Rodovias mineiras contam com 422 radares
fixos
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No próximo 31 de outubro, as rodovias sob responsabilidade do Departamento de Edificações e
Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG) passarão a contar com 422 radares fixos para o
controle eletrônico de velocidade, quando 31 novos equipamentos entrarão em operação definitiva.
O número total representa um aumento de 29 dispositivos em relação a meta inicial, que era de 393
equipamentos. O Governo de Minas Gerais, por meio do DEER/MG, está investindo R$ 77,69 milhões
no contrato dos radares pelo período de 30 meses.
A ampliação do número inicialmente previsto foi necessária em função do recebimento, em 23 de
junho deste ano, de rodovias que estavam sob a responsabilidade do governo federal. Como essas
rodovias já possuíam pontos fixos de controle de velocidade, o governo mineiro entendeu ser
necessário dar continuidade às ações de fiscalização, visando garantir a segurança dos usuários.
Os 31 novos dispositivos, que já funcionam em modo educativo desde o dia 24 e a partir de 31
outubro passarão a autuar os veículos que excederem a velocidade máxima permitida, estão
localizados nas seguintes rodovias:
- BR-135 - quilômetros 371,5, 374,3, 382,9, 384,9, em Montes Claros; quilômetros 398,1, 411,0 e
412,1 em Bocaiuva; quilômetro 511,7, em Buenópolis; quilômetros 539,4 e 541,6, em Augusto de
Lima; quilômetro 575,7, em Corinto e quilômetro 653,6, em Curvelo;
- BR-491 – quilômetro 243,2, em Varginha;
- BR-460 – quilômetros 67,1 e 68,4, em Carmo de Minas;
- BR-491 – quilômetros 225,0 e 228,1, em Elói Mendes; quilômetros 171,0, e 186,3, em Alfenas e
quilômetro 38,8, em Monte Santos de Minas;
- BR-267 – quilômetros 438,0, em Machado; quilômetro 482,4, em Campestre e quilômetros 493,5 e
497,0, em Bandeira do Sul;
- BR-369 – quilômetro 172,9, em Alfenas;
- MG-255 – quilômetro 131,5, em Iturama;
- BR-393 – quilômetros 1,8, em Pirapetinga e quilômetro 27,1, em Volta Grande
- BR-499 – quilômetro 0,6, em Santos Dumont;
- MG-126 – quilômetro 24,0, em São João Nepomuceno;
- MG-353 – quilômetro 60,1, em Coronel Pacheco;
Independentemente da presença dos radares, o DEER/MG sempre orienta os motoristas a
respeitarem os limites estabelecidos para cada trecho. A relação completa, com todos os 422
equipamentos que estão em operação nas rodovias estaduais, pode ser consultada no link:
www.der.mg.gov.br/saiba-sobre/radares-do-dermg
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