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O movimento das máquinas, a modificação da paisa-
gem e as atividades de trabalhadores em todo o trecho, 
mostram que as obras da BR-381 Norte/MG permane-
cem cheias de vigor no Lote 3.1 (Entr. MG-320 para 
Jaguaraçu – Ribeirão Prainha). O trecho de 28 quilô-
metros, vem recebendo intervenções com o objetivo 
de efetuar a ligação da rodovia com os túneis já 
concluídos (Lote 3.2 e 3.3). 

Estão sendo realizados trabalhos de terraplanagem, na 
preparação dos trechos binários (pistas independentes 
duplicadas, uma em um sentido, outra no sentido 
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OBRAS DO LOTE 3.1 AVANÇAM EM DIREÇÃO AOS TÚNEIS

PONTES E VIADUTOS 
TOMAM FORMA NO LOTE 7

Encurtar distâncias, diminuir as curvas, superar 
obstáculos e, principalmente, garantir mais 
segurança e conforto aos usuários são funções 
essenciais das pontes e viadutos na engenharia 
rodoviária. Chamadas de Obras de Arte Especiais, 
essas estruturas aliam conhecimento técnico e 
criatividade. Nas obras de Implementação e 
Duplicação da BR-381 Norte/MG, o DNIT avança 
com os serviços no Lote 7. De acordo com o 
projeto, neste trecho serão implantadas 5 novas 
pontes, 2 viadutos de 600m cada, passagens 
inferiores e superiores para acesso às cidades, além 
de passarelas para pedestres. 

Ponte sobre o Rio Engenho Velho

Trecho de conexão ao túnel Prainha

oposto), além da construção das pontes do Rio 
Oncinha, Rio Piracicaba e Severo II.

Outro ponto importante que já recebeu intervenções 
pelo DNIT, é o Trevo de Antônio Dias, que será 
totalmente remodelado e ocorrerá através de uma 
Passagem Inferior (tráfego local passa por baixo da 
rodovia), de forma a oferecer mais segurança no acesso 
à cidade e ao bairro Novo Centro (localizado à direita 
da rodovia).

Conforme o DNIT/MG, os trabalhos nas pontes do Rio 
do Peixe e Engenho Velho estão avançados e a antiga 
ponte sobre o Rio Vermelho receberá reforço estrutural. 
Os viadutos de 600m em Caeté se encontram em 
processo de finalização das cabeceiras.

CONSÓRCIO:

Jornalista Reponsável: André Tôrres - JP 18814/MG
Fotos: DNIT/SKILL/MPB
Projeto Gráfico e Textos: Programa de Comunicação Social

Tiragem: 1500 Exemplares
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PONTOS NOTÁVEIS DA OBRA

Ponte do Oncinha

Antônio Dias, Km 290

Construção dos pilares de sustentação de duas pontes.

LOTE 3.1

LOTE 7

Ponte do Piracicaba

Antônio Dias, Km 292

Construção de duas pontes duplicadas.Conexão Túnel Antônio Dias

Antônio Dias, Km 303 ao Km 308

Implantação de trecho binário para ligação com os túneis.

Conexão Túnel Prainha

Antônio Dias, Km 310 ao 312

Implantação de rodovia para ligação com o túnel.

Trevo de Nova União

Nova União, Km 413

Novo acesso à cidade através de Passagem Superior

Ponte Rio Vermelho

Nova União, Km 412

Implantação de ponte em pista dupla

Viaduto de 600m

Caeté, Km 424

Implantação de dois viadutos de 600m cada

Ponto Rio do Peixe

Caeté, Km 427

Construção de duas pontes em pista dupla.
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No processo de Implantação, Duplicação e 
Melhoramento da capacidade da BR-381 Norte/MG, o 
DNIT, além estar atento à qualidade das obras de 
infraestrutura, também tem o cuidado de interferir o 
mínimo no ambiente do entorno da rodovia e nas 
comunidades que vivem à margem dela. Para isso, o 
órgão conta com o apoio de uma equipe de supervisão 
ambiental, que acompanha todas atividades do 
empreendimento, desde as etapas de planejamento até 
a entrega oficial da rodovia duplicada aos usuários. 

O DNIT, por intermédio da Supervisão Ambiental, 
realiza o acompanhamento diário das atividades de 
obra. Com ações preventivas, orienta as empresas 

construtoras de forma a garantir que as ações de 
infraestrutura sejam realizadas da forma adequada. 
Dessa maneira cria-se condições ideais para que os 
programas ambientais, integrantes do processo de 
licenciamento, sejam desenvolvidos com qualidade. 

O trabalho da Supervisão Ambiental envolve 
atividades relacionadas aos programas ambientais de 
Recuperação de Áreas Degradadas, Segurança e Saúde 
de mão de obra, Controle de Processos Erosivos,  
Gerenciamento de Resíduos e Efluentes, e 
Recomposição Vegetal.

SUPERVISÃO AMBIENTAL

O DNIT QUER OUVIR VOCÊ!

LINHA
DIRETA

Site da Gestão Ambiental
br381mg.com.br/linhadireta

0800 591 0813
(Seg a sexta 8h às 11h30 e 13h30 às 18h)

Urnas itinerantes
disponibilizadas próximas às frentes de obras
Não se esqueça de colocar telefone e email.

Email
contato@br381mg.com.br

O DNIT, através da Gestão Ambiental, realiza a 
divulgação do novo canal de comunicação das obras 
da BR-381. O canal 0800 tem o objetivo de oferecer 
comodidade e economia aos moradores próximos às 
obras e usuários da rodovia, permitindo que a 
comunicação seja feita de forma gratuita. A Linha 
Direta 381 conta com atendimento especializado e é 
por meio dela que a população envia suas dúvidas, 
críticas e sugestões ao órgão federal. 

Além da ligação gratuita pelo 0800 591 0813, o 
DNIT disponibiliza outras mídias: Fale Conosco via 
web, correio eletrônico, e, ainda, urnas distribuídas em 
estabelecimentos comerciais próximos às obras.

Supervisão Ambiental nas obras
Proteção por enrocamento
nas margens de curso hídrico.


