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Veículos com dimensões e peso acima do limite deverão solicitar autorizações para circular nas
rodovias federais junto ao DNIT. Medida entra em vigor nesta sexta-feira (26).
Com o término das concessões de pedágio, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
(DER/PR) deixa de emitir Autorizações Especiais de Trânsito (AET) para circular nas rodovias
federais do Anel de Integração. A mudança entra em vigor a partir desta sexta-feira (26). A data
marca o fim dos convênios de delegação das rodovias federais ao Governo do Paraná, que voltam a
ser de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O órgão
passará a emitir as AET para estas rodovias, por meio de seu portal. As autorizações emitidas pelo
DER/PR até a véspera permanecem vigentes até expirar a sua validade. Passagens de transporte
intermunicipal terão preço reduzido sem pedágios DER lança edital para contratar serviços de
guincho para o Anel de Integração As AET são documentos necessários para qualquer veículo ou
combinação de veículos que ultrapasse os limites de peso e dimensões (largura, altura e
comprimento), estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), para utilizar a malha
rodoviária. Os caminhões de cargas não divisíveis, como os usados no transporte de grandes
peças metálicas ou peças pré-moldadas de concreto de uma fábrica até o local de uma obra, são
exemplos de veículo que necessitam da AET. DER divulga resultado final da licitação de
conservação do Anel de Integração Para verificar a jurisdição de cada rodovia, os transportadores
podem consultar os mapas rodoviários do DER/PR. Devido a ajustes operacionais, o DER/PR não
irá emitir novas AET no dia 26, retornando as atividades normalmente na segunda-feira (29).
Acesse o Portal AET do DER/PR para emitir a documentação. Dúvidas sobre AET: Coordenação de
Engenharia de Trafego e Segurança Rodoviária do DER/PR, pelo telefone (41) 3304-8398 ou pelo
WhatsApp (41) 9-9632-1774.
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