DER-MG inicia obras de recuperação
funcional da MG-265
Intervenções são realizadas entre Carangola e Divino, na Zona da Mata mineira 23 de Dezembro de
2021 , 10:44
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O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) iniciou, na
primeira quinzena de novembro, as obras de recuperação funcional da MG-265, entre o
entroncamento com a BR-482, em Carangola, e o perímetro urbano de Divino, na região da Zona da
Mata.
Os serviços serão executados em um trecho de aproximadamente 16 quilômetros de extensão, que
passarão por reforma do pavimento e reforço na sinalização.
“O Governo do Estado nos confiou a missão de garantir a segurança e o conforto dos usuários das
rodovias. Por isso, estamos trabalhando em diversas frentes, executando a recuperação funcional de
importantes rodovias e a MG-265 faz parte do nosso cronograma atual. Vamos fazer um trabalho
criterioso em todo esse trecho e outras rodovias também entrarão em nossa programação em 2022”,
ressalta o diretor-geral do DER-MG, Robson Santana.
Ele explica que a recuperação funcional consiste em pequenas obras feitas dentro das rodovias, com
o objetivo de rejuvenescer o pavimento, recuperando assim suas funcionalidades. “Trata-se de uma
manutenção preventiva feita antes de ocorrer o desgaste total, adiando a necessidade de
restauração”, conclui.
Etapas
Os serviços de recuperação funcional são realizados em etapas. Na primeira fase das intervenções,
trabalhadores fazem o remendo profundo e reperfilamento do pavimento. Em seguida, é aplicada
uma camada revestimento de asfalto, permitindo, assim, a homogeneidade da pista de rolamento.
Concluídas as duas primeiras etapas, a obra orçada em cerca de R$ 2 milhões será finalizada com a
pintura da sinalização horizontal, implantação de tachas refletivas no eixo e bordos, além da revisão
da sinalização vertical com colocação de novas placas.
Além disso, a rodovia vai receber delineadores nas curvas com menor raio e também defensas
metálicas em pontos específicos. Todos os serviços são supervisionados pela 29ª Coordenadoria
Regional do DER-MG, em Manhumirim, na Zona da Mata.
O prazo de execução dos trabalhos é de oito meses consecutivos, contados da data estabelecida na
ordem de início, emitida em 01/09/2021, conforme explica o coordenador regional, Marcos
Alexandre Saldanha de Oliveira.
Importância da rodovia
A rodovia MG-265 é um corredor rodoviário que liga as rodovias BR-482 (Carangola) à BR-116,
sentido Muriaé e cidades do entorno. Pela rodovia é transportada toda a safra de café da região,
sendo o município de Divino uma das referências no cultivo desses grãos. Além disso, pela rodovia
transitam muitos veículos das cidades vizinhas com destino à Belo Horizonte e a demais cidades do
Estado.
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