
Esquema de trânsito para evento Ultra Music Brasil, no Sambódromo 

  
De quinta-feira (12) até sábado (14), acontecerá no Sambódromo, o evento Ultra Music Brasil. A operação de trânsito 

terá início às 12h do dia 12, com interdição da Rua Julio do Carmo e da Rua Comandante Maurity. Essas vias 

permanecerão interditadas até as 3h do dia 15. Nos dias 12 e 14, a Rua Benedito Hipólito, entre a Rua Amoroso Lima 

e o Viaduto 31 de Março, e a Av. Salvador de Sá, entre o Batalhão de Choque e a Rua Carmo Neto, serão 

interditadas a partir das 13h, e permanecerão fechadas até as 3h do dia seguinte. Já no dia 13 (sexta-feira), por se 

tratar de um dia útil, essas vias só serão interditadas, a partir das 19h. 

  

A partir das 23h, para atender a saída do evento, a Av. Presidente Vargas, a partir da Rua Carmo Neto, na pista 

lateral, e a Rua Marques de Pombal, a partir da Rua Irineu Marinho, serão utilizadas para implantação de ponto de 

táxi. 

  

A operação de trânsito contará com a participação de 95 homens, entre Guardas Municipais, controladores da CET-

Rio e apoiadores de tráfego, com 16 veículos operacionais e 12 motocicletas, que trabalharão para manter a fluidez, 

coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e efetuar os bloqueios durante todo o 

período do evento. 

  

Técnicos da CET-Rio estarão monitorando, através do Centro de Operações Rio (COR), toda a área do evento, com 

câmeras, para implantar ajustes na programação dos semáforos com o objetivo de garantir a fluidez do trânsito.  

Serão utilizados painéis de mensagens variáveis que informarão sobre as condições de trânsito, os bloqueios viários 

e as rotas de desvio. 

  

A Secretaria de Ordem Pública (SEOP) atuará com reboques baseados em pontos estratégicos e circulando na área 

de abrangência do evento, com a finalidade de reprimir o estacionamento irregular e garantir a fluidez do tráfego. Os 

veículos estacionados irregularmente serão removidos para os depósitos públicos municipais. 

  

INTERDIÇÕES: 

Das 12h de quinta-feira (12) às 3h de domingo (15), ficarão interditadas a Rua Julio do Carmo, no trecho entre Rua 

Carmo Neto e Avenida Marquês de Sapucaí; e a Rua Comandante Maurity. 

 

 
 



Das 13h30 de quinta-feira às 3h de sexta-feira  e das 13h30 de sábado às 3h de domingo, serão realizados os 

seguintes bloqueios: 

 Rua Benedito Hipólito, no trecho entre Rua Carmo Neto e Avenida Marquês de Sapucaí; 

 Avenida Salvador de Sá, a partir do acesso ao Viaduto 31 de Março; 

 Rua Haroldo de Andrade, entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Benedito Hipólito; 

 Avenida Marquês de Sapucaí, em toda sua extensão; 

 Acesso do Viaduto Trinta e Um de Março para a Avenida Salvador de Sá; 

 Rua Frei Caneca, retorno de acesso à Avenida Salvador. 

 

 
 

Das 19h de sexta-feira às 3h de sábado, serão interditadas as seguintes vias: 

 Rua Benedito Hipólito, no trecho entre Rua Carmo Neto e Avenida Marquês de Sapucaí; 

 Avenida Salvador de Sá a partir do acesso ao Viaduto 31 de Março; 

 Rua Haroldo de Andrade, entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Benedito Hipólito; 

 Avenida Marquês de Sapucaí, em toda sua extensão; 

 Acesso do Viaduto Trinta e Um de Março para a Avenida Salvador de Sá; 

 Rua Frei Caneca, retorno de acesso à Avenida Salvador. 

 

 
 

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO 

A partir da 0h de quinta-feira (12), estará proibido o estacionamento, além dos locais já regulamentados, nas 

seguintes vias: 

 Rua Benedito Hipólito; 

 Rua Carmo Neto; 

 Rua Heitor Carrilho; 

  

COMO CHEGAR 



Para chegar ao evento, a Prefeitura recomenda a UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. 

 

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES: 

 UTILIZAR TRANSPORTE PÚBLICO; 

 Para sua segurança, os pedestres somente devem fazer a travessia das vias nos locais semaforizados; 

 É muito importante que sejam respeitadas as orientações dos agentes de trânsito e também de toda 

sinalização implantada na área; 

 Não haverá estacionamento para veículos no entorno do evento. 


