
 

Ações operacionais 
 
- Litoral 

  

Rodovia Ações 

SP 055 

Rodovia Padre 

Manoel da Nóbrega 

(Praia Grande - Pedro 

de Toledo) 

- Criação de faixa adiciona de aproximadamente 400 m na saída do bairro Paquetá para a SP-

055 na altura do km 292,5. O objetivo é minimizar o entrelaçamento de veículos durante o 

retorno da viagem; 

- Conificação no acesso da Avenida Expressa Sul à SP-055 localizado no km 290, em Praia 

Grande para criação de faixa de aceleração de cerca de 400 m. O objetivo é minimizar o 

entrelaçamento de veículos durante o retorno da viagem; 

- Operação especial da Ecovias nos pedágios do km 279,3; 

- No retorno será liberado o uso do acostamento do km 279,3 ao km 284 (realizado pela 

Ecovias; 

- Um painel eletrônico de mensagem sobre condições e alternativas de tráfego estará instalado 

no km 319, sentido Itanhaém; 

- Dois painéis eletrônicos serão instalados conforme necessidade no trecho entre Praia Grande e 

Peruíbe; 

- Estarão disponíveis seis equipes de Inspeção de Tráfego, 3 equipes com guincho leve e uma 

equipe de apoio; 

- Uma Central de Campo (trailer) será alocada no km 301 para gerenciar o atendimento de todas 

as ocorrências do trecho. A central contará com uma equipe de apoio composta por 3 viaturas. 

SP-055 

Rodovia Manoel 

Hyppolito do Rego 

(Bertioga - São 

Sebastião) 

- Durante a operação descida será executado, sempre que necessário, um desvio na altura do km 

215, que consiste em direcionar o fluxo de veículos que trafegam no sentido Bertioga - São 

Sebastião para o acesso à praia do Indaiá, com retorno à rodovia no km 214. Esta ação será 

realizada quando o volume de tráfego superar a marca de 1500 veículos; 

- Se houver necessidade será liberado o acostamento entre o km 214 e km 211. Esta medida visa 

desafogar o tráfego dos veículos que acessam a rodovia pela SP-098, com destino ao litoral 

norte ou Riviera de São Lourenço; 

- Durante o retorno será liberado o acostamento entre o km 211 e km 214, quando necessário; 

- Será executada canalização especial do trevo de acesso à Riviera de São Lourenço (km 211) 

na operação retorno; 

- Painel de mensagem variável informará as condições e alternativas de tráfego no km 193, 

sentido São Sebastião, e no km 211, no trevo de Riviera de São Lourenço; 

SP-099 

Rodovia dos Tamoios 

(São José dos Campos 

- Caraguatatuba 

- No trecho de serra, na altura do km 68, será implantada, caso haja necessidade, uma faixa 

suplementar para a descida; 

- No acesso no km 67 será executada, sempre que necessário, intervenção operacional visando 

garantir a fluidez do tráfego e a segurança aos usuários na entrada ou saída do bairro Pouso Alto 

de Natividade da Serra; 

- Posto de informações do km 34 (em Paraibuna) estará em operação fornecendo material 

informativo e educacional aos usuários; 

- Painéis de mensagem variável informarão as condições e alternativas de tráfego no km 21,9, 

km 60 e km 82; 

SP-098 

Rodovia Dom Paulo 

Rolim Loureiro 

(Mogi das Cruzes - 

Bertioga 

- Reforço nas equipes de Inspeção de Tráfego, Guinchos Leves e Apoio Operacional; 

- Painel de mensagem variável informará as condições e alternativas de tráfego no km 59,8; 

- Operação Pare-Siga será realizada no trecho do km 80 ao km 77,5 sentido norte, caso haja 

lentidão; 

- Uma Central de Campo (van) ficará no km 83 (Cachoeira do Véu da Noiva) para gerenciar o 

atendimento de todas as ocorrências do trecho. 

SP-125 

Rodovia Oswaldo Cruz 

- Haverá reforço de recursos materiais com dois veículos de Inspeção / Operação, 

principalmente no trecho inicial de subida da serra. 



(Taubaté - Campos do 

Jordão) 

  
- Interior 

Os mesmos recursos citados acima serão utilizados nas rodovias que dão acesso à região 
serrana e interior. 

Rodovia Ações 

SP 123 

 Rodovia Floriano 
Rodrigues Pinheiro 

(Taubaté - Campos do 

Jordão) 

  

- O posto SAU do km 8,5 operará durante o dia para atendendo os usuários e distribuindo 

material informativo e educacional; 

- Painel de mensagem variável informará as condições e alternativas de tráfego no km 8,5; 

SP-270 

Rodovia Raposo 

Tavares 

(Trecho Grande São 

Paulo) 

- Intensificação das atividades operacionais, principalmente no trecho de saída da capital. 

  

 


