
14 BASES OPERACIONAIS 
E SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO USUÁRIO - SAU

BR 101
Km 13, Três Cachoeiras (sentido Osório)
Km 33, Três Cachoeiras (sentido Torres)
Km 51, Terra de Areia (sentido Torres)
Km 82,5, Maquiné (sentido Torres)

BR 290
km 19, Santo Antônio da Patrulha (em ambos os sentidos)
km 53, Glorinha (sentido Porto Alegre)
km 78, Gravataí (ambos os sentidos)

BR 386
Km 432, Nova Santa Rita (sentido Canoas)
Km 373, Paverama (sentido Canoas)
Km 347, Lajeado (sentido Carazinho)
Km 300, Pouso Novo (sentido Canoas)
Km 268, Fontoura Xavier (sentido Carazinho)
Km 246, Soledade (sentido Carazinho)
Km 190, Victor Graeff (sentido Carazinho)

PRAÇAS DE 

PEDÁGIO E TARIFAS

TRECHO  
ADMINISTRADO

Nas BRs 101 e 386 as estruturas definitivas estarão         
disponíveis até agosto de 2020.

No primeiro ano de administração dos 473,4 km das 
BRs 101, 290/Freeway, 386 e 448, a concessionária 
atuou para reestabelecer as condições de trafegabilidade 
e segurança dessas rodovias por meio dos trabalhos 
iniciais, previstos no contrato de concessão.
Realizados para restaurar os padrões das rodovias, os 
serviços contemplaram a recuperação do pavimento, 
implantação e renovação de nova sinalização vertical 
(placas) e horizontal (pintura de faixas), limpeza das 
vias com capina, roçada e retirada de lixo, recomposição 
dos sistemas de drenagem e de segurança das rodovias, 
entre outros. Foi realizada, também, a revitalização 
de toda iluminação existente nos trechos urbanos 
concedidos, tendo 100% das luminárias substituídas 

por LED e recuperação do circuito elétrico. Para 
minimizar problemas ocasionados por furtos de 
cabos, principalmente, a concessionária adotou como 
estratégia a substituição do cabeamento tradicional 
pelo aéreo. O serviço foi realizado em quase 140 
quilômetros de rodovia. 
Além disso, nesse período também foi implementada 
toda a prestação de serviço 24 horas aos usuários, 
por meio de atendimento pré-hospitalar, resgate e 
atendimento com UTIs, atendimento mecânico com 
guinchos leves e pesados, inspeção permanente 
de tráfego, serviços rotineiros de conservação e 
manutenção, além do canal 0800 000 0290 para 
informações e emergências.

UM ANO DE CCR 
NO RIO GRANDE DO SUL
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Desde que assumiu a concessão, em 15 de fevereiro de 2019, a CCR ViaSul
mantém uma rotina intensa de trabalhos e prestação de serviços

Disque CCR ViaSul 0800 000 0290 – Emergência e Informações
Site www.ccrviasul.com.br
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Novas praças de pedágio 
já estão em operação 
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O PRIMEIRO ANO 
EM NÚMEROS

ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS 
NAS QUATRO RODOVIAS

Tarifa de pedágio é reajustada  
conforme prevê o contrato 
de concessão

 

Em 12 meses, as equipes de 
socorro médico e mecânico 
da CCR ViaSul realizaram 
60,4 mil atendimentos em 
todo o trecho concedido. 
Hoje, são aproximadamente 
270 profissionais voltados 
à operação nas quatro 
rodovias, mobilizando 58 
veículos operacionais.

Desde 9 de fevereiro acontece a cobrança da 
tarifa nas novas cinco praças, previstas em 
contrato de concessão. Os pedágios estão 
localizados na BR 101, em Três Cachoeiras (km 
35,8) e na BR 386, em Victor Graeff (km 202,7), 
em Fontoura Xavier (km 261,2), em Paverama 
(km 374,4) e em Montenegro (km 426).

Estão em vigor os novos valores do pedágio nas 
sete praças administradas pela CCR ViaSul. A 
tarifa básica - por eixo - passou para R$ 4,60 na 
praça em Três Cachoeiras (BR 101), Gravataí (BR 
290) e nas praças da BR 386 em Victor Graeff, 
Fontoura Xavier, Paverama e Montenegro, 
todas com cobrança bidirecional. Na praça de 
Santo Antônio da Patrulha (BR 290), onde a 
cobrança acontece apenas no sentido litoral,  
a tarifa foi reajustada para R$ 9,20.
Aprovado pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), o reajuste anual da  tarifa 
está previsto em contrato e considera a 
variação do IPCA do período.

ATENDIMENTOS 
MECÂNICOS

LIGAÇÕES
0800

ACIDENTES OUTRAS 
OCORRÊNCIAS

31,9 mil 77,7  mil

1,9 mil 25,3 mil

ATENDIMENTOS 
MÉDICOS

CONTATOS COM
A OUVIDORIA

1,3 mil 8 mil
(8,7 mil caminhões) 
de massa asfáltica 
aplicadas na 
recuperação das 
rodovias

de defensas 
metálicas 
implantadas

dos serviços de 
capina e roçada 

(240 cargas de 
caminhão) de lixo 
recolhido

novas placas de 
sinalização
instaladas 

de telas 
antiofuscantes 
instaladas nas 
BRs 101 e 386

dispositivos limpos 
e desobstruídos

de sinalização 
horizontal 
revitalizados

lâmpadas 
substituídas por 
LED e 139,4 kms de 
cabeamento aéreo

empregos diretos
gerados

249 mil t

3.040 m

88 ciclos

2.880 m³

11,8 mil

14,6 mil m² 

5 mil 337 mil m²

6,6 mil

1.335 mil 


