
É por aqui 
que a gente   

chega lá.

www.ccr.com.br/vialagos

Disque CCR ViaLagos:  
0800 702 0124

Deficientes auditivos e de fala:  
0800 022 0130

INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DOS USUÁRIOS

COM MAIS SEGURANÇA E CONFORTO: É ASSIM QUE VOCÊ CHEGA À COSTA DO SOL.

• 3 ambulâncias     • 1 viatura médica

• 7 guinchos leves e pesados

• 6 veículos de inspeção de tráfego

• 2 bases operacionais

•  Central de Atendimento para emergência 
e informações sobre o tráfego 24 horas, que 
conta também com Central de Atendimento 
ao Deficiente

São Pedro da Aldeia Cabo Frio

Arraial do Cabo Búzios

Araruama Iguaba Grande

Rio Bonito Saquarema

A segurança lado a lado com você.
DIVISÓRIA NA VIALAGOS.



MAIS SEGURANÇA E CONFORTO PRA VOCÊ.

UMA NOVA TECNOLOGIA
A tecnologia da divisória metálica da ViaLagos 
é uma das mais modernas no mercado de 
dispositivos de segurança, amplamente utilizada 
em várias rodovias no Brasil e no mundo.  
Sua finalidade é minimizar o impacto 
de uma colisão aos ocupantes do veículo. 

Esse tipo de dispositivo contém o veículo durante  
o choque, amortece a energia da colisão  
e o redireciona em ângulo seguro para a pista.

Ele ainda possui uma tecnologia especial 
para proteção dos motociclistas nas curvas.

A importante obra para a implantação da divisória metálica entre as pistas é um marco na segurança  
da ViaLagos, estimulando ainda mais o desenvolvimento da Costa do Sol. Cerca de R$ 200 milhões foram 
investidos na infraestrutura da rodovia. Entre as principais melhorias, destacam-se:

1. Veículo contido e impacto amortecido. 2. Veículo redirecionado à pista. 3. Mais segurança aos ocupantes do veículo.

• Alargamento das pistas nos 2 sentidos
•  Estruturação e pavimentação dos acostamentos
• Novos sistemas de drenagem e sinalização 
• Implantação de 2 passarelas

•  Construção de 7 retornos, 8 travessias de pedestres 
em nível e mais 1 base operacional

•  Implantação de câmeras de monitoramento  
do tráfego

• Incremento da frota e equipes de atendimento

CCR VIALAGOS, UMA 
HISTÓRIA DE CONQUISTAS 
PARA A REGIÃO.

km 04 - 2015

km 04 - 1996 - antes da concessão

A CCR ViaLagos administra a RJ-124, a Rodovia dos Lagos, principal ligação  
do Rio de Janeiro com a Costa do Sol. Com 57 km de extensão, ela liga Rio Bonito  
a São Pedro da Aldeia. A concessionária é responsável pela transformação  
completa da rodovia, alavancando o desenvolvimento da Costa do Sol.

Com os investimentos feitos pela CCR ViaLagos, a economia regional obteve  
significativos ganhos, principalmente para os setores de serviços, turístico e imobiliário.

Desde o início da concessão, em dezembro de 1996, foram investidos R$ 479 milhões  
em obras que proporcionaram mais segurança e conforto para os usuários.  
São investimentos em melhoria, ampliação, modernização, conservação  
e monitoramento da RJ-124.
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