Rodovias estaduais da RMBH ganham reforço
na sinalização
840 placas de regulamentação e de advertência orientam motoristas; sinalização horizontal também
foi revitalizada 17 de Outubro de 2019 , 14:27
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A sinalização das rodovias estaduais da região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) contou com
um reforço de 840 novas placas de orientação de tráfego e de informações, implantadas ao longo de
836 quilômetros da malha estadual da RMBH neste ano.
Os serviços fazem parte da manutenção e recuperação rotineira, executada pelo Departamento de
Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG) para melhorar a trafegabilidade e a
segurança nas rodovias mineiras em todo o estado.
Além das novas placas, o DEER/MG renovou a pintura de 130 quilômetros de faixas de sinalização
em diversos trechos de rodovias e executou serviços de limpeza dos dispositivos de drenagem,
preparando os trechos para o período de chuvas que se aproxima, e caiação dos bordos das pistas de
toda a malha próxima a Belo Horizonte.
A MG-010, rodovia que dá acesso à Serra do Cipó, também recebeu melhorias. Em vários segmentos
a pista ganhou nova sinalização horizontal e placas de regulamentação e de advertência, orientando
o usuário da via, sobretudo o turista que busca desfrutar de um dos pontos turísticos mais
importantes e mais visitados de Minas Gerais.
Paralelamente, o DEER/MG recupera pontos de erosão em aterro na rodovia LMG-808, km 8,8,
trecho que liga Contagem ao entroncamento da MG-423. Após execução desta etapa da obra, o
segmento vai receber nova camada de asfalto e sinalização horizontal.
Também está sendo feito reforço na fundação de uma ponte sobre o Rio das Velhas, na rodovia
MGC-262, km 304, trecho Sabará/Bairro Nações Unidas, que está com restrição de tráfego e limite
de carga de 12 toneladas - o que levantou a necessidade de elaboração de projeto para reforço da
fundação e proteção das armaduras expostas, serviço que está sendo executado.
De acordo com o coordenador regional do DEER/MG em Belo Horizonte, Rogério Campolina, as
equipes de campo fazem um mapeamento contínuo nas rodovias e trabalham para manter as rotas
com as melhores condições de trafegabilidade, principalmente no período que antecede a época das
chuvas.
A sinalização rodoviária possui papel fundamental na segurança dos usuários das vias e se torna
cada vez mais essencial à medida que a velocidade operacional e o volume de tráfego crescem. “Ela
tem a finalidade de oferecer aos usuários das rodovias, normas, instruções e informações que visem
à circulação correta e segura dos veículos”, diz Campolina.

Participação
O cidadão também é incentivado a indicar - por meio do telefone 155, opção 6 (telefonia fixa), (31)
3069-6601 (telefonia fixa ou móvel) ou pelo aplicativo MGApp - locais em que avistar buracos na
pista, placas em más condições, visibilidade das placas prejudicada pela vegetação nas faixas de
domínio ou qualquer outra situação que atrapalhe a trafegabilidade e a segurança da rodovia.
Enviar para impressão

