualidades que possam ter afetado os

números para mais ou para menos. A partir  daí,  foi  realizada uma análise das estatísticas

geradas durante os 6 anos de presença da empresa concessionária VIABAHIA.

Para efeito de contextualização geral do assunto foram apresentadas estatísticas de
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alguns órgãos mas destacando o DATASUS que, segundo Musumeci (2007), a despeito ainda

de algumas incorreções no preenchimento do formulário SIM e do não preenchimento em

algumas regiões do país, é uma importante fonte pela precisão da constatação do vitimado nos

hospitais públicos e particulares que têm convênio com o SUS. 

Levin (1989) nos mostra a importância da estatística para os mais diversos trabalhos

afirmando que a Estatística é o conjunto de técnicas aplicadas para reduzir uma quantidade de

dados quantitativos a um número bem menor de termos que sejam facilmente explicáveis. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esse estudo discute a visão de autores que analisam as parcerias público-privadas e as

concessões de rodovias, bem como fundamenta-se em pesquisadores que tratam da questão da

violência no trânsito sob os aspectos comportamentais  (psicológicos, condutas,  etc).  Além

disso, foi feita uma análise do tráfego enquanto disputa do espaço público, tendo em vista que

o trânsito é um local de interação entre pessoas.

É relevante conhecer a maneira como o trânsito é estudado e gerenciado no mundo

para que se possa compreender os distintos caminhos de análise do problema da violência no

trânsito. Um dos referenciais teóricos do presente trabalho é Iara Thielen (2002) que aponta o

quanto  o  trânsito  é  uma  área  de  estudo  interdisciplinar  e  exemplifica  diversas  áreas

comprometidas com esse estudo como: a engenharia de tráfego, o direito,  a medicina e a

psicologia.  Sobre  esta  última,  a  autora  enfatiza  suas  contribuições  voltadas  para  o  fator

humano:
seja  buscando  identificar  as  características  psicológicas  que  seriam  responsáveis  pelos
acidentes, seja identificando comportamentos relacionados a acidentes e prevenção. Estudos
sobre tempo de  reação,  influência  de  fatores  cognitivos,  perceptivos  e  sensório-motores,
personalidade,  sobrecarga  emocional,  fatores  psicossociais  e  atitudes.  (DELA COLETA,
1991, apud THIELEN, 2002, p. 12).

Thielen (2002, 2006 e 2008) destaca que o fator humano esta relacionado à produção

de acidentes de trânsito por conta de vários motivos: sentimentos de hostilidade, agressividade

e antecedentes de conflitos familiares.

Soares  & Thielen  (2012)  reafirmam que  a  Psicologia  está  diretamente  ligada  aos

estudos dos acidentes na busca pelo trânsito seguro, pois o fator humano responde por um

percentual muito alto na produção de acidentes. Diversos autores, estudos e órgãos oficiais de

trânsito acreditam que algo em torno de 70% a 90% dos acidentes de trânsito tem como causa

o indivíduo e não o veículo ou o ambiente. A investigação psicológica está presente não só na

avaliação psicológica mas também na produção teórica voltada para o desenvolvimento de

novos métodos educativos para motoristas e nas campanhas de prevenção.

Iara Thielen (2002) explora de maneira exaustiva várias teorias, de base psicológica e

psicanalítica,  aplicadas  ao  estudo  de  produção  de  acidentes  (rodoviários,  aéreos  ou  em

fábricas). A autora, na tentativa de estudar a motivação de seus entrevistados para dirigir em

alta velocidade, visita diversas teorias que foram largamente usadas na história para explicar

acidentes  de  trabalho.  Nessa  investida,  ela  relata  que  o  apego  de  diversos  estudos  a
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determinadas teorias acabou esclarecendo uma adoção de pensamentos equivocados sobre a

participação individual na produção de acidentes, como por exemplo, quando se utilizavam

com frequência a Teoria do Acaso ou mesmo a Teoria da Propensão ao Acidente. Por outro

lado, Thielen (2002) anuncia que a procura pelas causas dos acidentes evidencia um caminho

por vezes utilizado pelos estudiosos, tomando por base as interações de fatores:

inicialmente a busca de indivíduos e características individuais responsáveis pelos acidentes
e, numa última etapa, a análise contextualizada englobando não apenas variáveis individuais,
mas a relação e interação entre diversas variáveis presentes nas situações, mesmo aquelas
não atuantes diretamente no momento dos acidentes (THIELEN, 2002, p. 28)

A autora destaca mais uma vez a força da análise psicanalítica nos estudos de trânsito:

estas  teorias  atribuem  as  causas  dos  acidentes  a  processos  inconscientes  (motivação
inconsciente) motivados por sentimentos de culpa, ansiedade, decorrentes de conflitos não
resolvidos numa fase precoce de desenvolvimento. Este tipo de teoria enfatiza o papel do
indivíduo  bem  como  de  seu  psiquismo  na  determinação  dos  acidentes.  Se  nas  teorias
anteriores já se atribuía a “culpa” ao comportamento observável do indivíduo, chegando a
afirmar que os acidentes são sempre causados por alguma coisa que o indivíduo faz (ato
inseguro)  ou  deixa  de  fazer  (condição  insegura  provocada  principalmente  por  falhas  na
atividade de manutenção), neste tipo de abordagem (psicanalítica) a culpa fica intrínseca, e o
acidente passa a ser uma decorrência de conflitos dos quais o próprio indivíduo pode não ter
consciência. (THIELEN, 2002, p. 33)

A autora leva em conta para os seus diversos estudos a influência sistêmica sobre o

comportamento humano. Ela afirma que seria possível perceber determinadas matérias-primas

que influenciam as atitudes do homem. A autora chama esses estimuladores de inputs internos

e  externos,  a  saber:  os  internos  referem-se  a  fenômenos  largamente  trabalhados  pela

psicologia,  como  “atenção,  memória,  aprendizagem,  motivação,  personalidade,  valores,

padrão de reações, fatores psicofísicos, sentimentos, entre outros”. (THIELEN, 2002, p. 41).

Já  os  inputs  externos  dizem respeito  a  outros  fatores:  “ambientais;  físicos;  pertinentes  ao

veículo, à via; aos fatores sociais (como é o caso da legislação), entre outros” (THIELEN,

2002, p. 41).

São enfatizadas também pela estudiosa as interações entre esses estímulos e de que

maneira isso conforma a atitude dos atores no trânsito. Ressalta também que essa relação não

é  estanque  e  sofre  alterações  entre  indivíduos,  entre  ocasiões  e,  pode  mudar,  no  mesmo

indivíduo ao decorrer da vida ou, às vezes, em períodos mais curtos. O comportar-se de um

motorista,  por exemplo,  estaria associado aos seus aspectos  intrínsecos,  de sua vida,  bem

como  a  tudo  que  possa  ter  influenciado  o  seu  jeito  de  ser  ou  os  seus  comportamentos
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duradouros (representativos de sua personalidade) como os eventuais.

Por isso, a abordagem no trânsito tem que abarcar os diversos vetores que possam

desestimular o cidadão ao cometimento de infrações, desde uma formação basilar familiar

estruturada,  até  o  aprendizado  do  convívio  com  cidadania,  resolução  de  conflitos  e

imprevistos e, claro, à assimilação das leis e regras de convivência no trânsito.
----

Outro autor que serve de baliza teórica para este estudo é Roberto DaMatta, o qual

pesquisa  o  comportamento  humano  no  trânsito  sob  o  viés  mais  histórico  e  sociológico,

quando se reporta aos conceitos de espaço público, cultura popular, convivência e cidadania. 

O espaço público pode ser entendido como o local do aparecimento e de visibilidade

onde tudo nele presente pode ser visto por todos (TELLES, 1990) e esse espaço é regido por

leis e normas e se configura como comunidade organizada. 

No trânsito,  tem-se  a  exata  noção dessa  obrigação  do comprometimento  de  todos

usuários.  Nessa dinâmica do tráfego, os atores  do trânsito têm seus direitos e deveres.  O

Código de Trânsito Brasileiro (CTB, 1998) destaca que um condutor de veículo, bem como

qualquer ator do trânsito, deve zelar pela incolumidade do próximo sem fazer distinção de

qualquer natureza, ou seja, deve reforçar a segurança dos menos favorecidos. O aspecto legal

elenca também as devidas punições civis, administrativas e até penais para os transgressores.

DaMatta (2003, 2010) afirma que o brasileiro tem uma forma canalha de dirigir ao querer

levar vantagem no trânsito, e ressalta as diferenças culturais entre vários países no que tange à

compreensão do espaço público e privado e, sobretudo, aponta que o brasileiro altera a sua

atitude  em casa,  na  rua  e  em “outro  mundo”,  admitindo-se  mudança  de  gestos,  roupas,

tolerâncias, enfim, de comportamento.

O citado autor através de suas diversas pesquisas sobre comportamento da sociedade

brasileira,  sobretudo  no  trânsito,  sustenta  que  o  nosso  país  passou  de  Monarquia  para

República mas ainda conserva diversos comportamentos grupais dos tempos da realeza. Ao

que  parece,  ainda  existe  uma  cultura  dominante  que  leva  o  brasileiro  a  agir  muito  pela

individualidade em detrimento do coletivo, sempre com a percepção do “sabe com quem está

falando” nas mais diversas classes socioeconômicas. 

Esse comportamento individualista aristocrático piora o desenvolvimento social ao se

fundir com a lógica do capitalismo, o qual prioriza a competição em desfavor da cooperação,
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fazendo com que as  relações  sejam cotidianamente  de disputas.  Essa cultura  evidencia  o

desejo das pessoas em ter privilégios em relação às outras. Muito provavelmente em função

do que se vê no comportamento das classes políticas  que,  mesmo sendo considerados os

representantes do povo, agem como se fossem verdadeiros reis da monarquia. 

A quantidade de privilégios sociais e financeiros que nossos políticos têm, além do

infinito  protocolo  criado  para  se  acessar  um  político  em  seu  ambiente  de  trabalho,

demonstram o  quanto  eles,  políticos  (Presidente,  Governadores,  Ministros,  Secretários  de

Estado,  Senadores,  Deputados,  Vereadores,  chefes  de  instituições  públicas)  e,  também,  os

magistrados, sentem-se acima de qualquer cidadão e perpetuam esta cultura. Tudo isso, na

visão de DaMatta (2003 e 2010) contribui para enraizar cada vez mais em cada cidadão a

ideia que os privilégios são normais e, acaba fomentando em cada pessoa esse mesmo desejo. 

Roberto DaMatta (2010) relata as entrevistas com os motoristas do estado do Espírito

Santo  que  citaram diversas  vezes  que  deveriam existir  leis  diferentes  para  cada  tipo  de

veículo. Os motoboys, por exemplo, defendiam que a lei deveria permitir mais velocidade ou

facilidade para eles, mas não para outros. E esse discursos se repetiam nas outras categorias

demonstrando um “pedido de compensação ou privilégio” porque o entrevistado sempre se

sentia menosprezado pela sociedade. Nesta mesma obra, DaMatta anuncia que sua intenção

não  era  analisar  aspectos  psicológicos  ou  emocionais  nem  questões  de  estrutura  ou

engenharia, e sim observar o comportamento social dos atores do trânsito e os seus reflexos

nos outros atores.

Pode-se destacar ainda a sua conclusão sobre a relação do brasileiro com as normas:

“dificuldade atávica no que diz respeito a obedecer às leis” (DAMATTA, 2010, p. 76). O

autor enumera uma série de possíveis condições que moldaram a cultura do brasileiro, dentre

elas  há  destaque  para  certas  lógicas  experimentadas  e  repetidas  no  cotidiano  e  também,

transmitidas de pai para filho, como por exemplo: a nossa mentalidade de entender o mundo

com  hierarquia  e  considerar  isso  normal.  E  mais  do  que  isso,  perceber/aceitar  que  os

superiores dessa hierarquia (sejam os oficiais militares, juízes, políticos, ricos empresários,

celebridades, ou mesmo, as hierarquias circunstanciais do dia a dia como uma pessoa que

acha que é melhor do que outra por que ganha mais ou mora em um bairro melhor) têm, ou

acham  que  têm,  direito  a  prioridades  de  lugar  no  espaço,  agilidade  em  atendimento,
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gratificações maiores e outras regalias diferenciadoras. E como isso é percebido no trânsito

através, por exemplo, dos tipos de veículos em disputa nas ruas, cria-se um duplo sentimento

gerador de conflito: quem se acha superior não admite compartilhar um espaço igualitário que

segue a  lógica  natural  da  dinâmica,  movimentação e  do  respeito  ao  que  chega  primeiro,

gerando impaciência. Quem se sente menosprezado, tem o seu “gatilho” da raiva e vingança

disparado por conta da pressa do outro e assim o conflito diário está estabelecido.

A impaciência e a malcriação, segundo DaMatta, seriam uma reação a esta condição

forçada de igualdade, e essa intolerância causa raiva naqueles que tentam obedecer o sistema.

Mais do que educação para o trânsito ou questão de engenharia, o brasileiro necessita repensar

suas atitudes de cidadão e seu papel na coletividade.

---

O terceiro autor  explorado como referencial  desta  pesquisa está  ligado ao  aspecto

estrutural,  à  questão da revitalização das rodovias e  à parceria público-privada através da

concessão. Carlos Álvares Campos Neto (2006) faz um apanhado sobre o assunto que permite

a visualização do processo histórico e de detalhes contratuais gerais.

Apesar de parecer existir no Brasil um senso comum de uma determinada aceitação do

povo  para  a  ineficiência  do  Estado  no  que  tange  à  agilidade  e  qualidade  na  criação  e

pavimentação das vias públicas, o Estado tem uma responsabilidade jurídica objetiva. Mesmo

sabendo que,  por conta histórica,  houve um crescimento desordenado das cidades (sem o

devido planejamento urbano oficial  e ou fiscalização),  o Estado tem que agir  de maneira

objetiva, seja pela forma tradicional, seja através de parcerias e ou concessões.

À medida que rodovias podem ser privatizadas, por exemplo, ter-se-á uma melhora na

engenharia  (estrutura  física)  e  na  atenção  a  alguns  problemas  pontuais,  liberando  a

fiscalização policial para atendimento às ações de combate aos acidentes e crimes de trânsito.

O autor esclarece que a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 175, já estabelecia

a possibilidade de uso das concessões,  quando incumbiu ao poder público a prestação de

serviços públicos ou diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. E a partir daí,

vieram outros instrumentos legais que regulamentaram concessões, privatizações, parcerias

público-privadas, as formas de operação, rescisão, fiscalização e estipulação de tarifas.
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Campos Neto (2006) afirma que existem várias linhas de argumentação que defendem

a ideia de que empresas privadas são mais eficientes que entidades estatais no que tange à

inovação e à gestão de recursos. Isso seria atribuído à estrutura de incentivos, limitação de

pessoal e à própria restrição orçamentária a que estaria sujeita a administração pública. O

autor complementa sentenciando que a concessão das obras de infraestrutura no Brasil  se

iniciou em decorrência da elevada escassez de recursos públicos para essas áreas, o que gerou

a depreciação das rodovias e outros equipamentos.

O número alto  de praças  de  pedágio,  em torno de  320 praças  até  o  ano de 2006

(SOARES & CAMPOS NETO, 2006), e o valor considerado alto em algumas localidades têm

causado indignação dos usuários das rodovias, e se tornado em um ponto fundamental das

discussões  desde  os  projetos  de  concessão  até  mesmo  durante  a  fase  de  fiscalização  da

operação,  pois  essas  ações  oriundas  de  nichos  com  monopólios  naturais  requerem  mais

atenção  dos  governos.  Foi  observado  ainda  pelos  autores  que  essas  praças  de  pedágio,

administradas por concessionárias privadas, controlavam cerca de 90% das estradas com pista

dupla e respondiam por cerca de 40% do tráfego de veículos nas rodovias brasileiras, embora,

signifiquem apenas 6% da malha rodoviária nacional.

A  rentabilidade  da  privatização  para  as  concessionárias  através  de  PPP  é  um

diferencial,  porque existem cláusulas  de  contrapartida  oficial  para  se  manter  um nível  de

ganho  da  empresa  vencedora.  Embora,  haja  também,  por  questões  legais,  obrigação  da

empresa em dividir os riscos de implementação com o Governo, a concessão, portanto, tem

sido  uma  opção  mais  atrativa  para  as  empresas  participantes,  a  despeito  do  controle

governamental tarifário. As opções de licitação, são, segundo Campo Neto: por menor tarifa,

menor tempo de concessão, menor valor de outorga ou, ainda, pelo maior trecho concedido

com tarifa fixada. Mesmo sem justificativa técnica, o governo federal e os estaduais adotaram

como padrão  o  prazo  de  15  a  25  anos.  Além disso,  há  as  possibilidades  de  reequilíbrio

financeiro e reposição de inflação para corrigir defasagens.

O autor mostra-se preocupado com essa relação da tarifa módica que a concessionária

tem  que  praticar  e  os  princípios  de  reequilíbrio  financeiro,  para  não  haver  falência  da

operadora. Em parceria com Soares (2006) ele demonstrou uma predominância do interesse

das concessionárias, pois levantou que o faturamento dessas empresas está cada vez mais alto,

toda vez que o governo autoriza a reposição de inflação na tarifa do pedágio. Ou seja, a taxa

de lucratividade das empresas é alta e os prazos de concessão são elásticos. O autor sugere

que haja um maior controle sobre dados como o fluxo de veículos na via e o faturamento das
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empresas,  além  de  uma  flexibilidade  no  prazo  de  concessão.  Este  aspecto  econômico-

financeiro não tem grande relevância nesse trabalho, tendo em vista que o objetivo aqui é

analisar as benfeitorias de uma concessionária e não a repercussão social ou financeira da sua

presença.

Outra crítica à privatização é que a concessão não teria gerado resultados em termos

de redução de acidentes.  Os autores Soares  & Campos Neto (2006) chamaram a atenção

através de um levantamento do número absoluto de acidentes em seis rodovias pedagiadas no

país (entre os anos de 2000 a 2002) e perceberam um aumento de 7% no número de acidentes,

contrariando  as  expectativas  de  que  haveria  mais  segurança  nas  rodovias.  Contudo,  vale

lembrar e, as concessionárias alegaram isso, que o número de acidentes deve ser relativizado

pelo  estoque de  veículos  e  pelo aumento do fluxo.  E naquele período foi  constatado um

aumento de 7% na frota em questão. Além disso, o período de análise foi muito pequeno,

podendo ter sofrido influências pontuais e, não foi levada em conta a redução de acidentes

graves, se houve.

No  caso  em estudo  da  VIABAHIA o  índice  absoluto  de  acidentes  teve  um leve

aumento  quando  comparado  os  anos  antes  e  depois  da  concessão,  contudo,  o  índice  de

acidentes com algum tipo de vítima se estabilizou e, os acidentes considerados graves (com

vítimas graves ou mortos) reduziram consideravelmente. Quando levado em conta o aumento

de  21,6%  do  fluxo  de  veículo  no  período,  os  índices  foram  ainda  mais  animadores,

demonstrando que a ação do estado no quesito “estrutura” traz benefícios imediatos quanto à

gravidade dos acidentes, através da privatização.

Apresentadas  as  linhas  teóricas  que  guiaram  este  trabalho,  é  necessário  também

explicar de que maneira o trânsito é entendido por boa parte dos estudiosos e operadores

técnicos.  O trânsito é estudado e gerido em boa parte do mundo sob o ponto de vista do

TRIPLO E (Educação, Estrutura,  Esforço Legal).  Um dos autores  pioneiros  em citar  este

termo foi o  psicólogo canadense Gerald Wilde (1994, 2001 e 2005), o qual observou que o

trânsito gerido através do “TRIPLO E” tem suas limitações porque o fator humano é um

componente importante na produção de acidentes, e isso faz com que o ser humano, mesmo

fiscalizado, proceda de maneira transgressora em diversas situações, porque gosta de assumir

riscos.

Enquanto o Estado não promove outras ações vinculadas que desestimulem o desejo

de  assumir  riscos,  como  sugere  Wilde,  o  ideal  é  continuar  trabalhando  com  esses  três

componentes do trânsito interagidos e não isoladamente, tendo em vista a sua amplitude de
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ações. Inicia-se aqui a explicação desses aspectos:

Estrutura – agir na parte física das vias. Corrigir e readequar a sinalização vertical e

horizontal; manter visíveis as faixas de sinalização; corrigir angulações de curvas e drenagem

de  pista;  instalar  defensas  (para  evitar  saídas  de  pista,  capotamento  e  colisões  frontais),

alambrados (para impedir travessia de pedestres), e passarelas para assegurar as travessias;

assegurar  uma  iluminação  adequada  para  melhorar  visibilidade;  implantar  refletores

catadióptricos nas vias. Ou ainda, criar vias exclusivas e corredores para determinados tipos

de veículos, pensando na fluidez e segurança.

Agir em estrutura reflete tanto na prevenção de acidentes quanto na diminuição da

gravidade de uma ocorrência.

Esforço legal – diz respeito à fiscalização dos órgãos responsáveis de modo a coibir as

infrações  e  prevenir  os  acidentes,  seja  através  da  fiscalização  humana,  seja  através  de

equipamentos como sensores, câmeras de monitoramento, leitores de caracteres de placas e

outros.

O esforço legal refere-se também à coleta de informações e formatação de banco de

dados  de  modo  a  tornar  o  estudo e  a  gestão  desse  fenômeno da  violência  mais  preciso,

contudo, no Brasil, não há um padrão de coleta e consolidação de dados e pode-se identificar

facilmente três fontes oficiais, conforme alerta Vasconcellos Romão & Campos (2011).

Por fim, o esforço legal se expressa ainda através da produção de legislação e normas,

como também da sua aplicação administrativa ou judicial (no caso dos crimes de trânsito).

 Educação – diz respeito à formação dos atores do trânsito quanto aos seus papéis. A

forma praticada atualmente no Brasil é a atuação dos órgãos de trânsito através de palestras

nas escolas e ou empresas em datas específicas, porém, acredita-se que a maneira mais eficaz

seria  fazer  parte  do  cotidiano  do  aluno  através  da  formação  escolar  por  meio  de  uma

disciplina  regular,  ou  através  da  sociedade  organizada  e  associações  devidamente

remuneradas  pelo  Governo  com  o  intuito  de  ministrar  aulas  regulares  nos  ambientes

estudantis. Jesus & Vieira (2010) e Soares Bertho & Módenes (2012) afirmam que países

como a Holanda, Alemanha e Espanha inseriram a disciplina regular de segurança viária e

simulações de acidentes apostando na educação constante dos cidadãos para as normas e para

a  dinâmica  do  trânsito,  a  fim  de  combater  os  acidentes  através  da  prevenção  do

comportamento.
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4. CAPÍTULO I (Histórico da privatização).

O uso  de  parcerias  (concessões  ou  PPP´s)  deve  ser  motivado  por  questões  de

eficiência na prestação do serviço e no uso dos recursos públicos, e não pela aparente solução

do  problema do  financiamento  (BRITO & SILVEIRA,  2005).  Há um extenso  arcabouço

teórico que orienta a discussão acerca das razões pelas quais a prestação de serviços públicos

por  meio  de  contratos  de  parceria  com o setor  privado pode  ser,  em alguns  casos,  mais

eficiente que a contratação tradicional de obra e serviços públicos. 

Thamer e Lazzarini (2015) afirmam que mesmo com alguns teóricos divergentes em

relação  aos  benefícios  das  PPPs,  elas  vêm ganhando  popularidade.  Os  autores  destacam

aspectos positivos como a possibilidade de criar mecanismos de incentivos apropriados entre

os parceiros, o que acaba ajudando na criação de novas oportunidades de cooperação. Por

outro lado, devido à alta complexidade para desenvolvimento do modelo e  dos contratos,

muitas dessas iniciativas acabam por não prosperar.

Claudio  Lopes  Meireles  (2005)  alerta  que  as  concessões  de  rodovias  no  Brasil

surgiram como resposta às dificuldades financeiras do setor público que culminaram com o

sucateamento da infraestrutura de transportes rodoviários do país. A solução encontrada pela

União e pelos Estados foi reverter essa deterioração através das concessões, de tal modo que

não onerasse os cofres públicos.

O Governo Federal sempre fez a manutenção das rodovias através do investimento de

impostos arrecadados pela máquina pública. Segundo Lacerda (2005) vários foram os meios

de  arrecadação,  como  o  Fundo  Rodoviário  Nacional,  o  Imposto  sobre  combustíveis  e

lubrificantes, Imposto sobre serviços de transportes e o Fundo Nacional de Desenvolvimento

Social.  A Constituição  Federal  de  1988  não  permitiu  mais  a  vinculação  de  receitas  de

impostos  a  fins  específicos,  no  entanto  os  congressistas,  como  alternativa,  permitiram a

instituição  de  contribuições  sobre  o  domínio  econômico  para  fins  específicos,  sob  certas

circunstâncias.  E  assim  foi  criada  a  CIDE  (Contribuição  de  Intervenção  no  Domínio

Econômico), incidente sobre a importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás

natural e seus derivados e álcool combustível, mas o sucateamento das rodovias continuava

sendo flagrante  e  observou-se  que  a  contribuição  permitia  a  sua  utilização indevida  para

outros fins, e acabou sendo usada para “para saldar dívidas, pagamento de funcionários e

custeio  da  administração federal”  (LACERDA, 2005).  Segundo levantamento  do BNDES

(2005), o Brasil chegou a arrecadar, em 2004, nove bilhões de reais mas só investiu pouco

mais de um bilhão nas rodovias. Com isso, a solução foi privatizar e conceder trechos.
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A administração privada das rodovias ganhou força na década de 90 (Lei 8.987/95 –

das concessões) através de privatização de trechos de alta densidade de tráfego, como solução

para o sucateamento da malha viária. Soares & Campos Neto (2006) destacam que

a  partir  de  1995  o  governo  lançou  o  Programa  de  Concessão  de  Rodovias  Federais,
estabelecendo que o vencedor da licitação fosse escolhido pelo critério de menor tarifa de
pedágio, com prazos prefixados de 20 a 25 anos, com base em um plano de investimentos
que contempla também exigências de critérios de segurança das rodovias, o qual deve ser
parcialmente cumprido em tempo prévio ao início da cobrança de pedágio (SOARES &
CAMPOS NETO, 2006, p.10).

Desta  maneira,  formou-se  um  padrão  para  as  concessões,  tendo  destaque  para  a

obrigatoriedade da modicidade dos preços e, para a contrapartida do Governo, o qual naquela

época já destinava parte das multas por excesso de peso para a empresa concessionária a fim

de recuperar o assoalho da pista danificado pelas carretas infratoras. As concessões ganharam

novo  impulso  em  dezembro  de  2004  com  a  promulgação  da  lei  que  regulamenta  o

estabelecimento de Parcerias Público-Privadas (PPPs), para as licitações de empreendimentos

com pouca ou nenhuma rentabilidade econômica. É uma espécie de garantia do governo para

a concessionária se o seu faturamento não corresponder ao que foi previsto e anunciado na

licitação. De forma a não forçar o aumento de tarifa como compensação, o Governo entra com

uma contrapartida  financeira.  Além disso,  a  inovação fez  com que o certame fosse  mais

rigoroso ao se abrir todas as propostas e se conferir a documentação após o resultado dos

preços.

A Bahia passou pelo mesmo problema, com suas rodovias sucateadas e apresentando

altos índices de acidentalidade e gravidade, por conta da falta de equipamentos básicos de

estrutura que pudessem salvar vidas ou minimizar os estragos de uma ocorrência. O governo

anunciou então a licitação das rodovias BR-324 e BR-116 a fim de se conseguir reestruturar

estes importantes corredores do estado. Tentou durante quase três anos implementar através

de PPP mas não obteve êxito, então em janeiro de 2009, lançou o edital de privatização destas

rodovias e, no mesmo pacote, a Fernão Dias (São Paulo-Belo Horizonte) e Regis Bittencourt

(São Paulo-Curitiba).

A falta de capital disponível no mercado para investimento no projeto e os altos juros

praticados pelas instituições internacionais foram dois entraves causados pela crise financeira

que  desestimularam a  adesão  à  licitação  no  formato  de  PPP.  Na  época,  o  presidente  da

Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), alegou que os empresários
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do seguimento tinham dúvidas sobre a viabilidade econômica do projeto por meio de PPP, por

conta do baixo valor  do pedágio  e  em função da diminuição do percentual  do lucro  das

concessionárias,  com a redução da Tarifa  Interna de Retorno (TIR) de 8,95% para 8,5%.

(CORREIO24HORAS,  2009).  Finalmente,  a  licitação  foi  realizada  e  vencida  no  molde

tradicional de concessão (privatização) pela empresa VIABAHIA S/A.

A VIABAHIA foi constituída em 11 de maio de 2009 com a finalidade de assumir a

Concessão  do  Sistema Rodoviário  explicado  até  aqui.  Assinou  o  Contrato  de  Concessão

firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”) em 03 de setembro de

2009 (“Contrato de Concessão”) e deu início legal às suas atividades em 20 de outubro de

2009 mediante o Termo de Arrolamento e Transferência,  a partir  do qual o Departamento

Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) transferiu o Sistema Rodoviário e os bens da

concessão à VIABAHIA.

A  Concessionária  tem  como  objetivo  exclusivo  a  atividade  de  exploração  da

infraestrutura  e  prestação  de  serviço  público  de  recuperação,  operação,  manutenção,

monitoração,  conservação,  implantação de  melhorias  e  ampliação do Sistema Rodoviário,

pelo prazo de 25 anos, sendo remunerada mediante cobrança de Tarifa de Pedágio e outras

fontes  de receitas  de acordo com os  termos definidos  no Contrato de Concessão (site  da

VIABAHIA, 2016).

O  Sistema  Rodoviário  objeto  do  Edital  nº  001/2008  é  composto  pelas  rodovias

federais e estaduais, as quais totalizam 681 km de extensão:

# rodovia federal BR-116/BA – trecho de Feira de Santana – Divisa BA/MG;

# rodovia federal BR-324/BA - Salvador – Feira de Santana (trecho em estudo da  

pesquisa dessa monografia);

# pequeno acesso à rodovia estadual - BA-526 - Entrada BR-324 – Entrada BA-528;

#  pequeno  acesso  à  rodovia  estadual  BA-528  -  Entrada  BA-526  –  Acesso  Base  

Naval de Aratu;

As  ações  da  VIABAHIA serão  apresentadas  no  tópico  5.2.1  –  intervenções  da

VIABAHIA.
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5. CAPÍTULO II (Análise do trânsito e das ações da PRF através dos dados estatísticos e

das entrevistas)

O Brasil tem dimensão territorial continental e isso lhe faz apresentar cidades e regiões

bastante heterogêneas. Em uma análise exploratória de dados referentes a acidentes de trânsito

por cidades e estados acompanhada de estudo de tendência de mortalidade por aglomerados

realizado por Morais Neto  et al (2012) percebe-se que o Brasil em 2009 tinha uma taxa de

mortalidade  por  acidentes  de  trânsito  de  19,5/100  mil  habitantes,  contudo,  apresentava  a

região Centro-Oeste com índice de 30/100 mil habitantes, a Sul com índice de 25/100 mil

habitantes e outras regiões com índice com menos de 20 mortes por cem mil habitantes. Na

época, apresentava estados como Roraima, Mato Grosso, Tocantis e Rondônia com índices

em torno de 37/100 mil habitantes e outros como Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro e São

Paulo com valores perto de 17/100 mil habitantes.

A população do Brasil  aumentou de 190 milhões de habitantes em 2007 para 204

milhões em 2015 (IBGE) e a frota do país passou de 50 milhões de veículos em 2007 para 92

milhões de veículos em 2015 (DENATRAN, 2016). São dados que explicariam um aumento

natural do número de acidentes em qualquer circunscrição, sobretudo por que o número de

veículos licenciados no país teve um acréscimo de 84%, o que certamente gera um aumento

de fluxo nas vias.  Através de um estudo da Associação Nacional de Transportes Públicos

(ANTP) em 438 municípios do Brasil com mais de 60 mil habitantes percebeu-se que, no

período de 2003 a 2012, a população aumentou em torno de 13%, a frota cresceu mais de 92%

e o número de ruas e vias públicas só cresceu 16%, provocando, imediatamente o inchaço no

trânsito (ANTP, 2014).

Neste  trabalho,  foi  elaborada  a  tabela  comparativa  abaixo  a  fim de  demonstrar  a

evolução da população, frota de veículos licenciados e fluxo na rodovia em estudo, durante o

período recortado por esta pesquisa: 

Tabela 2: dados de população, frota e malha viária entre os anos de 2007 e 2015.

2007 2015 Variação

POPULAÇÃO (BRASIL) 190 milhões 204 milhões + 7,4%

FROTA VEÍCULOS 

(BRASIL)

50 milhões 92 milhões + 84 %

FROTA VEÍCULOS 

(BAHIA)

1.590.000 3.640.000 + 129%
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FROTA MOTOCICLETAS 

(BAHIA)

394.000 1.160.000 + 195%

FLUXO DE VEÍCULOS NA

BR 324

1 milhão veículos / mês 

(12 milhões veículos por ano)

1.216.000 veículos / mês

(14.592.000 veículos/ano)

+ 21,6%

MALHA VIÁRIA DO 

TRECHO EM ESTUDO

110 KM

(3 FAIXAS POR 10 KM E 2

FAIXAS DURANTE 100

KM)

110 KM

(3 FAIXAS POR 10 KM E 2

FAIXAS DURANTE 100

KM)

---

Fonte: Elaboração própria a partir dos sites do IBGE, DENATRAN, PRF e VIABAHIA.

É fato que o efetivo policial  da PRF na Bahia,  em números absolutos, também se

estagnou  nesse  período  estudado  (580  policiais  em 2007  e  o  mesmo  número  em 2015),

contudo, pode-se afirmar que de forma relativa esse número retraiu porque, como foi visto na

tabela  2,  a  população  brasileira  aumentou  7%  no  período,  a  frota  de  veículos  do  país

aumentou 84%, e o fluxo de veículos no trecho estudado aumentou mais de 20%. Condições

que exigem naturalmente um aumento do poder de fiscalização, sobretudo através da presença

física, mas, pelo que se viu, o número de policiais na Bahia se manteve igual.

Apesar  de a  PRF ser  uma instituição com apenas  10 mil  policiais  em todo Brasil

responsáveis  por  65  mil  km  de  rodovias  federais  pavimentadas,  continuou  apresentando

índices de efetividade e proteção à sociedade bastante elevados, a exemplo dos índices de

2014 (site da PRF, 2014):

# a PRF fiscalizou 7 milhões e 265 mil pessoas e realizou 1 milhão e 500 mil testes 

de alcoolemia (174 testes realizados por hora). Como resultado, 34 mil condutores  

foram multados por dirigir sob influência de álcool e 8.461 foram presos pelo crime  

de embriaguez ao volante;

# atendeu e ou registrou 170 mil acidentes rodoviários, os quais lesionaram 100 mil 

pessoas e provocaram 8200 mortes;

# aplicou 3 milhões e 300 mil autos de infração, sendo 1 milhão e 300 mil autos de 

velocidade superior à máxima e 300 mil multas por dirigir na contramão;

# interceptou 168 toneladas de maconha (117 em 2013), 7 toneladas de cocaína (6  

em 2013)  e  815  quilos  de  crack  (2  toneladas  em 2013).  Armas  e  munições  de  

diversos calibres foram apreendidas impedindo o abastecimento de criminosos;

# Ao todo, 24 mil pessoas foram presas, somente em 2014.
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Na Bahia, a situação de efetivo segue a tendência nacional. A PRF dispõe de apenas

580 policiais para fiscalizar todo o estado, lotados nos 26 postos (Unidades Operacionais -

UOP), prevenindo acidentes, prestando socorros e combatendo à criminalidade. A PRF possui

em todo estado da Bahia cerca de 100 viaturas operacionais, 5 ambulâncias, 20 motocicletas

de  escolta,  batedor  e  fiscalização  e  outros  40  veículos  de  apoio  (administrativos,  carros

utilizados  pelo  serviço  de  inteligência,  caminhões  guincho,  boiadeiro,  trailers).  Para  a

integração  de  todas  as  informações,  bem como,  para  atender  ao  usuário  que  liga  para  o

telefone de emergência 191, a instituição possui uma Central Integrada de Operações Policiais

(CIOP) que dispõe de monitores de TV que visualizam instantaneamente o deslocamento das

viaturas,  as  ocorrências  postadas  em outros  sistemas  internos,  bem como  as  imagens  da

rodovia. Esta central se comunica com toda a Bahia através de rádio, telefone e internet.

No trecho estudado, como foi visto, a PRF dispõe diariamente de 3 duplas de policias

que patrulham os 110 km de rodovia:  1ª  equipe fica responsável  por  22 km de rodovias

(incluindo o trecho urbano de alta densidade - 12 km), a 2ª equipe patrulha um trecho de 30

km (entre as cidades de Simões Filho e São Sebastião do Passé) e a terceira  equipe fica

responsável por 60 km de trecho rural até chegar à cidade de Feira de Santana. Além disso, há

uma  dupla  extra  de  policiais  que  auxilia  a  1ª  equipe  (responsável  pelo  trecho  urbano)

diariamente, sobretudo nas questões ligadas ao trânsito. Por fim, existe também um grupo de

policiamento tático (GPT) composto por quatro policiais fortemente armados e treinados para

embates mais violentos, que estão mais voltados para o combate à criminalidade, porém que

podem auxiliar o trânsito em uma emergência. 
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5.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A nossa análise começa a partir de 2007 porque a partir desse ano a PRF passou a

consolidar  seus  dados  de  acidentes  de  trânsito  em um sistema gerencial  (SIGER),  o  que

tornou a informação instantânea e sem perdas. Todo acidente atendido em qualquer rodovia

do país por uma equipe da PRF passou a ser preenchido num sistema chamado BR-BRASIL

através de um Boletim de Ocorrências e Acidente de Trânsito (BOAT), no qual são lançadas

todas  as informações  da ocorrência como local,  horário,  condições da via e do ambiente,

situação de conservação dos veículos, origem e destino do condutor, quantidade de horas que

estava  dirigindo,  as  placas  dos  veículos  envolvidos,  os  dados  pessoais  de  todos  atores

envolvidos no acidente, o croqui do local do acidente com um desenho da posição final dos

automóveis, bem como do possível trajeto que antecedeu a ocorrência, e a declaração dos

presentes. Esses dados do BR-BRASIL são acessados diretamente pelo SIGER, no qual é

possível que o gestor da unidade policial possa emitir diversos relatórios com dados cruzados,

a exemplo de acidentes por horário, por local, por município, por tipo de veículos envolvidos,

dentre outras opções.

As  tabelas  apresentadas  a  seguir  foram retiradas  a  partir  de  relatórios  do  SIGER,

considerando o período de 2007 a 2015, sobre as ocorrências do trecho que liga as cidades de

Salvador a Feira de Santana na rodovia federal BR-324. Esse intervalo começa no quilômetro

518 (entroncamento do viaduto de Feira de Santana) e finaliza no quilômetro 626 (bairro do

Retiro/Acesso Norte em Salvador).

Tabela 3: comparativo de acidentes ocorridos entre 2007 e 2015.

Início das

operações da

VIABAHIA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Acidentes  totais

(com  e  sem

vítimas)

1900 2050 1956 2275 2446 2218 2160 2263 1391

Acidentes  que

tiveram algum tipo

de  vítima  (leve,

grave ou fatal)

492 546 520 625 713 613 598 599 510
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Acidentes  que

tiveram  vítimas

graves ou fatais

182 189 141 156 166 139 123 129 92

Número de mortos 66 69 52 84 73 70 53 68 32

Fonte: SIGER (PRF 2016).

O trecho em estudo apresentou até o ano de 2009 uma média de 1969 acidentes por

ano. Será visto mais a frente que, destes, 810 foram de colisões traseiras indicando que este

tipo de acidente representa 40% do total dos acidentes. Como só foi possível trabalhar com

três anos antes da concessão da rodovia por causa da infidelidade dos dados anteriores a 2007,

foi imperativo destacar uma média dos anos 2007 a 2009, ainda mais por que o ano de 2009

apresentou queda nos índices,  interrompendo um viés de alta nos números.  Por isso, esta

pesquisa fará referência, algumas vezes, a esta média.

A partir do ano de 2010, a concessionária VIABAHIA passou a atuar no trecho com

suas primeiras intervenções: obras para implantação das duas praças de pedágio, construção

da sua central de controle na altura do município de Amélia Rodrigues e das 3 bases de apoio

para o usuário da via, capinação da vegetação nas margens e no canteiro central da rodovia,

reconstrução de pontes e outros trechos, com repavimentação, implantação de sinalização e

diversos  equipamentos  em geral.  Estas  principais  obras  que  interditaram diversas  vezes  a

rodovia perduraram por mais alguns anos, ocasionando engarrafamentos e, a reboque, mais

acidentes, sobretudo, as colisões traseiras.

Houve um pico de 2446 acidentes  totais  em 2011 sendo que,  destes,  166 tiveram

vítimas graves ou fatais (um índice que não voltou a ser constatado em mais nenhum ano pós

concessão). Esse fenômeno,  prima facie, parece ter ocorrido devido ao volume de obras na

pista no decorrer dos anos, com presença de máquinas e muitas interdições.
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No ano de 2009 (ainda anterior  à  concessão da rodovia),  houve uma redução dos

índices em relação a 2008. Em primeira mão, esta redução de quase 5% nos acidentes totais e

4,5% nos acidentes com vítimas, bem como 25% nos acidentes que tiveram vítimas graves e

fatais e de 24,5% no número de mortos parece ser uma reação natural da Polícia Rodoviária

Federal  (PRF) ao sair  do ano anterior  com índices  muito  altos  para aquela época.  Dessa

forma,  é  uma  postura  normal  que  os  gestores  convoquem mais  efetivo  para  os  feriados

prolongados, por exemplo, intensificando as fiscalizações.

Uma rodovia duplicada como esta (com 10 km de trecho urbano em faixa triplicada,

que corta alguns bairros de Salvador) permite ao usuário imprimir uma velocidade constante

relativamente  alta,  por  conta  da  sensação  de  segurança  em  não  haver  ultrapassagens

utilizando-se da contramão, contudo, esta rodovia tem diversas saídas de acesso aos bairros de

Salvador  como  também para  os  municípios  do  interior  do  Estado  da  Bahia.  Então,  nas

proximidades dessas entradas e saídas, algumas das quais com viadutos para retorno, sempre

há um aglomerado de veículos por conta da redução natural da velocidade necessária para

ingressar nestas vias marginais ou alças de viadutos, desta forma, isto implica uma retenção

que, por muitas vezes, surpreende os condutores dos veículos que vêm atrás, e o desfecho são

as colisões traseiras. Quase sempre, a desatenção e o excesso de velocidade fazem com que

agravem o acidente, gerando ferimento nos ocupantes, chegando a lesões graves e mortes. 

Tabela 4: comparativo de colisões traseiras ocorridas entre 2007 e 2015.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Acidentes totais 1900 2050 1956 2275 2446 2218 2160 2263 1391

Colisões traseiras 860 850 720 938 984 948 854 951 540

Com  vítimas  de

qualquer natureza

116 145 99 139 168 152 141 144 124

Fonte: SIGER (PRF 2016).

O problema se agravou sobretudo nos anos de 2010 e 2011, como dito,  quando a

média de colisões traseiras que já era alta (em torno de 810), aumentou mais ainda, muito

provavelmente pela presença de máquinas na pista e trechos interditados e ou reduzidos com

cones  por  conta  de  obras  de  pavimentação,  sinalização,  conserto  de  pontes,  capinação  e

instalação  das  primeiras  defensas  e  outros  equipamentos.  Tudo  isso  acarretou  mais

congestionamento  ao  longo  de  todo  o  trecho,  inclusive  em  horários  de  maior  fluxo,
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provocando um aumento de 16% no número de colisões traseiras em 2010 (em relação à

média dos últimos 3 anos que era de 810) e de 22% no ano de 2011 (em relação à mesma

média citada, de 810 colisões entre os anos de 2007 a 2009). Uma alta semelhante ocorreu em

2014 (951),  fato associado às instalações de passarelas e postes de iluminação em alguns

trechos.

Neste ano do pico de colisões traseiras (2011, 984 ocorrências), ocorreu um fenômeno

também em relação à gravidade do acidente, sendo que do total, 168 colisões fizeram vítimas

(leves, graves ou fatais), o que representou 17% de vitimização, e mais, destas, 22 colisões

tiveram pessoas com lesões graves ou fatais (07 mortos). No caso dos anos anteriores, as

colisões dessa espécie fizeram vítimas em 14% dos casos.

Como foi visto na tabela 2, de 2007 a 2015 houve um incremento de diversos índices

que influenciam o trânsito, foram eles: a população no Brasil aumentou 7,4%, a frota nacional

de veículos, 84%; a frota do Estado da Bahia,129%; e o fluxo de veículos no trecho estudado

cresceu  21,6%.  Esses  fatores  contribuem  imediatamente  para  o  inchaço  da  rodovia  e  o

aumento da disputa pelo espaço, tendo em vista que no mesmo período não houve acréscimo

de faixa de rolamento. Dessa forma, a tendência dos índices de acidente é também aumentar

em alguma proporção. Entre o aumento de frota no estado e o de fluxo da rodovia, para se

fazer uma previsão mais prudente,  se for utilizado apenas este segundo índice (21,6%) e,

voltando a considerar o ponto de partida como sendo a média dos índices entre os anos de

2007 a 2009 (porque houve uma variação para menor no ano de 2009, interrompendo o viés

de  alta)  pode-se  inferir  que  em 2015,  mantendo-se  as  mesmas  condições  de  operação  e

sobretudo de estrutura (sucateada), a rodovia poderia apresentar os seguintes índices:

Tabela 5: previsão de acidentes com aumento de 21,6% nos índices.

Média dos

anos 2007 a

2009

Perspectiva de

aumento de pelo menos

21,6% nos índices.

Previsão do que

poderia ser em 2015

Dado real de

2014

Dado real de

2015

Acidentes totais 1969 2394 2263 1391

Acidentes  que

tiveram  algum  tipo

de  vítima  (leve,

grave ou fatal)

519 631 599 510
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Acidentes  que

tiveram  vítimas

graves ou fatais

171 208 129 92

Número de mortos 62 75 68 32

Fonte: Elaboração própria a partir de dados oficiais da PRF.

Percebe-se, porém, que com a presença da concessionária VIABAHIA e as melhorias

implementadas por força do contrato com a União (representada pelo Departamento Nacional

de Infraestrutura Terrestre – DNIT), diversos índices apresentaram melhoras, por conta de

ações pontuais na estrutura da rodovia.
É oportuno esclarecer que o dado referente ao número total  de acidentes em 2015

apresenta uma discrepância em decorrência da forma de cálculo, a saber: até junho de 2015,

além dos acidentes registrados pelo agente policial da PRF no sistema BR-BRASIL, o SIGER

consolidava  também  as  ocorrências  registradas  pelos  usuários  através  de  um  formulário

chamado  Declaração  de  Acidentes  de  Trânsito  –  Eletrônico  (E-DAT).  Este  formulário  é

aplicado para os acidentes que não foram presenciados pelo policial. Neste tipo de ocorrência,

sem vítimas, os envolvidos se entendiam particularmente e não precisavam da presença do

policial  para  fazer  o  Boletim  de  Ocorrências  de  Acidente  de  Trânsito,  bastava  que  se

dirigissem a uma Unidade Operacional (UOP) na rodovia para relatar ao policial, desde que

não tivesse vítima de nenhuma natureza. Desta forma, a partir de julho de 2015, o sistema

gerencial  SIGER passou a não contabilizar estes acidentes sem vítimas registrados por E-

DAT, diminuindo significativamente as estatísticas, contudo, sem comprometer os números

relativos aos acidentes com qualquer vítima.

Os outros  índices  de  redução de  2015 foram reais,  já  que  foram ocorrências  com

vítimas,  que  não  tiveram mudança  de  procedimento.  Este  indicativo  de  redução  deve-se

provavelmente  à  conclusão  de  diversas  obras  da  empresa  VIABAHIA,  diminuindo  os

engarrafamentos, mas não os eliminando, como pode-se perceber no alto número de colisões

traseiras ainda (124 colisões que geraram vítimas de qualquer natureza). Associado a isso, não

se pode descartar as ações constantes da PRF no que tange à conscientização de motoristas

através de palestras itinerantes (programa chamado Cinema Rodoviário), instalação de radares

portáteis em pontos críticos e outras operações de fiscalização constante, com destaque para

os  testes  de  alcoolemia  (todas  essas  ações  se  intensificaram a  partir  dos  anos  de  2013,
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segundo o Chefe do Núcleo de Registros de Acidentes e Medicina Rodoviária).

O ano de 2014, em relação à média 2007-2009, apresentou um aumento dos índices no

período pós concessão: 15% em relação ao número total de acidentes, 15% de aumento nos

acidentes com qualquer tipo de vítima e uma elevação de 10% no número de mortos, o que

pode ser explicado pelo aumento de fluxo na rodovia e também por obras na pista, mas, ainda

assim, provavelmente devido as melhorias estruturais houve uma redução de 25% do número

de acidentes graves, ou seja, o fenômeno acidente grave (que tem vítima grave ou fatal) teve

uma diminuição.

Comparando-se agora os números de 2015 tanto com os índices absolutos de 2007 a

2009  quanto  com  a  projeção  que  foi  apresentada  aqui  (tabela  5),  as  reduções  foram

significativas:  em relação  aos  dados  absolutos  da  média  de  2007  a  2009,  o  número  de

acidentes que tiveram algum tipo de vítima caiu de 519 para 510; os acidentes que tiveram

vítimas graves ou fatais caíram cerca de 46% (de 171 para 92) e o número de mortos caiu

quase 50% (62 para 32). 

Com relação à  projeção  hipotética  feita  para  2015 (aumento  linear  de  21,6%),  as

reduções seriam as seguintes: foram registrados 510 acidentes com qualquer tipo de vítima

quando, pela projeção, poderia ter sido 631, ou seja, pode-se falar em queda de 19,5%; os

acidentes com vítimas graves ou fatais foram 92 quando poderiam ter sido 208, demonstrando

uma queda 55%; e quanto às pessoas mortas, pela projeção linear hipotética poderia estar em

75,  mas  foram  registradas  32,  demonstrando  uma  suposta  queda  de  quase  58%.  Esses

números podem ser apenas um fenômeno isolado ou um viés de queda da violência, tem-se

que se acompanhar por um período maior para se ter uma conclusão mais consistente.

Com  a  estabilização  e  continuidade  de  algumas  melhorias,  como  a  iluminação,

sobretudo no trecho urbano de Salvador até o município de Simões Filho (onde se situa nossa

UOP), e a instalação de algumas passarelas para pedestres, bem como de alambrados que

impedem as  pessoas  de  atravessarem a  rodovia  pela  pista.  Isso  fez  com que  diminuísse

substancialmente o número de atropelamentos em 2015, visto que neste ano as passarelas

estavam em pleno funcionamento e o sistema de iluminação também.
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Tabela 6: comparativo de atropelamentos entre 2007 e 2015.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Acidentes totais 1900 2050 1956 2275 2446 2218 2160 2263 1391

Atropelamentos 65 71 65 76 88 64 54 64 38

Vítimas  fatais  de

atropelamento

34 34 25 42 32 25 26 28 8

Fonte: Elaboração própria a partir de dados oficiais da PRF.

É importante frisar que tanto a PRF quanto o autor desta pesquisa destacam muito a

questão do número de acidentes enquanto fenômeno do que exatamente o número de mortos.

A quantidade de vítimas pode distorcer o estudo, tendo em vista que os veículos podem ter

apenas os condutores ou ter passageiros também. Por outro lado, estudar o fenômeno acidente

é  entender  toda  a  dinâmica  em  torno  daquela  ocorrência,  como  o  local  do  acidente  (a

quilometragem  na  rodovia),  a  velocidade  (quando  possível),  o  horário,  as  condições

climáticas e de visibilidade, por isso a PRF trabalha, por exemplo, para diminuir o número de

ocorrências e não apenas a quantidade de vítimas.

Voltando  a  analisar  os  acidentes,  verificou-se  que  a  instalação  de  defensas  nos

canteiros centrais bem como em alguns pontos de tangência das curvas, provavelmente fez

com  que  o  número  de  colisões  frontais,  saídas  de  pista  e  capotamento  diminuíssem

substancialmente. Mas essa redução com relação à colisão frontal só ocorreu de fato em 2015

(com uma quantidade maior de defensas instaladas).

Tabela 7: comparativo de colisões frontais, saídas de pista e capotamento

 (que tiveram algum tipo de vítima) entre 2007 e 2015.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Acidentes totais 1900 2050 1956 2275 2446 2218 2160 2263 1391

Colisões frontais 19 10 11 16 11 19 16 16 7

Saídas  de  pista  e

capotamento

161 171 184 214 213 172 166 150 143

Fonte: Elaboração própria a partir de dados oficiais da PRF.

Percebeu-se  um pico  de  elevação  tanto  nos  atropelamentos  (tabela  6)  quanto  nas

saídas de pista e capotamento (tabela 7) nos anos de 2010 e 2011, muito provavelmente pela

presença das máquinas na pista e outras intervenções que reduziram as faixas de rolamento e

ocasionaram engarrafamentos que surpreenderam os motoristas e alteraram a dinâmica do
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tráfego, gerando algum tipo de distração nos pedestres e condutores.

O aumento da frota de motocicletas no Brasil (quase triplicou o número de motos no

período estudado) fez subir quase de modo linear o número de acidentes tipificados como

“queda  de  motocicletas  e  bicicletas”  que  lesionaram  o  condutor  de  alguma  maneira

(levemente, gravemente ou fatalmente). Na média dos anos de 2007 a 2009 este número foi de

44 ocorrências, já em 2015, mesmo com as citadas melhorias de infraestrutura, o número

chegou a 83 acidentes. 

Tabela 8: comparativo de acidentes tipificado como queda de motocicletas e bicicletas (que

tiveram algum tipo de vítima) entre 2007 e 2015.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Acidentes totais 1900 2050 1956 2275 2446 2218 2160 2263 1391

Queda de

motocicletas e

bicicletas

38 43 51 72 105 79 90 79 83

Média 44 83

Fonte: Elaboração própria a partir de dados oficiais da PRF.

Novamente, observa-se um pico de acidentes “queda de motocicletas” em 2011 (105

quedas),  que  contribuiu  para  aumentar  o  número  geral  de  acidentes  naquele  ano,  muito

provavelmente em razão do que já foi exposto (período de muitos engarrafamentos por conta

de obras e serviços, e redução e desvios de pistas com cones e outros acessórios).
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Distribuição dos acidentes com vítimas (520 acidentes)

(obtido pela média dos anos de 2007 a 2009)

colisão traseira – 23,13%
capotamento – 17,42%
saída de pista – 15,63%
atropelamento de pessoa – 12,88%
queda de motocicleta / bicicleta
/ veículo                     – 8,52%
colisão lateral – 6,34%
Tombamento – 4,36%
colisão transversal – 3,52%
colisão frontal – 2,56%
colisão com objeto fixo – 1,99%
colisão com bicicleta – 1,35%
atropelamento de animal – 1,28%
outros (colisão com objeto móvel, danos eventuais, derramamento de carga 
e incêndio) – 1,02%



Pelo gráfico anterior, pode-se notar que no período anterior à concessão, a rodovia

apresentou uma média de 520 acidentes com vítima por ano, com destaque para as colisões

traseiras, capotamento, saídas de pista e atropelamento de pessoas, sendo esses três últimos

tipos de acidentes aqueles que ferem mais gravemente ou levam a óbito.

A partir do gráfico abaixo (distribuição dos acidentes com vítimas no trecho da BR-

324, no ano de 2015) percebe-se que a colisão traseira continua liderando este tipo de evento

(vitimando  pessoas),  contudo,  a  queda  de  motocicleta  subiu  para  a  segunda  posição,

respondendo por 16% dos acidentes que provocam vítimas (sobretudo, graves e fatais). Muito

provavelmente, como já foi discutido nos tópicos anteriores, esse fator se deve ao aumento

significativo  do  número  de  motos  licenciadas  em 2015  (crescimento  de  quase  200% em

relação a 2007).
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Distribuição dos acidentes com vítimas em 2015

(total de 510 acidentes)

colisão traseira – 24,31%

capotamento – 15,10%

saída de pista – 13,00%

atropelamento de pessoa – 7,00%

queda de motocicleta / bicicleta 
/ veículo                        – 16,27%

colisão lateral – 12,00%

Tombamento – 2,00%

colisão transversal – 2,70%

colisão frontal – 1,37%

colisão com objeto fixo – 4,12%

colisão com bicicleta – 0,20%

atropelamento de animal – 1,00%

outros (colisão com objeto móvel, danos eventuais, derramamento de carga e incêndio) – 
1,00%



No entanto, capotamento e saída de pista diminuíram 2% cada, e atropelamento caiu

de  12,88%  para  7%,  assim  como  o  tombamento  que  reduziu  à  metade.  Estas  reduções

contribuíram para diminuir o número de acidentes que provocaram lesões graves ou fatais,

contudo o aumento da frota de motocicletas em circulação muito provavelmente fez crescer o

número de quedas de motocicletas, como também as colisões laterais que tiveram algum tipo

de vítima, como pode ser visto no gráfico acima. O índice praticamente duplicou, passando de

6,34% dos 520 acidentes (33 acidentes) em 2007-2009 para 12% dos 510 acidentes em 2015

(61 ocorrências).

5.1.1. Intervenções da VIABAHIA

Outro aspecto a ser destacado nesta seção de “análise dos resultados” diz respeito às

melhorias implementadas pela Concessionária VIABAHIA ao longo dos anos de operação,

bem como às doações destinadas ao aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal. A empresa

afirma que nesse período fez um investimento de cerca de R$ 630 milhões  em obras de

infraestrutura.

As melhorias apareceram de forma substancial ao longo do trecho concedido, como a

substituição  de  toda  a  sinalização  (vertical  e  horizontal)  e  instalação  de  novas  placas,

substituição de elementos de segurança destruídos ou desgastados pela ação do tempo por

equipamentos mais modernos, recuperação dos sistemas de drenagem e instalação de novos

pontos de drenagem, implantação de passarela para pedestres, trabalhos de estabilização do

terreno  para  evitar  erosões,  saneamento  dos  buracos  existentes,  dentre  outros.  Este

investimento foi para realizar os seguintes serviços:

#  recuperação  de  300  quilômetros  dos  700  de  rodovias  em  2012  além  da

requalificação dos acostamentos. Outros 270 quilômetros serão recuperados neste ano;

# recuperação de iluminação;

# implantação de mais de 36 mil metros de drenos de pavimento e de dispositivos de

drenagem;

# construção de 15 Bases de Atendimento ao Usuário (Bases SAU), 01 Centro de

Controle Operacional (CCO) e 01 Prédio Administrativo / Posto de fiscalização da

ANTT;

# instalação  de  mais  de  63.000 metros  lineares  de  defensas  metálicas  em trechos

críticos das rodovias;

# quase 10 mil metros quadrados de sinalização vertical implantada e ou recuperada e
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900 quilômetros de sinalização horizontal implantada (pintura de faixas);

# implantação de algumas passarelas e alambrados no trecho;

#  dezesseis  (16)  viaturas  de  inspeção  de  tráfego;  onze  (11)  guinchos  leves;  04

guinchos pesados; 02 unidades de suporte avançado (ambulâncias UTI); treze (13)

unidades de resgate; 04 caminhões-pipa para combate a incêndio; 03 caminhões de

apreensão de animal; 05 veículos de segurança viária e 01 veículo de supervisão de

tráfego;

A  VIABAHIA  repassa,  ainda,  cerca  de  600  mil  reais  por  ano  para  PRF  em

equipamentos  por  força  do  contrato  de  concessão.  Até  agora  foram  adquiridos,

resumidamente, os seguintes bens e serviços:

# dezoito (18) viaturas nesses cinco anos, entre carros e motos;

#  reconstrução  do  posto  da  PRF  na  BR-116  sul  (UOP da  cidade  de  Poções)  e

requalificação de outros postos;

# equipamentos táticos diversos como coturnos, bonés, lanternas táticas e câmeras  

ponto de vista;

# mobiliários diversos e materiais de informática e comunicação para as UOP´s.

Foram instalados ainda, de maneira experimental, durante os anos de 2011 a 2015,

diversos radares estáticos pela rodovia, os quais seguramente moldaram o comportamento dos

condutores  quanto  à  velocidade.  Mesmo funcionando em caráter  educacional  (sem emitir

infração), infere-se que os pontos críticos de curvas e ladeiras tiveram redução razoável de

acidentes  como  colisões  frontais,  traseiras,  e,  sobretudo,  saídas  de  pista,  capotamento  e

atropelamento.  A PRF e  a  VIABAHIA anunciam que  estes  radares  operarão  de  maneira

definitiva (punitiva) a partir de novembro de 2016.

5.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS

Foi realizada uma entrevista semiestruturada com diversos policiais que trabalham no

trecho concedido para  poder  se  captar  a  sensação de satisfação em trabalhar  num trecho

privatizado. Percebeu-se uma satisfação em ter esta estrutura, sobretudo, no atendimento às

vítimas, na retirada de veículos acidentados da pista e no auxílio à sinalização do cenário da

ocorrência,  fazendo com que o  trabalho do policial  seja  mais  ágil  e  sobre  tempo para  a

fiscalização  rotineira.  Mesmo  entendendo  que  a  empresa  não  atingiu  um padrão  alto  de
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qualidade na reestruturação física da via e chegando a relatar reclamações dos usuários sobre

o  fato  da  pavimentação  ainda  não  estar  totalmente  uniforme,  os  policiais  percebem que

algumas  intervenções  (defensas,  passarelas  e  iluminação)  tiveram êxito  na  diminuição  da

letalidade dos acidentes.  Por fim, ressaltaram a importância do recebimento de viaturas e

equipamentos novos para melhorar a qualidade do serviço da PRF.

Foram entrevistados 16 policiais  dos  50 que  trabalham no posto de  Simões  Filho

(UOP Simões Filho), o qual é o único posto no trecho concessionado. Entre os entrevistados

estava também o atual chefe da Delegacia de Simões Filho (a Delegacia é formada pelo posto

de Simões Filho e pelos postos de Santo Antônio de Jesus, Humildes e Alagoinhas – todos na

BR 101). O referido chefe concorda que a melhora na estrutura física da rodovia fez diminuir

a quantidade de acidentes e a letalidade de outras ocorrências. Também ressalta a importância

do repasse financeiro da VIABAHIA para o reaparelhamento da PRF. Além disso, todos os

entrevistados revelam que a concessionária precisa criar mais viadutos ao longo do trecho

para fechar  retornos que hoje comprometem a segurança viária,  necessita  também ter  um

tempo de resposta ao atendimento de acidente um pouco melhor, sobretudo quando há veículo

pesado envolvido,  e  precisa corrigir  o assoalho da pista  em pontos que costumam alagar

quando chove.

Por fim, alguns citaram que a verba repassada para a PRF pode ser usada também na

compra de equipamentos individuais como lanternas táticas ou coletes mais modernos, ou

ainda, na blindagem das viaturas e do posto de serviço.
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6. CAPÍTULO III   (CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTAS)

Como foi visto, a gestão e o estudo do trânsito, no mundo, são feitos a partir do “triplo

E” (Educação, Engenharia e Esforço Legal). Sendo o fator humano decisivo nas transgressões

e  produção  de  acidentes,  os  vetores  do  “triplo  E”  tem  as  suas  relevâncias  para  toda  a

sistemática. 

Essa busca da ciência por possíveis motivos que moldam o comportamento humano é

antiga  e,  essa  linha  psicológica  encontra  respaldo em diversos  outros  autores,  como,  por

exemplo Hoffman (2005, apud SAMPAIO & NAKANO, 2011), que ressalta a Psicologia de

Trânsito buscando estudar o comportamento do condutor e de que forma isto está associado a

envolvimento com acidentes e comportamento de riscos, de maneira que tem-se analisado

diversos aspectos que influenciam este comportamento como a procura visual, a dependência

de  campo,  percepção  de  riscos,  emoções,  estilo  de  vida,  carga  de  trabalho,  estresse,

representação social,  enfim, uma série de fatores que concorrem para moldar a atitude do

condutor de veículo.

Quem também aborda o problema sob esse aspecto é Letíca Marin (2000) quando

aponta que os sentimentos de agressividade, transgressão, comportamentos de autodestruição

como  o  consumo  excessivo  de  álcool  e  drogas,  e  desvio  social  foram  frequentemente

apontados por vários estudiosos como condições vinculadas aos desejos do ser humano de se

sobressair, atitude de autocompensador e sobreposição à lei. Tudo isso, destacam Marin &

Queiroz  (2000),  são  formas  de  saborear  os  riscos  ou  ainda  como  experimento  de  um

narcisismo, tomando o carro como uma extensão do seu próprio corpo. 

A estrutura (engenharia) trabalha no intuito de reduzir os pontos físicos que possam

causar  acidentes,  bem  como  em  melhorar  os  pontos  e  aspectos  de  modo  a  tornar  as

ocorrências menos graves ou letais. O esforço legal tenta conter este ímpeto do ser humano

em assumir riscos e transgredir as normas, ou seja, a fiscalização pessoal ou eletrônica tem o

intuito de coibir as infrações emitindo multas e outras penalidades que sirvam de desestímulo

para as próximas atitudes,  e  ainda,  punições judiciais  exemplares que servirão de aspecto

coibitivo para outros. A educação, contudo, se for desse modo esporádico que os órgãos de

trânsito vêm trabalhando, não tem força para combater uma série de possíveis motivos que

levam as pessoas a errar (cultura do desrespeito, a sensação de impunidade, a falta de medo
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do risco, a falta de noção das leis e prejuízos causados, entre outros). Desta forma, a educação

continuada, ao longo de anos, tentará fazer parte do dia a dia do cidadão (pedestre, passageiro,

futuro condutor) de modo a ensiná-lo paulatinamente as noções de comportamento no tráfego

e  cidadania,  apresentando-lhes  as  normas  e  os  benefícios  da  obediência  às  leis  e  da

conservação da própria vida.

Será que é eficaz usar apenas de informação para cidadãos que vivenciam uma cultura

desajustada de valores éticos na qual a educação não está sendo prioridade dos governantes,

ou que demonstram acreditar que tanto a hierarquia quanto a ideia da existência de pobres e

ricos  é  uma condição natural  de vida,  e  imutável?  Ou ainda,  onde a  imagem do serviço

público  é  de  certa  forma negativa  e  desmotivadora?  Será  que  o  peso  da  punição civil  e

administrativa do Estado é realmente sentido ano a ano? Pergunta-se ainda: como agir com

cidadania  (entendendo  os  direitos  e  deveres)  diante  de  cenários  políticos  e  gestores  tão

desalentadores e incorretos que não geram credibilidade e até estimulam comportamentos de

esperteza e corrupção? Como bem relata Marcos Nobre (2004, p. 26) “vê-se que o exercício

da democracia [e cidadania – grifo do autor] depende não apenas da sua garantia por meio de

direitos, mas também de uma cultura política democrática que lhe dê sustentação”.

A leitura que se faz da amplitude dos acidentes é que o fenômeno da violência no

trânsito acontece de forma fragmentada em cada mínimo espaço de via pública, o que torna o

seu  combate  por  fiscalização  cada  vez  mais  difícil  e  o  que  transforma  cada  acidente,  a

despeito  dos  estragos  que  certamente  promovem  nas  famílias,  apenas  em  mais  uma

ocorrência. Tanto o fato da exorbitância do número de mortes (hoje em torno de 43 mil mortes

em todo o  Brasil)  como a  particularidade  de  ser  uma manifestação pulverizada,  parecem

gerar, infelizmente, um sentimento comum de normalidade para esse tipo de problema.

No trecho em estudo, por exemplo, no recorte dos 9 anos, a BR-324 apresentou uma

média de 2186 acidentes (com e sem vítimas) por ano. Isso representa 182 acidentes por mês,

ou ainda, 6 ocorrências por dia. Se forem analisados apenas os acidentes com algum tipo de

vítima, os números serão: média de 580 acidentes por ano, ou 46 por mês,  representando

menos de 2 acidentes com vítima por dia.

Se for levado em conta ainda que o fluxo de veículos desta rodovia está em torno de

40 mil veículos por dia (VIABAHIA, 2015), pode-se ter uma falsa impressão de que o índice
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de 6 acidentes (sendo que dois vitimam pessoas) para essa quantidade exorbitante de veículos

que circulam todos os dias não é  tão expressivo.  Este  equívoco se processa pelo fato do

fenômeno ser pulverizado, ou seja, acontecer em inúmeros locais ao mesmo tempo (e em todo

o país).  Além disso,  como foi  visto,  o  seu  quantitativo  total  astronômico  pode induzir  a

opinião pública e o que é pior, os operadores da segurança pública, a pensar que o problema é

algo  incorrigível,  um “monstro  invencível”,  com o qual  os  atores  apenas  interagem,  sem

pensar em soluções.

Durante o período estudado e no trecho em questão,  a PRF continuou agindo nos

quesitos de esforço legal, através de suas fiscalizações de rotina dando ênfase ao combate ao

excesso  de  velocidade,  colocando  guarnições  com  radares  móveis  em  pontos  de  maior

velocidade. Agiu também no combate à alcoolemia, por meio de abordagens verificadoras

com aparelhos  etilômetros.  Além disso,  continuou  investindo  em todas  as  outras  searas,

fiscalizando ônibus, caminhões, motocicletas e veículos diversos.

No campo da educação, a PRF manteve seu padrão de campanhas em rádio e TV

através apenas de entrevistas concedidas por seus policiais para os meios de comunicação,

sobretudo em épocas de feriados. Enfatizando sempre a questão da prevenção. Neste aspecto

educacional,  continuou  visitando  escolas  públicas  e  particulares  e  empresas,  ministrando

palestras educacionais e de conscientização. Esta gestão reforçou a Gerência de Educação

para o Trânsito,  aumentando o número de policiais  envolvidos  nas  palestras  e  efetivou o

programa  Cinema  Rodoviário,  o  qual  os  policiais  fazem comandos  na  rodovia,  com um

ônibus da PRF, convidando motoristas a assistirem filmes e palestras educativas.

A VIABAHIA por outro lado teve sua forte atuação no quesito estrutura, recuperando

o trecho concedido e o beneficiando com as melhorias já estudadas até aqui. A empresa atua

também no  aspecto  de  conscientização  através  de  campanhas  de  rádio  e  TV e  outdoor,

enfatizando o valor à vida.

A partir daí, constata-se que é necessário haver o esforço quase que individual de cada

agente fiscalizador de trânsito como de cada órgão responsável por sua circunscrição a fim de

diminuir os seus índices locais, mesmo que pareçam mínimos, mas que se tenha como meta, a

busca diária de redução desses números, para que a soma desses esforços gere melhorias mais

consideráveis  em  todo  o  país.  O  profissional  operador  de  segurança,  as  instituições  e,
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sobretudo, a sociedade não podem se acostumar com o fenômeno morte sendo tratado apenas

como número. Todos devem contribuir ao seu modo para salvar vidas (independentemente da

quantidade) em suas circunscrições.

Parece que o cidadão não se sente obrigado ou motivado a respeitar o próximo e as

leis e, é notório que essa condição se torna mais caótica em regiões e ou locais onde não há a

presença efetiva do Estado (estrutural ou fiscalizadora). Vê-se no dia a dia que em locais mal

sinalizados  ou  em péssimas  condições  de  tráfego,  assim  como  qualquer  logradouro  não

fiscalizado, o convívio torna-se um palco aparentemente sem lei, transtornando a vida das

pessoas.

Quem  também  deve  ser  cobrada  quanto  às  suas  responsabilidades  é  a  indústria

automobilística que teria por obrigação projetar  e construir  carros mais econômicos,  mais

ecológicos  e,  sobretudo,  mais  seguros.  Buscar  incessantemente  o  êxito  em  projetos  de

veículos  com  itens  voltados  para  a  preservação  da  vida,  tornando-os  mais  robustos  e

resistentes a colisões (barras especiais,  air bags, freios inteligentes, “cockpit  de segurança”,

sensores indicativos de cansaço, películas protetoras dos vidros, sistemas de inteligência em

geral  dentre  outras).  Além  disso,  comprometer-se,  em  parceria  com  as  agências  de

propaganda, a deixar de formatar  no inconsciente humano a ideia  associativa entre  carro,

velocidade, liberdade e transgressão.

No que diz respeito à presente pesquisa apresentada nessa monografia, verificou-se

que os objetivos foram atingidos da seguinte maneira: (i) houve  avanços na prevenção de

acidentes  de  trânsito   (mortos  e  feridos)  por  parte  da  PRF-BA  com  a  presença  da

concessionária de rodovias VIABAHIA, tendo em vista que a empresa concessionária é quem

faz o atendimento e sinalização, sobra mais tempo para que os policiais do trecho possam

executar outras atividades, como a fiscalização e orientação; (ii)  o número de acidentes de

trânsito (com mortos e feridos) na BR-324 (trecho Salvador – Feira) no período compreendido

entre  2007-2015  sofreu  redução  e  ou  estagnação,  demonstrando  que  a  presença  da

VIABAHIA fez  melhorar  a  estrutura  física  da  estrada,  diminuindo  os  pontos  cruciais  e

reduzindo a letalidade, além do que já foi dito, com a PRF tendo mais tempo, foi possível

instalar radar portátil em trechos específicos ou fazer comandos de combate à alcoolemia,

bem como investir em palestras educativas; (iii) observou-se que a infraestrutura da PRF-BA
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foi beneficiada a partir do marco legal de parceria com a VIABAHIA. Com o repasse anual

obrigatório de R$ 600 mil reais foi possível reformar posto de serviço, construir um novo

posto e adquirir viaturas e equipamentos diversos; (iv) foi possível perceber algumas ações de

prevenção  desenvolvidas  pela  PRF,  como  foi  citado,  no  combate  à  alcoolemia  e  outras

infrações de trânsito, bem como na presença constante de palestrantes educativos e, quanto à

VIABAHIA,  suas  ações  foram  no  campo  de  publicidade  espalhando  outdoors  e  placas

educativas.

Com  esta  monografia,  foi  possível  apresentar  também  um conjunto  de  propostas

(intervencionistas) viáveis para o Estado:

No campo da Estrutura:

#  readequar  placas  de  sinalização  (placas  de  alerta  para  a  fiscalização  eletrônica,

placas de PARE nos cruzamentos, sobretudo no trânsito urbano; placas de velocidade), manter

visíveis as faixas de sinalização, corrigir angulações de curvas e drenagem de pista, instalar

mais defensas para evitar saídas de pista, capotamento e colisões frontais nos locais ainda

críticos,  implantar  refletores  catadióptricos  nas  vias,  manter  a  pavimentação  devidamente

conservada;

# a prevenção através da construção de uma passarela, por exemplo, custa em torno de

400 mil reais, o custo médio de apenas um acidente com fatalidade também se aproxima deste

valor (LIMA et al, 2008).

# criar vias exclusivas e corredores para determinados tipos de veículos, pensando na

fluidez  e  segurança.  Sobretudo,  criar  retornos  exclusivos  para  motocicletas,  a  fim  de  se

diminuir o tempo de permanência desses veículos em via;

# estabelecer comitê de segurança viária com os municípios cortados pela rodovia, a

fim de se priorizar a fluidez das entradas a esses bairros, localidades e municípios, diminuindo

a retenção sobre o leito da pista, evitando congestionamentos e as colisões traseiras.

Quanto ao Esforço Legal:

#  deve-se,  imediatamente,  coibir  as  infrações  que  são  cometidas  acintosamente,

aquelas  visíveis,  em  grandes  locais  de  movimentação,  a  exemplo  de  motociclistas  sem

capacete, pessoas em compartimento de carga, falando ao celular, sem cinto de segurança,
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para que não se deixe espalhar a sensação de impunidade numa rodovia ou numa cidade.

# deve-se criar meios junto à Receita Federal do Brasil e à Procuradoria da Fazenda

Nacional para pôr em prática a cobrança de multas de trânsito e outras cobranças em nome

das pessoas  e  não exatamente vinculando-as  aos  veículos.  Um exemplo hoje considerado

injusto é um motorista de ônibus ser multado numa abordagem policial porque os passageiros

daquele transporte não utilizaram o cinto. Nada mais óbvio do que o próprio cidadão cuidar

da sua segurança e ser punido pelo descumprimento da regra, tendo a multa vinculada ao seu

Cadastro de Pessoa Física (CPF) e lançando-a na Dívida Ativa do Governo Federal. Além de

outras  infrações  que  poderiam  ser  individualizadas  como  as  multas  para  pedestres  e  ou

ciclistas.

# criar mecanismos para sincronizar as estatísticas a fim de torná-las mais confiáveis,

servindo de base científica para se estudar o problema;

# investir em controle interno e externo dos órgãos públicos (não apenas da PRF), para

combater a morosidade, ineficiência e corrupção de maneira que a instituição pública e seus

servidores sirvam de motivação para os cidadãos; 

# estabelecer comitê conjunto com Prefeituras, Estados e Governo Federal a fim de se

criar projetos de leis que possam ser aprovados com o teor de gerar estímulos financeiros para

aqueles que não cometem infrações e ou não se envolvem em acidentes, como por exemplo,

redução  de  impostos  do  próprio  veículo,  redução  da  taxa  de  renovação  da  carteira  de

habilitação de motorista, ou ainda, em outras searas do município (descontos em impostos

territoriais, cartoriais, fiscais, enfim, qualquer outro).

No campo da Educação:

# fazer campanhas agressivas de modo que sensibilize os usuários do trânsito pelo

lado emocional e intensificar as palestras e campanhas de modo contínuo e repetitivo com o

mesmo  público-alvo,  principalmente,  nas  escolas,  tendo  em vista  que  o  fator  humano  é

decisivo no acidente;

# os órgãos de trânsito promoverem gestão junto ao Congresso Nacional a fim de

cobrar  que  seja  inserido  urgentemente na  LDB o assunto  trânsito  como disciplina

regular nas escolas; ou sugerir ao Ministério da Educação um plano de contratação de
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associações  de  reconhecido  saber  para  ministrar  as  aulas  de  trânsito  nas  escolas

públicas;

Tem-se  a  consciência  de  que  esse  trabalho  é  apenas  um ponto  de  partida  para  a

reflexão sobre o problema da violência no trânsito sobretudo no trecho em estudo, a partir da

análise  da  presença  da  Concessionária  VIABAHIA,  carecendo  de  uma  conclusão  desta

pesquisa que relacionem outras variáveis, a fim de se ter uma avaliação ainda mais robusta e

detalhada.
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