
 
 
 
 
 

 

 

Mais de 3,9 milhões de veículos devem passar 

pelas rodovias da CCR no feriado de Corpus Christi 

 

Concessionárias preparam ações especiais para 

atendimento aos usuários 
 

 

São Paulo, 13 de junho de 2017 – As concessionárias do Grupo CCR – em São Paulo, Rio 

de Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul – prepararam operação especial para o feriado de 

Corpus Christi em suas rodovias, por onde se estima que passarão mais de 3,9 milhões de 

veículos no período de 14 a 18 de junho.  

 

O atendimento, incluindo agentes, médicos, enfermeiros e equipes de emergência, será 

reforçado nas oito concessionárias de rodovias da CCR. Haverá revezamento entre as 

equipes ao longo do feriado para garantir o atendimento 24 horas ao usuário. 

 

A previsão do número de veículos leva em consideração o fluxo estimado nas rodovias 

administradas por CCR AutoBAn, CCR NovaDutra, CCR SPVias, CCR ViaOeste, CCR 

RodoAnel, CCR RodoNorte, CCR ViaLagos e CCR MSVia. 

 

 

Sistema Anhanguera-Bandeirantes 

 

Neste feriado, a CCR AutoBAn espera a circulação de cerca de 800 mil veículos no sistema, 
entre saída e chegada à Capital, cinco dias, de 14 de junho, quarta-feira, até dia 18 de 
junho, domingo.  
 
 

Os horários de maior movimento estão previstos para: 

 

 Quarta-feira, 14 de junho, das 15 às 20 horas; 

 Quinta-feira, 15 de junho, das 8 às 13 horas e 

 Domingo, 18 de junho, das 12 às 22 horas.  

 

 



 
 
 
 
 

 

Na quinta-feira (15) e no domingo (18), das 14 às 22 horas, os caminhões que se destinam à 

Capital pela Rodovia dos Bandeirantes devem utilizar a Via Anhanguera no trecho do km 48 

ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes. O 

desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego. A concessionária prestará apoio 

à fiscalização feita pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv). 

 

Obra – Lançamento de Vigas na Via Anhanguera, em Campinas 

Em continuidade aos trabalhos de construção de viaduto sobre a Via Anhanguera (SP-330), 

na altura do quilômetro 91+800 - que ligará a avenida Royal Palm Plaza ao bairro Nova 

Europa, em Campinas – a empresa responsável pela obra realiza, das 10h deste sábado (17), 

às 14 horas de domingo (18), a última etapa da operação de lançamento de vigas. Para 

viabilizar a operação, a CCR AutoBAn e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) fazem desvios de 

tráfego das pistas principais norte e sul para as marginais norte e sul. A medida é necessária 

para posicionamento do guindaste. 

 

Pista sul – sentido interior-capital 

O tráfego da pista principal sul (sentido interior-capital) será desviado para a marginal sul da 

Via Anhanguera (SP-330) na altura do quilômetro 91+800. O desvio será desfeito na altura do 

quilômetro 89+100. Enquanto trafegarem pela via marginal, usuários devem ficar atentos ao 

limite de velocidade: 60km/h. 

 

Pista norte – sentido capital-interior  

O tráfego da pista principal norte (sentido capital-interior) será desviado para a pista marginal 

norte da Via Anhanguera (SP-330), na altura do quilômetro 90+700. O acesso à avenida 

Prestes Maia poderá ser feito normalmente, a partir da própria marginal. O desvio será desfeito 

na região do quilômetro 92. Enquanto trafegarem pela via marginal, usuários devem ficar 

atentos ao limite de velocidade: 60km/h. 

Nesta última etapa da operação, serão lançadas 10 vigas de 40 metros de comprimento cada 

sobre as pistas principais norte e sul. 

 

Campanhas 

Durante a Operação Feriado (14 a 18 de junho), a CCR AutoBAn realiza a Campanha 

“Rodovia Limpa”, com a distribuição, nas praças de pedágio do Sistema Anhanguera-

Bandeirantes de 20 mil lixocars (saquinhos de lixo), oferecidos pelo Porto Seguro Auto. A ação 

tem o objetivo de conscientizar motoristas e pedestres sobre a importância de não jogar lixo 

nas rodovias. A concessionária também prossegue com a Campanha do Agasalho e os 

usuários podem deixar suas doações - roupas e cobertores em bom estado -  em um dos 13 

postos de serviços parceiros da CCR AutoBAn. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Rodovia Presidente Dutra 

 

A CCR NovaDutra realiza, a partir desta quarta-feira (14), operação especial de orientação e 
atendimento aos usuários que trafegarem pela rodovia Presidente Dutra durante o feriado. A 
operação contará com equipes extras do SOS Usuário em pontos estratégicos da rodovia, 
além de papa-filas nos pedágios; dicas de segurança, entrevistas ao vivo e informação sobre 
as condições de tráfego para os usuários na programação da CCRFM 107,5; e distribuição de 
folhetos, nas praças de pedágio, alertando sobre o período de incidência de neblina na via 
Dutra. 
 
Devem deixar São Paulo pela via Dutra cerca de 280 mil veículos, entre a zero hora de quarta 
(14) e a meia-noite de quinta (15). Devem deixar o Rio de Janeiro pela via Dutra em torno de 
187 mil veículos, entre a zero hora de quarta (14) e a meia-noite de quinta (15). 
 
A expectativa da Concessionária é que no trecho paulista da rodovia, o tráfego deverá ficar 
intenso entre 16h e 20h de quarta-feira (14) e entre 7h e 13h de quinta (15). No retorno, o 
tráfego deve ser maior no domingo (18), das 16h às 20h. 
 
No trecho fluminense, a previsão é de tráfego intenso entre 14h e 20h de quarta-feira (14) e 
entre 7h e 13h de quinta (15). No retorno, o tráfego deve ser maior no domingo (18), das 16h 
às 20h.  
 
Atenção para os trechos em obras 
A Concessionária informa os trechos com obras 24 horas e restrição de tráfego. Nestes 
locais, o motorista deve reduzir a velocidade e respeitar a sinalização. 
 
Trecho fluminense 
 
km 309,7 – limite entre Itatiaia e Resende – pista sentido São Paulo – Obras de 
modernização da ponte sobre o Rio Portinho. Tráfego da rodovia flui pela faixa da direita e 
pelo acostamento, utilizado provisoriamente como faixa de rolamento. Os serviços são 
realizados na faixa da esquerda. 
 
km 215 - limite entre Paracambi e Seropédica – pista sentido São Paulo – Obras de 
modernização da ponte sobre o Ribeirão das Lajes. Tráfego da rodovia flui pela faixa da 
direita. Os serviços são realizados na faixa da esquerda. 
 
km 172,2 – limite entre Belford Roxo e São João de Meriti – pista expressa sentido São 
Paulo – Obras de modernização da ponte sobre o rio Sarapuí. Tráfego da rodovia flui pela 
faixa da esquerda. Os serviços são realizados na faixa da direita e no acostamento. 
 
km 166,3 – Rio de Janeiro – Obras de construção de nova ponte sobre o córrego Pavuna. 
Tráfego da pista expressa sentido São Paulo está interditado entre os quilômetros 166,1 e 



 
 
 
 
 

 

166,6. Trânsito flui por desvio em mão dupla na pista expressa sentido Rio de Janeiro e 
também pela pista marginal sentido São Paulo. 
 
km 164,3 – Rio de Janeiro - pista marginal sentido São Paulo - Obras de modernização da 
ponte sobre o rio Acari. Tráfego da rodovia flui pela faixa da direita. Os serviços são 
realizados na faixa da esquerda. 
 
Trecho paulista 
 
km 148,8 - São José dos Campos - pista expressa sentido São Paulo - Obras de 
modernização do viaduto São José dos Campos. Tráfego da rodovia flui pela faixa da 
esquerda. Os serviços são realizados na faixa da direita. Caso ocorra lentidão, o usuário tem 
a opção de acessar a pista marginal no km 148 e retornar à pista expressa no km 151. 
 
km 116,1 – Taubaté - pista sentido São Paulo - Obras de modernização da ponte sobre o rio 
Barranco Alto. Pista parcialmente interditada. Tráfego da rodovia flui por duas faixas de 
rolamento. 
                
km 53,6 – Lorena - pista sentido São Paulo - Obras de modernização da ponte sobre o rio 
Taboão. Tráfego da rodovia flui pela faixa da direita e pelo acostamento, utilizado 
provisoriamente como faixa de rolamento. Os serviços são realizados na faixa da esquerda. 
 
km 17,3 – Lavrinhas – pista sentido Rio de Janeiro – Obras de modernização da ponte sobre 
o córrego Grota Fria. Tráfego da rodovia flui pela faixa da direita. Os serviços são realizados 
na faixa da esquerda. 
 
km 0 – Queluz – pista sentido São Paulo – Obras de modernização da ponte sobre o rio do 
Salto. Tráfego da rodovia flui pela faixa da esquerda. Os serviços são realizados na faixa da 
direita e no acostamento. 
 

CCR ViaOeste  

A CCR ViaOeste estima que cerca de 600 mil veículos realizem o deslocamento característico 

de feriado pelo Sistema Castello-Raposo entre a 0h da próxima quarta-feira, 14, e 24h de 

domingo, 18, período que concentra a movimentação do feriado de Corpus Christi.  

Restrições 

Na quinta-feira, 15, e no domingo, 18 de maio, o tráfego de caminhões estará proibido na 

rodovia Castello Branco, no sentido Capital, entre às 14h e 1h, segundo portaria SUP/DER-

084-22/12/2010. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

CCR RodoAnel  

A CCR RodoAnel estima que cerca de 1 milhão de veículos utilizem o Trecho Oeste do 

Rodoanel entre a 0h da próxima quarta-feira, 14, e 24h de domingo. 

 

 

CCR SPVias 

 

A CCR SPVias estima que 462 mil veículos trafeguem por suas rodovias no feriado 

prolongado. A Concessionária realizará um esquema especial de atendimento, que terá início 

à 0h do dia 14 de junho e seguirá até às 24h do dia 18 de junho. 

Horários de maior movimento nas rodovias: 

 

Horários de movimento nas rodovias 

•14/06/2017 (quarta-feira) – entre 0h e 24h | sentido interior; 

•15/06/2017 (quinta-feira) - entre 6h e 14h | sentido interior; 

•18/06/2017 (domingo) – entre 12h e 24h | sentido capital. 

 

O maior movimento esperado é na Rodovia Castello Branco (SP-280), principal ligação para 

os municípios de Quadra, Cesário Lange, Torre de Pedra, Porangaba, Bofete, Pardinho, 

Itatinga, Iaras e Águas de Santa Bárbara. A previsão é que 272 mil veículos passem por este 

trecho. Nas rodovias Antonio Romano Schincariol e Francisco da Silva Pontes (SP 127), entre 

os municípios de Tatuí e Capão Bonito, a expectativa é de 60 mil veículos. Na Rodovia Raposo 

Tavares (SP 270), nas proximidades de Itapetininga, Alambari, Sarapuí e Araçoiaba da Serra, 

o movimento esperado é de 55 mil veículos. Na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP 258), 

que atravessa os municípios de Capão Bonito, Taquarivaí, Itapeva, Buri e Itararé, o movimento 

esperado é de 36 mil veículos. E na Rodovia João Mellão (SP-255), região de Avaré, devem 

trafegar aproximadamente 39 mil veículos. 

A incidência de neblina cresce com a chegada do frio e do inverno. Em alguns trechos das 

rodovias, a visibilidade do motorista é prejudicada, fator que aumenta o risco de acidentes. 

Pensando nisso, a CCR SPVias realiza uma campanha educativa e distribuirá 20 mil folhetos 

sobre o tema em suas praças de pedágio.  

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

CCR ViaLagos 

 

A partir da zero hora desta quarta-feira (14/06), a CCR ViaLagos estará com as suas equipes 

e viaturas reforçadas para atender ao aumento do fluxo de veículos na rodovia durante o 

feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (15/06). A expectativa é que 113 mil veículos passem 

pela ViaLagos entre quarta e segunda-feira (19/06). Os dias de maior fluxo na ida para a Costa 

do Sol serão quarta e quinta-feira, quando são esperados 19 mil e 21 mil veículos, 

respectivamente. A concessionária também dá sequência à Campanha do Agasalho durante 

o feriado. 

 

CCR RodoNorte 

 

Somando os três principais eixos rodoviários cuidados pela concessionária (BRs 277 e 376, 

além da PR 151), o fluxo estimado até a próxima segunda-feira (19) é de 326,2 mil veículos, 

movimento quase 15% maior do que em dias normais.  

Mais uma vez o movimento mais alto deve ser registrado na BR 277 em São Luiz do Purunã, 

principal ligação entre Curitiba e o Interior do Paraná; nos cinco dias de operação, a estimativa 

da CCR RodoNorte é que 182,3 mil veículos circulem pelos dois sentidos da rodovia. Na soma 

das rodovias, por sua vez, o maior fluxo deverá ser registrado no domingo (18), quando 66,6 

mil veículos – movimento 40% acima do normal - devem trafegar pelas BR 277, 376 e pela 

PR 151. 

O domingo também será a data que deve registrar o maior movimento na BR 277, que deve 

receber pouco mais de 38 mil veículos em São Luiz do Purunã - fluxo 42% maior do que em 

dias normais, e também na BR 376, na região de Tibagi, que deve contar com um fluxo 

estimado 13,4 mil veículos – 44% acima do normal – na soma dos dois sentidos. Já na PR 

151, na região de Carambeí, o dia de maior movimento deve ser já nesta quarta-feira, com 

17,2 mil veículos – 33% maior do que em dias normais. 

 

Horários de Pico 

Com a previsão de fluxo ligeiramente menor do que os feriados de abril e maio, a concentração 

do tráfego deve ser mais reduzida ao longo do feriado de Corpus Christi. Nas rodovias 

cuidadas pela CCR RodoNorte, o maior movimento deve ser registrado entre 17h e 20 horas 

de quarta-feira, além do espaço entre 9h e 13 horas de quinta-feira; no retorno, durante o 

domingo, o movimento mais alto deve ser registrado entre 16h e 21 horas. 

 



 
 
 
 
 

 

 

CCR MSVia 

Conforme estudo da CCR MSVia sobre a previsão de tráfego para os quatro dias do feriado 

prolongado, 214.719 veículos devem passar pela BR-163/MS. 

Na saída para o feriado, no dia 14, o fluxo mais intenso deve se concentrar das 16h às 18h, 

onde mais de 10 mil veículos estarão trafegando na rodovia, com média de 3,5 mil/hora. Já 

na quinta (15), o horário de pico de tráfego será das 10h às 11h, com quase 7 mil veículos, o 

equivalente a 3,4 mil veículos/hora.  

Para a volta, os horários de maior tráfego serão entre 15h e 16h no sábado, com média de 2,5 

mil veículos/hora e no domingo (18), cerca de 4 mil veículos por hora devem passar pela BR-

163/MS das 16h às 17h. 

A CCR MSVia implantará sinalização especial em pontos estratégicos da BR-163/MS ao longo 

dos quatro dias. Viaturas adicionais estarão dispostas em locais onde o tráfego é mais intenso, 

bem como em pontos considerados críticos. Além disso, os 18 Painéis Eletrônicos de 

Mensagens Variáveis (PMVs) e os 17 Painéis Móveis de Mensagens Variáveis estarão 

informando motoristas 24 horas por dia.  

Outros recursos também estarão sendo colocados à disposição pela Concessionária para 

auxiliar na orientação aos motoristas, como cones extras de sinalização noturna, 

sinalizadores, conjunto de placas de ‘reduza a velocidade’ e ‘pare-e-siga’, bandeirolas e 

iluminação de emergência, entre outros. 

Durante o período da operação, serão distribuídos mais de 40 mil folhetos educativos, além 

da afixação de cartazes e faixas, com dicas de segurança. Também serão entregues aos 

motoristas bafômetros descartáveis no intuito de reforçar o combate à combinação 

álcool/direção. A ação será realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF/MS). 

 

Obras 

As obras de pare-e-siga, que envolvem interdição parcial das pistas, serão suspensas no dia 

14 (quarta), a partir das 14h; na quinta (15) e no domingo (18) durante todo o dia e na segunda 

(19), da meia-noite ao meio-dia. As demais obras seguirão o mesmo calendário, mas não 

devem interferir no tráfego. 

 

Sobre o Grupo CCR: 

 

Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América 

Latina. Controla, atualmente, 3.265 quilômetros de rodovias sob a gestão das concessionárias CCR NovaDutra 

(SP-RJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR ViaOeste (SP), CCR RodoAnel 

(SP), Renovias (SP), CCR SPVias (SP) e CCR MSVia (MS). Também faz parte do controle acionário da 



 
 
 
 
 

 

concessionária ViaRio, responsável pela construção e operação do Corredor Expresso Transolímpica, no Rio de 

Janeiro. O Grupo CCR atua ainda no setor de transmissão de dados de alta capacidade por meio da Samm, 

empresa prestadora de serviços de comunicação multimídia e conectividade IP com mais de 4.700 quilômetros 

de fibra óptica subterrânea e aérea. Além disso, o Grupo CCR está presente no segmento de transporte de 

passageiros por meio das concessionárias ViaQuatro, CCR Barcas e CCR Metrô Bahia, responsáveis, 

respectivamente, pela operação da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo, pelo transporte aquaviário de 

passageiros no Rio de Janeiro e pelo sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, além de ter participação 

na concessão do VLT Carioca (Veículo Leve sobre Trilhos), que interligará a região portuária e o centro do Rio 

de Janeiro. O grupo ingressou, em 2012, no setor aeroportuário, com a aquisição de participação acionária nas 

concessionárias dos aeroportos internacionais de Quito (Equador), San José (Costa Rica) e Curaçao. No Brasil, 

possui a concessionária BH Airport, responsável pela gestão do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em 

Minas Gerais. Em 2015, adquiriu a TAS (Total Airport Services), empresa norte-americana prestadora de serviços 

aeroportuários. Comprometida com o desenvolvimento sustentável, a CCR assinou o Pacto Global da ONU e, 

em 2016, faz parte da carteira teórica do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), da BM&FBovespa, pelo 

quinto ano consecutivo. Emprega, atualmente, cerca de 11 mil colaboradores. 

 

 

Assessoria de imprensa – Grupo CCR: 

Entrelinhas Comunicação – Tel.: (11) 3066-7700 

 

Alessandro Soares – alessandro@entrelinhas.net – Tel.: (11) 99964-0335 

Mauro Albano – mauro.albano@entrelinhas.net – Tel.: (11) 97493-8201 

Agnaldo Brito – agnaldo.brito@entrelinhas.net – Tel.: (11) 97340-1405 

Rodrigo Cipriano – rodrigoc@entrelilnhas.net – Tel.: (11) 99963-9856 
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