
Os municípios de Santa Cruz do Sul e Sinimbu 
são ligados pela RSC-471. Próximo ao trevo da 

Avenida Independência, em Santa Cruz, entre 
as difi culdades encontradas pelos motoristas 

está a vegetação que esconde algumas placas. 
Neste ponto (foto), por exemplo, a placa informa 

justamente uma deformidade na pista. Muitos 
condutores não visualizam a indicação a 

tempo de reduzir a velocidade.

O deslocamento para Vale do Sol mudou para a maioria dos 
condutores após a conclusão da RSC-153. Porém, o que 
se nota, ainda, é que a rodovia é utilizada fortemente por 
veículos de carregamento de carga. Para quem se desloca 
no sentido Vera Cruz/Vale do Sol, pouco antes do trevo 
de acesso para Alto Ferraz, no interior de Vera Cruz, há o 
desnível que mais incomoda os motoristas. O ponto também 
está sem pintura e com vegetação invadindo parte da pista.

Além dos buracos (foto da capa), a RSC-287, no entorno do viaduto 
Fritz e Frida, em Santa Cruz, tem falhas nas placas de localização. 
Quem segue pela rodovia e pretende ingressar ou para Linha Santa 
Cruz ou para a Centro de Santa Cruz, não visualiza placas fazendo 
esta indicação. Só há nas alças laterais, o que desafi a quem é turista 
ou cruza pelo local pela primeira vez. Quem vem de Linha Santa 
Cruz também tem difi culdade em saber como ingressar na rodovia 
no sentido Venâncio Aires. A EGR promete avaliar a situação.

No trecho urbano, a BR-471 
é de responsabilidade do 
Município de Santa Cruz 
do Sul. Entre a rua Coronel 
Oscar Jost e o trevo do 
Gaúcho Diesel, diversos são 
os buracos no asfalto. A 
Prefeitura, se o clima permitir, 
fará os reparos nesta semana. 
Conforme o secretário de 
Obras, Leandro Kroth, o 
material utilizado será o 
CBUQ, que apresenta maior 
durabilidade. 

Entre Santa 
Cruz do Sul e Vera 
Cruz, os principais 
problemas na ERS-409 
são os buracos e a falta de 
iluminação. Na semana passada, 
por exemplo, um cone serviu de sinalização para 
impedir que mais estragos fossem provocados 
em veículos, próximos da segunda ponte. Na 
quarta-feira, pelo menos 10 carros tiveram pneus 
furados. Nas proximidades do quebra-molas em 
frente à Blitz Lancheria (foto) também teve cone 
sinalizando um problema. A Prefeitura de Vera 

Cruz, embora ainda não tenha a rodovia sob sua 
responsabilidade, contatou o DAER e solicitou 

permissão para realizar a melhoria. Ela foi 
feita, segundo o secretário de Obras, Gilson 

Becker, na manhã de ontem. Outras vias 
também receberam reparos.

Além dos buracos (foto da capa), a RSC-287, no entorno do viaduto 
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Buracos, mato e falta de sinalização: o RAIO-X DAS ESTRADAS
Principais rodovias de Santa 
Cruz do Sul, Vera Cruz e Vale 
do Sol, embora com constantes 
melhorias, apresentam 
problemas. Jornal Arauto 
mapeou os pontos mais críticos

Rodovia que liga Santa Cruz do Sul ao distrito 
de Monte Alverne, a ERS-418 desafi a mais 

os pedestres. Pela falta de acostamento, 
são eles que precisam disputar espaço com 
os veículos. Tem curvas, também, em que a 
visibilidade é prejudicada pela vegetação à 

margem da estrada.

A falta de roçadas e 
a pintura precária são 

dois dos problemas 
visualizados na 

ERS-412. Em toda a 
extensão, de Santa Cruz 

a Vera Cruz, ainda, por 
ser uma via de poucas 

residências construídas 
à margem da estrada, 

não há iluminação 
pública, o que difi culta 

a visibilidade e traz 
insegurança. 
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M ais de 11 mil veículos passam todos 
os dias pela RSC-287. Os dados são 
da Empresa Gaúcha de Rodovias 

(EGR), com base no fl uxo registrado no pe-
dágio de Venâncio Aires, e mostram o atual 
volume de tráfego no Vale do Rio Pardo. 
Parte desta frota acaba ingressando nas de-
mais estradas da região, fazendo com que, 
corriqueiramente, reparos precisem ser feitos, 
a exemplo dos tapa-buracos. Aliás, em linhas 
gerais, os buracos são os maiores problemas das 
estradas, seguidos da vegetação que invade as pistas 
e a sinalização, seja a falta dela ou a precariedade 
em alguns pontos. 

Segundo o Departamento Autônomo de Estradas 
de Rodagem (DAER), tanto as roçadas quanto a 
manutenção asfáltica são realizadas por meio do 
contrato de conservação rotineira da 3ª Superin-
tendência Regional do DAER de Santa Cruz do 
Sul. Essas atividades são programadas de acordo 
com os trechos mais críticos na malha rodoviária 
e são atendidas conforme a disponibilidade das 
equipes. Ontem pela manhã, por exemplo, uma 
equipe realizou obras na RSC-471, rodovia que 
liga Santa Cruz a Sinimbu. Recentemente, 
também passaram por obras de tapa-bura-
co a ERS-405 e a ERS-244 (Passo do Sobrado, Vale 
Verde e General Câmara), executados pela equipe 
da própria autarquia. Além disso, houve limpeza de 
pontes e serviços de sinalização (pintura horizontal) 
em ambas as estradas. Na ERS-422 (Venâncio Aires 
e Boqueirão do Leão), também teve serviços de 
sinalização horizontal, segundo o DAER.

NA RSC-287
Na principal rodovia da região, conforme a 

EGR, estatal que administra a estrada, obras de 
manutenção e conservação são o foco, com serviços 
realizados em diversos pontos, de acordo com a 
necessidade de cada trecho. No momento estão con-
centradas entre os quilômetros 52 e 54 da RSC-287. 
Todo o trecho também recebe frentes de serviço que 
incluem manutenção da sinalização, poda, capina e 
limpeza de meio-fi os e canaletas. Além disso, uma 
rótula de acesso ao município de Candelária está 
sendo construída no quilômetro 139. Com mais de 
80% dos serviços concluídos, a primeira camada de 
asfalto já foi executada, assim como todas as alças e 
sistemas de drenagem, faltando apenas a segunda 
camada de asfalto e o fechamento do canteiro cen-
tral, o que será feito com a liberação do tráfego nas 
novas alças. A previsão de conclusão é até agosto e 
o investimento soma mais de R$ 2,7 milhões, com 
recursos da praça de pedágio de Candelária. 
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