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Duplicação da SP-300 em Tietê terá novos desvios a partir de amanhã 
 
A partir desta sexta-feira, dia 16, a obra de duplicação do km 155 ao km 157 da Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), em Tietê, terá novos desvios no trânsito. A previsão é que estas 
mudanças provisórias no tráfego permaneçam por cerca de sete dias. 
O usuário que estiver no sentido Laranjal Paulista e desejar acessar a SP-113, para seguir em 
direção à Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), deverá utilizar a nova pista 
duplicada, para então acessar a SP-113 na nova alça de acesso existente. O mesmo caminho deve 
ser feito pelos usuários que desejam continuar pela SP-300, para ir em direção a Laranjal Paulista 
ou acessar a SP-127. No entanto, na alça de acesso será direcionado para uma rotatória, para 
então continuar pela SP-300.  
Os motoristas que estão no sentido Itu da SP-300 e desejam continuar na rodovia terão um 
desvio no km 156 e transitarão pela pista sentido Laranjal Paulista por cerca de 300 metros para 
então voltar ao sentido Itu. Já os usuários que estão no sentido Itu e desejam acessar a SP-113 
devem seguir pela SP-300 até o km 153, utilizar o retorno existente, para então entrar na alça de 
acesso citada acima. 
A obra, que é fiscalizada pela Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), estará 
devidamente sinalizada. Além disso, o trecho de 300 metros de pista simples estará sinalizado 
com cones equipados com LEDs, a fim de evitar ultrapassagens neste segmento do desvio.  
 
A obra 
Os trabalhos de duplicação da Rodovia Marechal Rondon acontecem entre o km 155 e km 157, 
em Tietê e preveem também a implantação de um novo dispositivo de retorno no km 157. A 
obra tem investimento de R$ 13,2 milhões.  
 
 
 
Sobre a AB Colinas e o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo 

A AB Colinas está entre as 21 concessionárias do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado 

de São Paulo, que recuperam e conservam cerca de cinco mil quilômetros da malha viária 

paulista. A concessionária é responsável por 307 quilômetros de rodovias desde março de 2000.  

  

Sobre a AB Concessões  

A concessionária AB Colinas pertence à AB Concessões, que tem como controlador um dos 

maiores Grupos em concessões rodoviárias do mundo - o Grupo Italiano Atlantia. A AB 

Concessões, figura entre as principais companhias de concessão de rodovias do Brasil e 
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administra mais de 1,5 mil quilômetros de rodovias, sendo responsável pelas concessionárias 

paulistas AB Triângulo do Sol (100%), AB Colinas (100%) e Rodovias do Tietê (50%) e, no Estado 

de Minas Gerais, a AB Nascentes das Gerais (100%). 


