
Via Dutra tem o menor índice de vítimas fatais em 17 anos  
 
Desde o início da administração da CCR NovaDutra, em 1996, houve redução de 62% 
na quantidade de mortes.  
 
Em 2012, a Via Dutra apresentou o menor índice de vítimas fatais desde 1996, ano em 
que a CCR NovaDutra assumiu a administração da rodovia. Neste período, as mortes 
na rodovia foram reduzidas de 520 ocorrências, registradas em 1996, para 195, 
registradas em 2012, o que significa queda na ordem de 62%. Os números mostram a 
eficácia da série de medidas tomadas desde o início da Concessão para a diminuição 
dos acidentes graves e, em consequência, das vítimas fatais na Dutra, o que sempre foi 
um ponto primordial na atuação da Concessionária. 
 
Quando assumiu a administração da Via Dutra, em março de 1996, a CCR NovaDutra 
deparou-se com uma rodovia em estado precário, com pontos de travessia em nível, 
inexistência de muros de separação de pistas, sinalização deteriorada e pistas 
esburacadas. Dezessete anos depois, além de ter sido transformada em uma rodovia 
segura, a Dutra oferece assistência médica e mecânica 24 horas aos motoristas e 
passageiros que a utilizam a trabalho ou a passeio. 
 
A redução no número de vítimas fatais confirma o acerto da política de investimentos 
da empresa e a instalação de radares ao longo da Via Dutra. Obras de segurança 
aliadas a melhorias permanentes de pavimento e sinalização, ampliação da capacidade 
de tráfego da rodovia, campanhas de segurança para motoristas e pedestres, e a 
instalação de controle de velocidade foram fundamentais para combater a violência 
dos acidentes.  
 
Hoje, são 58 pontos de controle de velocidade instalados ao longo da rodovia. A 
implantação de radares fixos, iniciada em 2009, teve como origem um estudo técnico 
realizado pela CCR NovaDutra e aprovado pela ANTT, atendendo à legislação vigente. A 
operação do sistema de controle de velocidade da CCR NovaDutra complementa o 
trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Federal de fiscalização com radares móveis.  
 
Mesmo tendo havido esta redução no número de vítimas fatais, a CCR NovaDutra não 
está satisfeita, e trabalha incansavelmente para diminuir ainda mais a quantidade de 
mortes na Via Dutra. Os números dos primeiros meses de 2013 acompanham ao 
mesmo período de 2012, e a Concessionária espera chegar ao fim do ano com 
números ainda menores que os do ano passado. 
 
 
Sobre a CCR NovaDutra: A CCR NovaDutra é responsável pela administração da 
Rodovia Presidente Dutra, via com 402 quilômetros de extensão e que liga as duas 
regiões metropolitanas mais importantes do País: Rio de Janeiro e São Paulo. A rodovia 
abrange uma região altamente desenvolvida, que responde por cerca de 50% do PIB 
brasileiro. A concessionária completa 17 anos em março de 2013 e foi a segunda a 
integrar o Grupo CCR. 
 



Sobre o Grupo CCR: O Grupo CCR é uma das maiores corporações de concessão de 
infra-estruturar da América Latina, com atuação nos setores de concessão de rodovias, 
mobilidade urbana, aeroportos e serviços relacionados. Comprometido com o 
desenvolvimento sustentável, assinou o Pacto Global da ONU e está presente no ISE – 
Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa. Emprega, atualmente, cerca 
de 10 mil colaboradores e está listada no ranking das 100 melhores empresas para 
Trabalhar. 
 
Assessoria de Comunicação da NovaDutra  
(11) 2795-2276 / (24) 3360-0900 ramal: 9675 

 
 
 


