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Verão com mais de 270 radares
Novos radares estão
sendo instalados nas
rodovias até o fim do
ano. Maioria está na
BR-101, um dos trechos
mais perigosos do País

RODRIGO GAVINI - 10/12/2014

RADAR NA RODOVIA DO SOL, próximo ao trevo de Araçás, Vila Velha: além de monitorar velocidade, alguns equipamentos registram avanço de semáforo

Luiza Wernersbach

O verão está chegando e, en-
tre dezembro e fevereiro, o
número de veículos nas es-

tradas do Estado aumenta. Em
consequência, crescem também os
acidentes no trânsito.

Para tentar derrubar esse índice,
novos radares estão sendo instala-
dos nas rodovias que cortam o Es-
pírito Santo. Até o fim do mês, cerca
de 270 equipamentos – novos e an-
tigos – devem estar funcionando.

A maioria deles está localizada
na BR-101, rodovia que possui o
terceiro trecho mais perigoso do
País, segundo um levantamento
feito pela Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF).

De acordo com o superinten-
dente do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes
(Dnit) no Estado, Halpher Luiggi,
são mais de 100 pontos monitora-
dos nos mais de mil quilômetros
de rodovias federais que cortam o
E st a d o.

“Vários já estão funcionando
desde o dia 11 de novembro e exis-
te um cronograma para que mais
nove pontos sejam monitorados
até o fim de dezembro”, afirmou o
s u p e r i n t e n d e n t e.

Segundo ele, a expectativa é de
que o número de veículos de pas-
seio nas estradas cresça de 30% a
40% durante o verão. Por isso, o
Dnit também está implantando
novas placas e tachas refletivas –
conhecidas como “olho de gato”, e
reforçando a pintura de faixas.

“Com mais pontos de monitora-
mento, associados à nova sinaliza-
ção, esperamos ter uma travessia
mais tranquila neste verão, com
menos acidentes”, destacou.

As rodovias estaduais também
são fiscalizadas. De acordo com o
Departamento de Estradas e Ro-
dagens (DER-ES), atualmente, 107
radares estão em operação. Além

R O D OV I A S
FEDERAIS

Nº DE
R A DA R ES

BR-101 53
B R -2 5 9 19
B R -2 6 2 46
B R -3 4 2 3
B R -3 93 7
B R -3 8 1 14
BR- 447 3
BR- 482 18
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Saiba mais Rodovias estaduais também são fiscalizadas

OUTROS NÚMEROS100 P O N TO S
são monitorados nos mais
de mil quilômetros de es-
tradas federais no ES

107 R A DA R ES
do DER já estão operan-
do em rodovias esta-
duais
> 338 É O TOTAL de

equipamentos que o
DER pretende instalar

163 R A DA R ES DEVEM FUNCIONAR ATÉ O FIM
DO ANO EM RODOVIAS FEDERAIS

de monitorar a velocidade dos veí-
culos, alguns deles, como os insta-
lados em cruzamentos da Rodovia
do Sol e da ES-010, também regis-
tram avanço de semáforo e parada
sobre a faixa de pedestres.

“A fiscalização é uma medida
adotada para inibir a ação de mo-
toristas infratores, que possam co-
locar outros motoristas, além de
pedestres e ciclistas, em risco. Os
radares têm se mostrado bastante
eficazes no sentido de criarem
uma zona de baixa velocidade na

região em que são instalados. Es-
tudos técnicos indicam quase
100% de respeito pelos motoris-
tas”, informou nota enviada pelo
D E R- E S.

Ainda segundo o departamento,
a sinalização próxima aos equipa-
mentos de fiscalização eletrônica
também está sendo reforçada. A
previsão é de que mais 231 radares
sejam instalados, chegando a um
total de 338.

A localização dos equipamentos
ainda está em fase de estudo.

MELHORIA

“Medida positiva”
O consultor de marketing Alan Reis,

35, mora na Barra do Jucu, em Vila Ve-
lha, e passa pela Rodovia do Sol diaria-
mente para trabalhar em Vitória.

“Os radares são uma medida positiva
para evitar imprudências no trânsito,
mas a velocidade máxima permitida, que
é de 60 km/h, poderia ser de 80 km/h pa-
ra melhorar o fluxo de veículos”, disse.
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RADAR na BR-262


