
 Prefeitura monta esquema especial de trânsito e transportes para 

implosão do antigo prédio do Ibge 
 

 
 

A Prefeitura do Rio informa que, no próximo domingo, dia 13 de maio de 2018, às 7h, vai realizar a implosão do 

antigo prédio do IBGE, localizado no bairro da Mangueira, nas proximidades da Rua Visconde de Niterói, n° 1.246. 

Para a plena e segura realização da operação, algumas vias serão interditadas. A CET-Rio preparou um esquema 

especial de trânsito para o entorno. 

 

 
 

A operação de trânsito contará com a participação de 30 homens, entre controladores da CET-Rio e Guardas 

Municipais, que efetuarão os bloqueios, além de trabalhar para manter a fluidez, ordenar os cruzamentos e orientar 

pedestres durante todo o período da interdição. 

 

Técnicos da CET-Rio vão monitorar toda a área impactada pela interdição através de câmeras no Centro de 

Operações Rio (COR), permitindo que sejam implantados ajustes na programação dos semáforos, com o objetivo de 

garantir a fluidez do trânsito. Serão utilizados quatro painéis de mensagens variáveis e sete faixas que informarão 

sobre a interdição e rotas de desvio. 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2018 

 

 



A Rua Visconde de Niterói, no período entre 6h e 8h, ficará totalmente interditada, em ambos os sentidos, no trecho 

entre o Viaduto da Mangueira (Viaduto Agenor de Oliveira) e a Rua Ana Neri. Abaixo, confira rotas de desvio: 

 Entre 6h e 8h de domingo, veículos que estiverem trafegando pela Rua Senador Bernardo Monteiro, no 

sentido São Cristóvão, serão desviados para a Rua Ana Neri e Rua São Luiz Gonzaga; 

 Veículos que estiverem na Av. Marechal Rondon, sentido Centro, não poderão acessar o Viaduto da 

Mangueira e deverão seguir pela Avenida Radial Oeste. O acesso à região de São Cristóvão e de Benfica 

deverá ser feito pelo Viaduto de São Cristóvão. 

 Já os veículos que estiverem na Avenida Visconde de Niterói, sentido Benfica, serão desviados pelo Viaduto 

da Mangueira. Motoristas que desejarem seguir para Benfica deverão acessar a Rua São Francisco Xavier, 

Rua Santos Melo, Rua Licínio Cardoso e Rua Ana Neri. 

 

RECOMENDAÇÃO 

Evitar circular de veículo particular na Mangueira, São Cristóvão e Benfica no horário da interdição. 

 

 

 
A Subsecretaria Municipal de Defesa Civil comunicou moradores e pedestres que circulam nas imediações da região 

do evento e solicita que os ocupantes dos imóveis situados dentro da área de segurança máxima, conforme foto 

abaixo, deverão desocupá-los até uma hora antes da implosão, portanto às 6h, seguir as orientações dos agentes da 

prefeitura e dirigir-se para além dos limites de segurança estabelecidos pela Defesa Civil. O retorno aos imóveis só 

poderá ser realizado depois da liberação total da área. 

 

RECOMENDAÇÕES DA DEFESA CIVIL 

Antes de sair, verifique: 

 Se o registro de gás (botijão) está fechado; 

 Se as portas e janelas estão fechadas; 

 Desligar a chave geral de energia de sua residência; 

 Não deixar veículos estacionados nas ruas bloqueadas, somente dentro de garagens; 

 Levar seus animais de estimação; 

 Ficar atento para os sinais sonoros convencionados para a execução da operação (SIRENES): 

 

HORÁRIOS DAS SIRENES 

 1º TOQUE – às 6h30 – Bloqueio total das vias (30 min.); 

 2º TOQUE – às 6h50 – Inspeção final da área evacuada (varredura de 10 min.); 

 3º TOQUE – às 6h55 – TOQUE DE ATENÇÃO; 



 4º TOQUE – às 7h – IMPLOSÃO; 

 5º TOQUE – às 7h15 – LIBERAÇÃO DA ÁREA, APÓS CHECAGEM DOS TÉCNICOS. 

 

Estarão presentes equipes Operacionais de Defesa Civil, da Assistência Social e Agentes Comunitário de Saúde 

para os esclarecimentos necessários. 

 

 Prédio que será implodido 

 Área de segurança máxima (150m) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Alteração de itinerário das linhas municipais e intermunicipais para implosão do antigo prédio do IBGE (das 

06h às 08h do dia 13/05/18): 

 

LINHAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS QUE TRAFEGAM PELA RUA VISCONDE DE NITERÓI 

*SENTIDO CENTRO 

- Itinerário a ser realizado: …, Rua Bernardo Monteiro, Rua Ana Neri, Rua São Luiz Gonzaga, Campo de São 

Cristóvão, Rua Figueira de Melo, Rua Francisco Eugênio, Av. Francisco Bicalho, … 



 

 

*SENTIDO BENFICA 

- Itinerário a ser realizado: …, Av. Osvaldo Aranha, Viaduto de São Cristóvão, Rua Gen. Herculano Gomes, Praça 

Virgílio de Melo Gomes, Av. Rotary Internacional, Rua Dom Meinrado, Rua São Luiz Gonzaga, Av. Dom Helder 

Câmara, ... 

 

*LINHAS PROVENIENTES DA RUA SÃO FRANCISCO XAVIER QUE TRAFEGAM PELO BAIRRO DA 

MANGUEIRA 

- Itinerário a ser realizado: …, Rua São Francisco Xavier, Rua Santos Mello, Rua Licínio Cardoso, Rua Marjor 

Suckow, Viaduto Ana Neri, ... 

 

 
SuperVia irá interromper circulação dos ramais Saracuruna e Belford Roxo, por medida de segurança, das 

6h15 às 7h30, as viagens desses ramais serão reprogramadas 

 

No próximo domingo (13/05), por medida de segurança, a SuperVia precisará interromper temporariamente a 

circulação dos trens entre as estações Central do Brasil e Triagem (ramais Saracuruna e Belford Roxo) para a 

implosão do antigo prédio do IBGE, localizada no bairro de Benfica, ao lado da linha férrea. Das 6h15 às 7h30, 

algumas viagens desses ramais terão os horários de partida reprogramados, e outras viagens com destino à Central 

do Brasil serão encerradas na estação Triagem. 

 

Os passageiros estão sendo informados sobre as alterações na grade por meio do sistema de áudio das estações. O 

planejamento para cada ramal pode ser consultado nas estações ou na seção "Planeje a Sua Viagem" disponível no 

aplicativo e no site da concessionária www.supervia.com.br, Os interessados também podem consultar o SuperVia 

Fone, no número 0800 726 9494. 

 

 
Linha 2 terá horário de abertura diferenciado neste domingo. Operação comercial entre Pavuna e Estácio só 

será iniciada meia hora após a liberação da área da implosão de prédio na Mangueira 

Devido à implosão do antigo prédio do IBGE, na Mangueira, prevista para as 7h deste domingo (13/5), as estações 

da Linha 2 do MetrôRio terão seu horário de abertura alterado. Devido à proximidade da região com as vias do metrô, 

a operação comercial entre Pavuna e Estácio será iniciada 30 minutos após a liberação da área pela Subsecretaria 

Municipal de Defesa Civil, responsável pela implosão. As Linhas 1 e 4 funcionarão no horário normal, das 7h às 23h. 

Durante os fins de semana e feriados, a transferência entre as Linhas 1 e 2 ocorre na estação Estácio. 

 


