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Motorista do caminhão do qual caiu a retroescavadeira no tobogã da Avenida do Contorno ficará impune, 
porque fugiu e a autuação só é feita com flagrante (EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A PRESS)  

 
Dois acidentes causaram transtornos gigantes. O primeiro em plena Avenida do Contorno, no Bairro 

Funcionários, Centro-Sul de BH, onde um motorista abusou da imprudência numa via onde não poderia 
circular ao tentar subir o tobogã com um caminhão carregado com uma retroescavadeira. Ele fugiu depois que 
a máquina caiu no asfalto e deu muito trabalho para ser retirada.  

O acidente na Contorno assustou moradores e pedestres no início da manhã de ontem. A 
retroescavadeira caiu da carroceria do caminhão e ficou escorada em uma palmeira, quase na esquina com a 
Rua Piumhi. Ninguém ficou ferido e nenhum veículo foi atingido. O acidente chama a atenção para o controle 
dos veículos pesados em áreas restritas da cidade. No ano passado, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a 
BHTrans autuaram 477 motoristas de caminhões, uma média de 1,3 veículo por dia transitando em local 
proibido. Somente ontem, enquanto guardas municipais trabalhavam na ocorrência da retroescavadeira, 10 
caminhões foram autuados em flagrante no tobogã da Contorno. Além da imprudência dos motoristas de 
carga pesada, a fiscalização insuficiente, feita por radar apenas na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 
contribui para aumento de risco de acidentes. 

No trecho do acidente, a BHTrans proibiu 24 horas por dia o trânsito de veículos com capacidade 
acima de 5 toneladas ou com mais de 6,5 metros de comprimento, o que agravaria a situação do motorista que 
fugiu do local após a queda da máquina pesada. Mas, como ele não apareceu, nem a multa por “transitar em 
locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente”, conforme 
prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), foi aplicada. 

 
 



 
 
  
Na Fernão Dias, em Betim, o tombamento de uma carreta de cimento deixou pistas fechadas durante 

24 horas e causou congestionamento de mais de 10 quilômetros, demonstrando que mesmo em rodovia 
privatizada a desinterdição em caso de acidentes é problemática. 

O tombamento de uma caminhão carregado de cimento evidenciou novamente as dificuldades 
operacionais para a rápida liberação de rodovias em acidentes com veículos pesados. Motoristas e passageiros 
que circulavam pela BR-381 enfrentaram filas de até 11 quilômetros no sentido SP/BH. O trecho é 
administrado pela concessionária Autopista Fernão Dias. Mesmo se tratando de uma via privatizada, depois 
de 24 horas do acidente a estrada ainda estava parcialmente interditada para a retirada da carreta. 

O acidente aconteceu no km 501 da BR-381, às 21h da segunda-feira, em Betim, na Grande BH. O 
motorista da carreta, carregada com cimento, que seguia no sentido BH/SP, perdeu o controle do veículo, 
invadiu a pista contrária, bateu de frente com um caminhão e tombou em seguida, com o veículo ficando 
totalmente atravessado na via. O carreteiro sofreu escoriações leves e o condutor do caminhão foi socorrido 
com fratura em uma perna, no Hospital Regional de Betim. Um desvio teve que ser improvisado, mas ainda 
assim o trânsito ficou congestionado. 

 


