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Reforço das cortinas atirantadas irá preservar a integridade da pista e aumentar a segurança
dos motoristas. A Autopista Fernão Dias, concessionária do grupo Arteris, está investindo cerca
de R$ 8,5 milhões em obras de reforço das cortinas atirantadas próximas ao túnel da Mata
Fria, em São Paulo/SP.

As etapas da obra consistem na execução de estacas, vigas, concreto projetado, implantação
de novos tirantes, terraplenagem, recuperação dos dispositivos de drenagem existentes.
A mobilização de equipamentos e material para realização da obra teve início em fevereiro
deste ano. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até outubro.
As intervenções acontecem nos km 74+800, km 75+950 e km 76+800, na pista sentido Sul
(São Paulo). Esse trabalho irá preservar a integridade da pista de rolamento e aumentará o
nível de segurança dos motoristas que trafegam no trecho.
Outras obras
Além do reforço das cortinas, a concessionária também realiza obras de recuperação de talude
na lateral da pista Sul, km 893, em Cambuí/MG. No local, além da recomposição do talude
também estão sendo implantados novos dispositivos de drenagem. Após a conclusão desta
etapa, a concessionária fará o revestimento vegetal do talude, que dará maior estabilidade e
segurança aos usuários, principalmente em épocas de chuva.
Para realizar o trabalho, a concessionária interditou a faixa de rolamento do lado direito nas
proximidades do km 893+ 500, na pista Sul da Rodovia Fernão Dias, município de Cambuí/MG.
A pista será totalmente liberada assim que a recuperação do talude for concluída.
Nota
Atenção! Trecho em obras
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Trafegar em rodovia em obras exige atenção redobrada dos motoristas, pois para a execução
de melhorias são necessárias várias intervenções como desvios, redução da velocidade e
estreitamento de pista. Nos trechos onde há movimentação de máquinas e trabalhadores, o
motorista deve aumentar a atenção ao fluxo, respeitar a velocidade do trecho e a sinalização
vigente e manter distância segura do veículo que vai à frente.
Sobre a Autopista Fernão Dias - Concessionária responsável pelos 570 quilômetros da rodovia
Fernão Dias (SP-381 MG/SP), que liga as cidades de Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP). A
Autopista Fernão Dias tem sede na cidade de Pouso Alegre (MG), local para onde deverão ser
encaminhadas todas as comunicações legais, em razão de constituir-se pessoa jurídica distinta
de Arteris S.A. (sua controladora societária). Saiba mais: www.arteris.com.br
Sobre a Arteris – A Arteris, companhia do setor de concessões rodoviárias do Brasil, administra
3.250 quilômetros de vias nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e
Santa Catarina, por meio de suas nove concessionárias: Autovias, Centrovias, Intervias,
Vianorte, Autopista Fernão Dias, Autopista Fluminense, Autopista Litoral Sul, Autopista Planalto
Sul e Autopista Régis Bittencourt. A Arteris é uma empresa de capital aberto, com ações
negociadas no Novo Mercado da Bovespa. É controlada pela Abertis e pela Brookfield. Em
2013, recebeu o Prêmio Socioambiental Chico Mendes, o Passaporte de Responsabilidade
Socioambiental Chico Mendes e a concessão do uso do Selo Verde da categoria Ação
Socioambiental Responsável – do Instituto Chico Mendes -, pelo Programa Viva Meio Ambiente
desenvolvido nos estados onde a empresa está presente. Saiba mais: www.arteris.com.br.
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