Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2017

BRT Transbrasil | Liberação da pista central da Avenida Brasil, sentido
Zona Oeste, e novas interdições entre Penha e Ramos
No próximo domingo, dia 17 de dezembro de 2017, será concluída a obra no trecho da Avenida Brasil SENTIDO ZONA
OESTE entre Ramos e a passarela 14 (Penha), com extensão total de 2km. No mesmo dia será implantada uma nova
frente de obras na Av. Brasil, na pista central SENTIDO CENTRO, entre Ramos e Penha (mesmo trecho que será
entregue). As alterações na obra iniciarão às 22h30 de sábado para domingo (dia 16 para 17 de dezembro).
O planejamento de tráfego dessa nova etapa da obra da Transbrasil foi definido pelo Secretário Fernando Mac
Dowell e pelos técnicos da CET-Rio, da SMTR e da SMUIH (Secretária Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e
Habitação) .

Essa nova etapa da obra ocupará totalmente a pista central sentido Centro (quatro faixas), entre os bairros da
Penha e de Ramos. Esse trecho será somado ao já interditado no sentido Centro, entre a Passarela 14 e a Penha,
totalizando 6 km de interdições.
Devido a essa nova frente de obras, o Viaduto da Transcarioca, que foi aberto ao tráfego como rota alternativa
para Penha, Ramos e Olaria será fechado. A ligação para táxis da Avenida Brasil para o Aeroporto Galeão,
compartilhada com o BRT, também será fechada.
Além disso, a agulha de acesso à pista central dos veículos provenientes do Viaduto Edno Machado também será
fechada. Esses veículos deverão prosseguir pela pista lateral.

MEDIDAS MITIGATÓRIAS
Para minimizar os impactos, a pista central sentido Z.Oeste reaberta ao tráfego ficará com duas faixas no sentido
Centro, no trecho da interdição, durante o período da obra. Essas faixas proporcionarão o aumento de capacidade
de escoamento do fluxo.
Também será implementada sinalização específica para orientar e alertar os motoristas, assim como 5 painéis de
mensagens variáveis, que estarão posicionados estrategicamente com a mesma finalidade.
Desde sábado, dia 02 de dezembro, houve mudança em dois pontos entre a Passarela 10 e a 9, de forma a
redistribuir as linhas e permitir a melhoria da fluidez do trânsito na pista lateral da Avenida Brasil, para minimizar o
impacto do volume de veículos provenientes do Viaduto Edno Machado que normalmente acessariam a pista
Central.
Outra ação para mitigar os impactos será implementada, a partir do dia 18 de novembro (segunda-feira). A rua Sgt.
Silva Nunes será bloqueada entre a Rua da Regeneração e a Av. Brasil, das 6h às 10h dos dias úteis. A via promove
uma alimentação forte de veículos na Av. Brasil, comprometendo a fluidez no trecho. O desvio dos veículos poderá
ser realizado através da Rua da Regeneração e da Rua Vinte e Nove de Julho, com acesso à Av. Brasil após a agulha
de acesso à Av. Central, onde o volume de veículos diminui bastante.

A operação de trânsito contará com 52 câmeras de monitoramento, oito reboques, já utilizados na operação da
Avenida Brasil e das rotas alternativas, e 35 operadores de tráfego, distribuídos ao longo do dia, que estarão no local
para atuar na fluidez e na orientação do trânsito, não só nos trechos das obras como também em todo o entorno.
Para minimizar o impacto, também será aberta ao tráfego duas novas agulhas. Uma na altura da Passarela 15
(Megabox), ligando a pista central à pista lateral para os veículos que seguem nas faixas invertidas terem acesso ao
Viaduto Edno Machado, e a segunda ligando a pista lateral sentido Centro à pista central no final da interdição.

PRINCIPAIS ROTAS ALTERNATIVAS

Sentido Centro
· Linha Vermelha;
· Avenida Pastor Martin Luther King;
· Rua Leopoldo Bulhões;
Sentido Z.Oeste
· Linha Vermelha;
· Bonsucesso/Olaria/Penha:
o Democráticos, Uranos, Lobo Júnior
o Leopoldo Bulhões, Teixeira de Castro
· As rotas próximas às saídas da Linha Amarela poderão ser utilizadas como alternativas pelos usuários
daquela via, especialmente:
o Av. Dom Helder Câmara
o Corredor da Av. Marechal Rondon/ Rua Vinte e Quatro de Maio
· Av. Pastor Martin Luther King Junior

OUTRAS INTERVENÇÕES
No próximo domingo, dia 17, a pista central da Avenida Brasil, entre a Passarela 9 e a Passarela 14 , sentido Z.Oeste,
será liberado para o tráfego.
De quarta para quinta-feira, dia 13 para o dia 14, será desmontada a Passarela 11 da pista lateral no sentido Centro.
A pista lateral será bloqueada a partir das 22h e os veículos deverão utilizar as duas faixas liberadas ao tráfego na
pista central. Os veículos com destino a Ilha do Governador deverão acessá-la pela Linha Amarela.
Para desmontar a passarela existente a Avenida Brasil, sentido Deodoro, tanto a pista central quanto a lateral
serão bloqueadas na altura da Avenida Brigadeiro Trompowski, na madrugada de quinta para sexta (dias 14 a 15)
das 0h às 4h. Neste horário, os veículos devem utilizar preferencialmente a Linha Vermelha. Os caminhões poderão,
excepcionalmente, acessar a Linha Vermelha no horário da interdição entre a Avenida Brigadeiro Trompowski e a
Rodovia Washington Luís.
Os veículos serão desviados pela lateral da Avenida Brasil, Avenida Brigadeiro Trompowski, retorno embaixo da
Linha Vermelha, Linha Vermelha sentido Centro, Avenida Brigadeiro Trompowski, Avenida Almirante Frontin, Rua
Santo Adalardo e Avenida Brasil sentido Z. Oeste.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
· O limite de velocidade deve ser respeitado, nas faixas com o sentido invertido a velocidade máxima é de
40km/h;
· O uso do transporte público de alta capacidade é a melhor opção para os deslocamentos da população,
Supervia e Metrô terão esquema especial de operação.

