OBRAS TRANSBRASIL
Execução de pavimentação entre Penha e Cordovil
PLANEJAMENTO DE TRÂNSITO
Como parte do cronograma de entregas da obra, a partir do dia 3 de fevereiro, domingo, às 5h, o trecho da
Av. Brasil, sentido Centro, entre Penha (na altura do Megabox) e o Trevo das Missões, em Cordovil, será liberado
para o tráfego. Junto com a liberação de parte da via, outras interdições acontecerão devido a obras de execução de
pavimentação no sentido Av. Brasil - Zona Oeste.

Durante a interdição, necessária para viabilizar a obra, os veículos com destino à Washington Luis e ao bairro da
Penha devem atentar para os últimos acessos para a pista lateral.
Sinalização específica será instalada para orientar e alertar os motoristas. Apoiadores de tráfego e equipes da CETRio estarão no local para atuar na fluidez e na orientação do trânsito, não só nos trechos da obra como também em
todo o entorno. A operação de trânsito contará com 14 operadores de tráfego por turno, 16 câmeras de
monitoramento e 2 reboques para desobstrução das vias em caso de enguiço ou acidente.

Liberação de via
A partir das 05h do dia 3 de Fevereiro, domingo



Liberação da pista central da Av Brasil, sentido Centro, entre Trevo das Missões e o Megabox, na Penha, altura

da passarela 14 (já o trecho entre a passarela 14 e a passarela 9 permanece em obras)

Interdição
A partir das 5h do dia 3 de Fevereiro, domingo
Interdição de duas faixas da pista central da Av Brasil sentido Zona Oeste, no trecho entre Trevo das Missões e o
Megabox (Penha, altura da passarela 14), conforme figura abaixo.

Veículos com destino à Washington Luís
(Av Brasil sentido Z.Oeste)
Os veículos com destino à Washington Luís devem ficar atentos.
O último acesso da pista central para a pista lateral da Av Brasil sentido Zona Oeste ocorrerá na altura de Ramos,
logo após a passarela 11 (próximo da concessionária Miriam).
O acesso aos bairros da Penha e Olaria, para os motoristas na Av Brasil, sentido Zona Oeste, deverá ser feito na
mesma agulha, conforme desenho esquemático abaixo.

Interdição de agulha
A partir das 11h do dia 1 fevereiro (sexta-feira), até às 5h do dia 3 de fevereiro, domingo
Nos dias e horários da interdição da agulha, os veículos que seguem na Av Brasil, sentido Centro, com destino aos
bairros Penha, Ramos e Olaria, devem acessar a pista lateral desde a altura da passarela 19 (Parada de
Lucas), conforme desenho esquemático abaixo.

Recomendações importantes

É muito importante que sejam respeitadas as orientações dos agentes de trânsito e também de toda sinalização
implantada na área


O uso do transporte público de alta capacidade é a melhor opção para os deslocamentos

