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Dez anos. Há dez anos, Pernam-
buco começava uma nova experi-
ência em modelo de infraestrutura 
para o Estado e para o País. Era 
assinado o primeiro contrato de 
Parceria Público-Privada viária do 
Brasil. Começava então a história 
da Rota dos Coqueiros, que chegou 
para mudar, para melhor, a rotina 
dos moradores do extremo sul da 
orla de Jaboatão, assim como dos 
habitantes do extremo norte das 
praias do Cabo de Santo Agosti-
nho, dos comerciantes e passantes 
dos arredores, e de uma maneira 
significativa, transformar a econo-
mia local e a paisagem da região.

Segurança, rodovia de qua-
lidade, programas e projetos em 
prol dos cidadãos, estímulo aos 
cuidados com o meio ambiente 
e contribuição para o desenvol-
vimento do Estado estão entre as 
nossas maiores conquistas.  Come-
morar essa data no mês no qual 
celebramos o Natal, o nascimento 
de Jesus Cristo, o início de grandes 
expectativas, é muito gratificante.  
Assim, quero registrar o meu agra-
decimento a todos que fazem e 
fizeram parte da história da Rota 
dos Coqueiros ao longo dessa dé-
cada para que alcançássemos os 
melhores resultados.

Nesta edição, apresentamos 
a “Rota da Gentileza”, ação pela 
qual buscamos incentivar atitudes 
gentis entre os nossos usuários. Tam-
bém anunciamos as últimas ativida-
des de requalificação da rodovia. 
Além disso, aproveitamos para 
falar sobre o nosso setor de “Segu-
rança do Trabalho’, encerrando a 
apresentação de todos os setores 
da Concessionária.

 Tenham todos um Feliz Natal 
e Próspero Ano Novo! Até 2017!

Elias Lages
Presidente da Concessionária 
Rota dos Coqueiros

BOAS FESTAS! O Natal em clima 
de Verão na 
Reserva do Paiva

O bairro Reserva do Paiva reuniu todos os 
parceiros e negócios e celebrou de ma-
neira especial, em clima de praia e muita 

diversão, a chegada do Natal. Tivemos Papai Noel 
chegando de quadriciclo, bonecos de areia no lu-
gar da neve e muitas brincadeiras, shows musicais 
e comemorações com as famílias. E, a Concessioná-
ria Rota dos Coqueiros, responsável pelo sistema 
viário do bairro e de acesso as praias do litoral sul, 
não poderia ficar de fora. 

A equipe do Tapete Voador, já conhecido por 
realizar o projeto “Por trás das placas”, deu um 
show com a adaptação das suas apresentações 
para o tema natalino. O evento aconteceu no Es-
paço de Vendas e reuniu dezenas de crianças em-
polgadas com as brincadeiras e atividades, que 
tiveram o objetivo de chamar atenção delas para 
a importância do trânsito seguro, do conhecimento 
das regras e das placas. Ao término da apresen-
tação, os pequenos prepararam desenhos demons-
trando o que aprenderam. 

Além disso, houve exposição de presépios de 
areia, feirinha dos produtos do Programa Reserva 
da Cidadania, show da “A Bandinha”, brinquedos 
infláveis e recreação infantil, tudo isso espalhado 
por vários pontos do bairro.



Rota dos Coqueiros investe 
R$ 50 mil em obras de 
requalificação da rodovia

A Concessionária Rota dos Coquei-
ros está sempre investindo para 
oferecer aos seus usuários, sejam 

eles motoristas, ciclistas ou pedestres, ser-
viços que proporcionem qualidade viária, 
conforto, segurança e agilidade no trá-
fego pelo sistema viário da Reserva do 
Paiva. Para isso, o setor da Engenharia 
mantém em dia todos os cuidados diante 
de seu principal produto, a rodovia PE-24, 
realizando de forma permanente as ati-
vidades de manutenção da infraestrutura 
da rodovia. A expectativa é de que o va-
lor dos reparos chegue a R$ 50 mil. 

Já no mês de novembro, a Concessio-
nária iniciou a manutenção dos tirantes - 
estrutura metálica - da praça de pedágio 
de Barra de Jangada. Em fevereiro de 
2017, será a vez da praça de Itapuama 
passar pela requalificação. A atividade 
tem como objetivo retirar a oxidação co-
mum em locais próximos à praia, gerada 
pela maresia. Assim, é feito um trabalho 
de pintura industrial em pontos que, sem 
a intervenção, poderiam ser danificados. 

E, para fechar as obras do ano, a Rota 
dos Coqueiros promove, em dezembro, 
o reforço da sinalização horizontal, que 
acontece a cada seis meses. “Com essa 
rotina, garantimos a segurança dos condu-

Entre as intervenções estão a 
restauração da sinalização horizontal, 
a manutenção dos tirantes das cabines 
de pedágio e a pintura de aparelhos 
metálicos da ponte do Paiva

tores e usuários. Mas, caso seja detectado 
que o índice de ‘microcandelas’ - que pos-
sibilita à visão noturna -, esteja abaixo de 
100, fazemos antes do prazo previsto”, 
explica o auxiliar técnico e responsável 
pela conservação da rodovia, Luiz Souza. 

No começo de 2017, em janeiro, a 
Concessionária realizará a pintura das 
bases de apoio de ambos os lados da 
ponte “Arquiteto Wilson Campos Júnior”, 
tanto em Barra de Jangada, logo após 
a praça de pedágio, como no acesso à 
Reserva do Paiva.

Sinalização horizontal e manutenção dos 
tirantes estão entre as obras realizadas       



Em 28 de dezembro de 2006, foi as-
sinado o primeiro contrato de Parce-
ria Público-Privada viária do Brasil e 

a primeira do Estado, dando início à histó-
ria da Concessionária Rota dos Coqueiros, 
que chegou para mudar, para melhor, a 
vida dos moradores, comerciantes e usuá-
rios das regiões do Cabo do Santo Agosti-
nho e de Jaboatão dos Guararapes. 

A partir de então, teve início a transfor-
mação da região. O “Bar sem nome”, que 
antes tinha teto de palha, passou a ter dois 
andares e um ambiente mais confortável. 
Já a Escola Maria Madalena Tabosa ga-
nhou uma reforma completa na estrutura, 
além de uma biblioteca, fazendo com que 
os alunos voltassem a ter interesse pelos 
estudos. Houve, também, um aumento de 

10% a 15% da valorização dos imóveis 
dos bairros de Candeias e Piedade. 

 Além da melhora da qualidade de 
vida da população, a chegada da Rota 
dos Coqueiros, com os seus 6,5 km que 
cortam o bairro da Reserva do Paiva e 
dão acesso às principais praias do Lito-
ral Sul do Estado, ajudou a incrementar 
o turismo da região, além de gerar mais 
de 1,5 mil empregos. “O que vemos nes-
tes 10 anos passados é o resultado da 
visão estadista dos administradores do 
Estado que permite dar segurança aos 
investidores privados, trazendo geração 
de empregos e contribuindo para o de-
senvolvimento das pessoas e das comu-
nidades vizinhas. Pela frente há mais 20 
anos de concessão, com a perspectiva de 
investimentos em operação e manutenção 
na ordem de R$ 116 milhões”, ressalta 
o diretor-presidente da Concessionária 
Rota dos Coqueiros, Elias Lages.

A Concessionária Rota dos Coqueiros, 
em seus 10 anos desde a assinatura do 
contrato de PPP, com seis anos de ope-
ração, também realiza projetos socio-
ambientais. O “Por trás das Placas” e o 
“Parada Legal” chegaram com o objetivo 

Melhora da qualidade de vida, geração de empregos, maior segurança 
estão entre os benefícios ofertados

PPP da Rota 
dos Coqueiros 
completa 10 anos

 “Antes tínhamos uma estrada de areia, 
cheia de lama e buracos. Quando anoite-
cia, ficava tudo escuro. Depois da chegada 
da Concessionária, ganhamos um asfalto 
conservado e uma paisagem bem cuidada, 
além de uma iluminação que atende toda a 
via” . Isabel Moura,  moradora



de incentivar um trânsito seguro. Já o “Via 
Escola” veio com o intuito de melhorar a 
capacitação de professores, promoven-
do a redução do analfabetismo funcional. 
Desde então, mais de 4 mil pessoas já fo-
ram beneficiadas com as ações. É na rodo-
via, também, que ocorre o evento esportivo 
denominado “Ciclista na Rota”, conhecido 
por ser uma grande confraternização entre  
os atletas. 

A via também possui uma ponte estaia-
da denominada “Arquiteto Wilson Cam-
pos”, com 320 metros, além de 21 câmeras 
que controlam e monitoram a segurança do 

local. O resultado do trabalho e esforço 
de toda a equipe, em oferecer o melhor 
serviço possível, já é reconhecido pelos usu-
ários e moradores da via que, nas últimas 
pesquisas, recebeu 98% em aprovação. Os 
moradores da região também elogiam o 
‘desempenho’. “Antes tínhamos uma estrada 
de areia, cheia de lama e buracos. Quan-
do anoitecia, ficava tudo escuro. Depois 
da chegada da Concessionária, ganhamos 
um asfalto conservado e uma paisagem 
bem cuidada, além de uma iluminação que 
atende toda a via”, comenta a moradora 
da Reserva do Paiva, Isabel Moura.

Esportistas durante o intervalo da 5ª edição do ciclista na Rota

Mais de 1,5 mil empregos 
foram gerados

Para os próximos 20 anos, a expectativa 
é de que haja um investimento de R$ 116 
milhões em operação e manutenção

Programa via escolaAmpliação da Praça de Pedágio

O sistema viário da Rota dos Coqueiros possui 6,5 km de extensão



Garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores, condutores de veí-
culos e demais usuários da rodovia 

é a principal função da área de Seguran-
ça do Trabalho da Concessionária Rota dos 
Coqueiros. Apesar do setor ser composto 
por 02 integrantes fixos, além de 27 sub-
contratados, todos os demais integrantes da 
empresa são incentivados a prezar pelos 
cuidados consigo e com o próximo. A área 
também é responsável pela eliminação dos 
impactos ambientais e riscos de acidentes de 
trabalho. O resultado de toda a dedicação 
pode ser apresentado em números: desde 
2013, a empresa está com índice zero em 
doença ocupacional - alterações na saúde 
do trabalhador provocadas por fatores re-
lacionados ao ambiente de trabalho.

O cuidado com a conservação da ro-
dovia, a varrição, a percepção de pos-
síveis riscos de trabalhos realizados na 
estrada são algumas atividades de rotina, 
além de realização de treinamentos com 
todos os integrantes da Concessionária. 
Além disso, toda a equipe da Rota dos 
Coqueiros é sempre lembrada pelo setor 
de Segurança do Trabalho a respeito da 
importância do uso de equipamentos de 
proteção individual e da utilização da 
correta da sinalização, a fim de garantir 
que os trabalhadores não sofram aciden-

tes ao desempenhar atividades em meio 
ao tráfego da rodovia. 

Outra responsabilidade da área está 
na ergonomia (relação entre o homem e a 
máquina), considerada como uma das princi-
pais causadoras de acidentes.  Assim, a Se-
gurança do Trabalho preza pela “posição 
correta” que os integrantes das cabines de 
pedágio devem estar, pelo cuidado com os 
desníveis das praças e pelo armazenamento 
correto de materiais.

Há, também, uma equipe de operação 
conhecida como “inspetores de tráfego”. 
Eles, ao realizar inspeções diárias, utilizam 
os equipamentos de proteção individual, ou 
seja, itens como luvas, calçados e óculos, que 
são necessários para a prática de suas ta-
refas como inspeções rotineiras, ter percep-
ções de riscos, além de ajudar os usuários da 
Rota dos Coqueiros no que for necessário. 

A responsável pela área de Segurança 
do Trabalho e Meio Ambiente da Rota dos 
Coqueiros, Erika Claudino, acredita que é 
muito importante os integrantes identifica-
rem os locais de risco onde realizam as ativi-
dades, pois esse fluxo de informações auxi-
lia na redução de acidentes. “Dessa forma, 
eles compreendem porque determinadas 
medidas precisam ser tomadas. O resulta-
do dessa ação é a redução em, pelo menos, 
90% das causas de incidentes”, comenta. 

O setor vem mantendo há três 
anos índice zero em doença 
ocupacional e está entre as 
prioridades da Concessionária 

Área de Segurança do 
Trabalho contribui 
para a prevenção de 
acidentes 

 Integrantes da Concessionária durante treinamento



ROTA DA GENTILEZA ESTIMULA 
O RESPEITO ENTRE OS 
MOTORISTAS
A ação fez parte da programação 
especial “Cada Gentileza Conta”, no 
Dia Mundial da Gentileza

O Dia Mundial da Gentileza, cele-
brado em 13 de novembro, foi 
especial para a Concessionária 

Rota dos Coqueiros, parceiros e âncoras 
que compõe a Reserva do Paiva. Para a 
ocasião, a Rota dos Coqueiros criou a “Rota 
da Gentileza”, cujo objetivo foi o de incen-
tivar a prática do respeito, educação e 
gentileza entre os usuários que passaram 
pela rodovia. A ação fez parte da progra-
mação especial “Cada Gentileza Conta” 
do bairro planejado.

No acesso às cabines da praça de pe-
dágio de Barra de Jangada, os condutores 
foram convidados a participar da Rota da 
Gentileza, recebendo brindes para serem 
compartilhados com os motoristas dos veí-
culos de trás. A empresária Fernanda Mar-
ques, que foi presenteada pelo usuário do 
carro da frente do seu, aprovou a dinâmica 
e comentou a importância do ato. “A ação 
é super bacana e significativa para o mun-
do em que vivemos. As pessoas estão mais 
preocupadas em não perder tempo e an-
dam tão apressadas que não conseguem 
gerar a gentileza”, ressaltou Fernanda. 
Além de estimular a distribuição de gen-
tilezas entre os usuários, a Concessionária 
também colocou, em suas cancelas, algu-
mas mensagens referentes ao tema.

A ação que englobou todo o bairro con-
tou com diversas atividades simultâneas. 
O Empório Gourmet disponibilizou gra-
tuitamente bicicletas, charretes, kart ciclo 
e mini kart para visitantes e moradores. 
No Parque da Lagoa, as famílias puderam 
levar seus bichinhos de estimação e cur-
tir todo o ambiente. A Associação Geral 
da Reserva do Paiva distribuiu saquinhos 
biodegradáveis para o recolhimento do 
lixo e de dejetos de cachorros, incentivan-
do o descarte correto e a preservação do  
meio ambiente.

Para guardar o dia da gentileza na me-
mória dos visitantes e dos moradores da 
Reserva do Paiva, o Stand de Vendas do 
bairro promoveu um ensaio de fotos gra-
tuito, onde as pessoas se caracterizavam 
e posavam para fotos. As imagens eram 
reveladas na hora em imãs de geladeira, 
que poderiam ser levados para casa como 
um brinde.

O Colégio Santa Maria promoveu ofici-
na de pintura e feirinha com artigos de de-
coração e alimentos naturais. Na oficina, os 
pequenos tiveram a oportunidade de dese-
nhar, pintar e se divertir. Alimentos naturais 
produzidos pelos empreendedores do pro-
jeto ‘Quintais Produtivos’ também estavam 
entre os atrativos da feirinha.

A “Rota da Gentileza” estimulou 

a prática de atitudes gentis



Rota do Oeste 
recupera rodovia 
com pneu 
reciclado

A Rota do Oeste, empresa da Ode-
brecht Rodovias, adotou uma nova 
tecnologia na recuperação da ro-

dovia dos Imigrantes, em Mato Grosso. A 
solução, chamada de “asfalto borracha”, 
traz dois grandes benefícios: proporciona 
um pavimento mais resistente e é sustentá-
vel, pois é produzida a partir de pneus que 
seriam descartados no meio ambiente.

O revestimento é formado pelo pó da 
borracha dos pneus acrescentado à massa 
asfáltica. A elasticidade do material per-
mite uma maior impermeabilização, o que 
reduz a infiltração de água e evita a for-
mação de fissuras e trincas. O resultado é 
um pavimento de maior durabilidade.

“Os pneus representam 63% dos resídu-
os coletados pela concessionária. A solução 
reforça nosso compromisso com a preserva-
ção do meio ambiente e com a segurança 

Tecnologia produz 
pavimento mais 
resistente e sustentável 
em Mato Grosso
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Se você tem interesse em anunciar a sua marca nesta 
revista, entre em contato conosco pelo 3479-8623.

Esta edição do “Na Via” também está disponível 
em www.rotadoscoqueiros.com.br.

e qualidade das rodovias para os motoris-
tas”, afirma o gerente de sustentabilidade 
da Rota do Oeste, Pedro Ely. 

O asfalto-borracha é utilizado pela 
primeira vez no estado e beneficia cerca 
de 10 mil motoristas que passam todos 
os dias pelo trecho de 28 quilômetros da 
Rodovia dos Imigrantes. A Rota do Oeste 
é responsável por 850,9 quilômetros da 
BR-163 em Mato Grosso, principal meio 
de escoamento da produção agrícola do 
Centro-Oeste.


