14 NOVAS BASES OPERACIONAIS
E SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO USUÁRIO - SAU
BR 386

Km 207, Santo Antônio do Planalto (sentido Canoas)
Km 262, Soledade (sentido Canoas)
Km 304, Pouso Novo (sentido Carazinho)
Km 329, Marques de Souza (sentido Carazinho)
Km 373, Paverama (sentido Canoas)
Km 396, Montenegro (sentido Canoas)
Km 431, Nova Santa Rita (sentido Canoas)
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BR 290 - Freeway
Km 24, Santo Antônio da Patrulha (sentido litoral)
Km 60, Gravataí (sentido Porto Alegre)
Km 77, Gravataí (sentido Porto Alegre)

BR 101

Km 16, Três Cachoeiras (sentido Osório)
Km 35, Três Cachoeiras (sentido Torres)
Km 49, Terra de Areia (sentido Torres)
Km 67, Morro Alto (sentido Osório)

TRECHO
ADMINISTRADO

MAIS DE 150 QUILÔMETROS
DE ASFALTO SERÃO TROCADOS
EM 2020

BR 101

PRAÇAS DE
PEDÁGIO E TARIFAS
Pedágio

Três Cachoeiras

BR 386

Victor Graeff
Fontoura Xavier
Paverama

BR 290

FREEWAY

Montenegro
Santo Antônio da Patrulha
Gravataí

CCR ViaSul mantém intensa rotina de trabalhos voltados à melhoria
contínua dos trechos que estão sob sua administração.
Passeio

Comerciais (por eixo)

Moto

4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60

4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60

2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30

Disque CCR ViaSul 0800 000 0290 – Emergência e Informações
Site www.ccrviasul.com.br

Para que os usuários trafeguem cada vez mais por rodovias
bem cuidadas e seguras, a concessionária está realizando,
na Freeway, BR 101 e 386, a recuperação mais profunda
do pavimento, que tem como objetivo promover uma
melhoria estrutural e, consequentemente, propiciar maior
durabilidade à camada asfáltica. Conforme estudo de toda
a malha rodoviária concedida, está sendo executado um
cronograma de obras a fim de atuar nos segmentos cujo
pavimento apresenta situação estrutural mais danificada.
Aproximadamente 156 quilômetros de rodovia receberão
essas intervenções ainda este ano, sendo que algumas
programadas para 2021 estão sendo antecipadas. Prevista
contratualmente entre o 2° e 5° ano em todo o trecho
concedido, a restauração do pavimento contempla, ainda,
a execução de novos drenos, facilitando a drenagem das

camadas inferiores da plataforma das rodovias, bem
como nova sinalização horizontal, com pintura e
implantação de tachas refletivas, contribuindo ainda
mais com a segurança das vias.
A CCR ViaSul destaca que segue, permanentemente,
com os trabalhos de manutenção por meio de reparos
localizados, atuando nos segmentos que necessitam de
intervenções emergenciais imediatas. Nesse sentido,
a concessionária ressalta que em função de uma série
de externalidades, em especial as fortes e continuadas
chuvas, além das dificuldades na aquisição de
materiais para reparos por conta das restrições
ocasionadas pela pandemia, os serviços de recuperação
do pavimento acabam, por vezes, sendo prejudicados.
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EM ANDAMENTO OBRAS DE CINCO
NOVOS ACESSOS NA FREEWAY
Conclusão em fevereiro de 2021

Km 83,5 - Cachoeirinha

Ligará a rodovia à avenida Papa João XXIII, permitindo o ingresso e saída
do município no sentido litoral. Obra muito aguardada pela comunidade,
pois desafogará parte do tráfego diário da avenida Flores da Cunha,
principal via aos bairros.

Km 80 - Gravataí

Contemplará três novos movimentos de entrada e saída ao município,
em ambos os sentidos. Uma das alças, que contará com uma rotatória,
permitirá a quem trafega em direção ao litoral, acessar Gravataí pela rua
Jorge Tadeu e vice-e-versa

Km 62,6 – Gravataí e km 32,1
– Santo Antônio da Patrulha

UM ANO DE OPERAÇÃO
COMPLETA NAS RODOVIAS

Além da entrega dos 14 novos pontos de
atendimento aos usuários, agosto marca,
também, o primeiro ano da operação completa,
ou seja, há 12 meses os usuários de todo o trecho
concedido à CCR ViaSul contam com atendimento
24 horas.
Em um ano e meio de concessão, as equipes da
CCR ViaSul já realizaram 63,5 mil assistências,
mobilizando guinchos leves e pesados, ambulâncias,
viaturas de monitoramento, entre outros. Média de
118 atendimentos ao dia.
Somente socorro mecânico foram 47 mil
atendimentos, média de 87 ao dia.
Nesse período o Centro de Controle Operacional
recebeu 159 mil ligações e a Ouvidoria atendeu
10,4 mil processos.

Duas novas alças permitirão ao motorista que segue pela rodovia, no
sentido Porto Alegre, retornar à mesma no sentido litoral utilizando
viaduto existente

Km 4,8 – Osório

Nova alça ligará a Freeway à RSC 101, rodovia de acesso ao Parque Eólico
de Osório e permitirá ligação da Freeway à RS-030 e também à RCS 101

OUTROS INVESTIMENTOS
DO 2° ANO DE CONCESSÃO
BR 101

• Melhorias em acessos
Kms 12,1 e 13,3 em D. Pedro de Alcântara
• Novas Passarelas
Kms 3,9 e 6 em Torres
Km 44,5 Terra de Areia

02

BR 290 - Freeway

• Passagem inferior Km 85,8 em Porto Alegre
*conclusão 3° ano

PEDÁGIOS DA FREEWAY TÊM
NOVAS OPERAÇÕES
No dia 15 de agosto foram encerradas as atividades do
pedágio de Gravataí no km 77 e, agora, a cobrança da
tarifa acontece na nova praça, localizada no km 60 da
rodovia. Na mesma data, o pedágio de Santo Antônio
da Patrulha, no km 19, iniciou a cobrança em ambos os
sentidos, com tarifa de R$ 4,60 em cada direção.
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