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Serra
t Rodovia ES 010 KM 1,1 (um

para o sentido Av. Norte Sul

e outro indo para Jacaraípe)

t Rodovia ES 010 KM 9,2

(um na faixa esquerda e

outro na direita)

t Rodovia ES 010 KM 9,3 -

(um na faixa esquerda e

outro na direita)

Cariacica
t Rodovia ES 080 KM 9,0

Vitória
t Rodovia ES 060 KM 0,2 -

Terceira Ponte - Faixa esq.

t Rodovia ES 060 KM 0,2 -

Terceira Ponte - Faixa central

t Rodovia ES 060 KM 0,2 -

Terceira Ponte - Faixa dir.

Vila Velha
t Rodovia ES 060 KM 3,6

Terceira Ponte - Faixa da dir.

t Rodovia ES 060 KM 3,6 -

Terceira Ponte - Faixa esq.

t Rodovia ES 060 KM 13,9

- Parque Jacarenema

t Rodovia ES060 KM 13,9 -

Pista Marginal - Parque

Jacarenema

t Rodovia ES 060 KM 13,9

- Parque Jacarenema

t Rodovia ES 060 KM 24,8

t Rodovia ES060 KM 24,8

- Via marginal

t Rodovia ES 060 KM 24,8

t Rodovia ES 471 KM 2,4 -

Darly Santos

t Rodovia ES 471 KM 2,8 -

Darly Santos

12
novos radares
Receberão o sistema

OCR em breve, também

na Grande Vitória

552
faixas
Serão monitoradas em

vias estaduais e na Região

Metropolitana após a im-

plantação total do sistema

CARLA SÁ
carla.sa@redegazeta.com.br

Vinte radares inteligen-
tes, com capacidade de
identificar as placas dos
carros e flagrar irregula-
ridades, já estão em fun-
cionamento na Grande
Vitória. Eles estão espa-
lhados por rodovias que
cortam Serra, Cariacica,
Vila Velha e a Capital.
Esses equipamentos já

existiamnasviascumprindo
as funçõesclássicasdefisca-
lizar quem fura o sinal ver-
melho ou ultrapassa a velo-
cidadepermitida.Mas rece-
beram o sistema chamado
OCR,queéumsoftwareque
permite a leitura das placas
dos veículos.
Assim, ele acessa a lista

negra de carros furtados,
roubados ou com pendên-

cias administrativas do
Instituto de Tecnologia da
Informação e Comunica-
çãodoEstado(Prodest)eo
aciona imediatamente o
Centro Integrado Opera-
cional de Defesa Social
(Ciodes) se necessário.
Elesestãoaferidos,ativos

eemoperação,járealizando
a autuação para multar e
temestãoconectadoscomo
Ciodes desde o fim do ano
passado. Agora estão rece-
bendo apenas ajustes finos.
“Estamos avançando nesse
sistema. Queremos que ele
informeemtemporealàau-
toridade policial qual o tipo
de problema administrativo
detectadoou se é furto”, ex-
plica o diretor do Departa-
mentodeEstradasdeRoda-
gem do Estado (DER-ES),
Halpher Luiggi.

MAIS INSTALAÇÕES
Em breve, mas ainda

sem data definida, outros
12 radares desse tipo de-
vem ser instalados na re-

gião. “Estamos estudando
os locaisondetemosmaior
númerodeveículosirregu-
lares,pormeiodedadosda
Polícia Rodoviária Esta-
dual”, diz Halpher.
Após fazer essa radiogra-

fia do problema, a ideia é
complementar as rodovias
quejáestãosendomonitora-
dasnaregiãodemaiorfluxo,
aGrandeVitória.
O Governo planeja im-

plantar o sistema também
emoutrosradarespelointe-
rior doEstado,mas somen-
te após terminar a ação no
eixo central. “Vamos partir
primeiroparaasgrandesci-
dades.Mas,havendoalgum
município pequeno com
muitos registros de roubo
de carros, também pode-
mosinstalarosistema”, res-
salta o diretor doDER-ES.

MONITORAMENTO

SUPER-RADARES JÁ ESTÃO
EM FUNCIONAMENTO
20 aparelhos identificam a placa dos carros roubados e furtados
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Novo sistema
de segurança
identifica as placas
dos veículos

LOCAIS ONDE HÁ RADARES COM OCRVIGILÂNCIA


