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Nas próximas semanas, várias regiões do Estado viverão dias chuvosos, o que pede atenção 
redobrada dos motoristas na direção. E você sabe quais cuidados precisam ser tomados na direção? 
Confira as dicas do para chegar ao seu destino com segurança:

 

Se mesmo em dias ensolarados, manter acarro aquaplanar, a orientação é manter a
distância do veículo à frente é importante,calma, retirar o pé do acelerador, não pisar
em dias de chuva ou tempestade ampliarnos freios nem virar a direção até que os
a distância é fundamental, já que a pistapneus voltem a entrar em contato com a

tende a ficar escorregadia;pista;
 

Caso a chuva esteja muito forte e o·Aos motociclistas, o ideal é evitar
motorista fique sem visibilidade, éenfrentar a chuva e esperar, em algum

indicado parar em um local seguro elocal seguro, que ela passe. Se isso não for
aguardar a chuva diminuir;possível, é imprescindível que o

motociclista esteja bem equipado,
·A melhor forma de prevenir autilizando capacete com viseira adequada

aquaplanagem é sempre trafegar comou óculos de proteção, capa de chuva,
pneus em bom estado (nunca “careca”, ojaqueta com proteções, além de luvas e

mesmo que liso) e reduzir a velocidade embotas.
dias de chuva forte. Mas, se ainda assim o

Precisa dirigir, mas está chovendo? Veja como se proteger e evitar acidentes em dias de
chuvas, cuidando de sua segurança e da dos demais motoristas.

Emergência 24H 
0800 281 0 281

Ouvidoria
0800 281 0 281 
www.rotadoscoqueiros.com.br/fale-conosco

Direção na chuva

Fale com a 
CRC



O conforto e a segurança de quem trafega 
pela PE-024, acesso à Reserva do Paiva e ao 
litoral sul do Estado, está sempre em primeiro 
lugar para a Rota dos Coqueiros. E um dos 
serviços prestados pela Concessionária para 
garantir uma rodovia segura aos seus usuários 
é o monitoramento viário 24 horas realizado 
pela equipe do Centro de Controle 
Operacional (CCO).

 
A equipe de CCO é dividida em dupla: um 
controlador de pedágio que acompanha as 
praças de pedágio e apoia as cabines, e o 
operador de CCO, que monitora as vias e 
ligações através do Serviço de Atendimento ao 
Usuário (0800 281 0281) além de apoios 
externos como da Polícia Rodoviária, do Corpo 
de Bombeiros, da Polícia Militar, entre outros.

O SAU possui ambulância para primeiros 
socorros e resgate de acidentados, guincho 
para remoção de veículos com problemas 
mecânicos e apoia a sinalização das obras.

 
No Circuito Fechado de Televisão (CFTV) são 
24 câmeras com qualidade HD. Duas das 
câmeras estão disponíveis em tempo real no 
site. Dessa forma, toda a extensão do sistema 
viário, que compreende a Ponte Arquiteto 
Wilson Campos Júnior (320 metros) e a via (6,2 
km), é monitorada.

Centro de Controle Operacional: o 
guardião da Rota dos Coqueiros



Conforme o Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, que pode ser encontrado no site oficial do 
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, “Define-se como 'Faixa de Domínio'
a base física sobre a qual assenta uma rodovia, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, 
obras-de-arte, acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança, até o alinhamento das cercas
que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa do recuo”.

 
Nas rodovias públicas do Estado, a faixa de domínio é de responsabilidade do DER – Departamento 
de Estradas de Rodagem, enquanto nas rodovias federais, a responsabilidade é do DNIT. Na Reserva
do Paiva, a faixa de domínio da PE-024, por ser uma área concessionada, é administrada pela Rota 
dos Coqueiros. Dessa forma, a CRC mantém boas condições da rodovia, ciclovia e passeio, prezando
pelo bem-estar dos transeuntes.

 
Nas demais áreas comuns do bairro, como as ruas de acesso às praias e as residências, a AGRP – 
Associação Geral da Reserva do Paiva é responsável pela administração as áreas, visando o bem-
estar diário de moradores e visitantes.

NA VIA é uma publicação da Concessionária Rota dos Coqueiros, responsável pela 
administração da PE-024, de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes a Itapuama, no
Cabo de Santo Agostinho. Atualizada de acordo com as atividades realizadas pela 
Concessionária. Telefone: 0800 281 0 281. Textos e diagramação: Amanda Marques.
Fotos: Arquivo CRC e Freepik.com. Distribuição gratuita.

Saiba o que é a faixa de domínio

EXPEDIENTE

Saiba mais sobre a faixa de domínio da rodovia PE-024 e tire suas dúvidas sobre a sua 
importância.


