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Informações sobre o trânsito em tempo real no Twitter: www.twitter.com/operacoesrio

Transbrasil: Acessos da Av. Brasil à Rodovia Washington Luiz e ao bairro
da Penha foram modificados no último sábado (05/08)
Para obras da Transbrasil, no sábado (5/8), foram fechadas as agulhas de acesso à Penha e à Rodovia Washington
Luiz (BR-040), a partir das faixas invertidas na pista central da Av. Brasil. Para manter o acesso à rodovia federal, foi
aberta uma nova agulha na altura da passarela 15, que fica aproximadamente 1km antes da agulha provisória
existente. Para a Penha, o acesso é realizado pela pista lateral da Av. Brasil, sentido Zona Oeste, através do Viaduto
da Av. Lobo Junior. Veja os detalhes no Boletim Especial: http://bit.ly/BoletimObrasTransbrasil

Linha Amarela: Interdições noturnas para obras e manutenção
Até 11 de agosto, das 22h às 5h, haverá interdição ao tráfego de veículos das alças de Acesso 4 e 4ª, assim como da Saída 5,
da Avenida Governador Carlos Lacerda, a Linha Amarela, sentido Ilha do Fundão.

Fechamento noturno do Túnel Rio 450 para manutenção
A concessionária Porto Novo informa que o Túnel Rio450 fica fechado toda quinta-feira, das 23h às 4h, para
execução de serviços de manutenção. Neste horário, os motoristas devem seguir pela Avenida Presidente Vargas ou
pelo Túnel Prefeito Marcello Alencar. A equipe de trânsito da concessionária orienta o tráfego, e um painel de
mensagem variável fica posicionado próximo à Avenida Presidente Vargas para informar os motoristas.

Regras para circulação de veículos de carga no Rio
Conheça as regras para a circulação de veículos de carga, e para a operação de carga e descarga, no Rio. Confira
as restrições para este tipo de atividade no nosso boletim especial: http://ow.ly/qYVBo

Barra da Tijuca
Até 23 de setembro – Aos sábados, das 7h às 14h, para a realização de um evento comunitário, está permitido o
estacionamento especial de motocicletas, na pista lateral, faixa junto às edificações, da Avenida das Américas, na
área frontal ao imóvel de nº. 14.800, a Concessionária Harley Davidson.
Até 20 de outubro – Para a realização de carga e descarga provisória para obras, na Barra da Tijuca, está
autorizado o estacionamento na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Lote 1, PAL 48.346, junto e antes da
edificação nº 2.710, em frente ao imóvel, das 8h do dia 23 de março às 22h do dia 20 de outubro.

Curicica
Até 29 de agosto de 2017 - Para obras de manutenção, haverá interdição ao tráfego de veículos, em uma faixa de
rolamento, alternadamente e em parte do passeio, nas seguintes vias:
- Estrada Coronel Pedro Corrêa (de 14 de julho até 29 de agosto de 2017):
a) entre a Avenida Embaixador Abelardo Bueno e a Estrada dos Bandeirantes;
b) na esquina com a Rua Coronel William;
c) na esquina com a Avenida Imperatriz Leopoldina;
d) na esquina com a Avenida Vice-Presidente José Alencar;
e) na esquina com a Rua Franz Weissman.

- Estrada dos Bandeirantes ( de 14 de julho até 29 de agosto de 2017):
a) entre a Estrada Coronel Pedro Corrêa e a edificação nº 5.521,
b) na esquina com a Avenida Salvador Allende;

- Estrada dos Bandeirantes ( de 14 de junho até 18 de agosto de 2017):
c) entre a Rua Godofredo Marques a edificação nº 7.520,
d) na esquina com a Estrada do Camorim;
e) na esquina com a Rua Chalé;
f) na esquina com a Rua Capela Nova;
g) na esquina com a Rua Barra Longa.

Guaratiba
Até 4 de setembro – Para obras, haverá interdição ao tráfego de veículos em meia pista de rolamento da Estrada do
Magarça, nos seguintes trechos:


Entre a Rua Irmã Maria Maurita e a Rua Rosarinho, sentido Campo Grande;



No trecho entre a Rua São Deográcias e a Rua Estrada do Canhagá, sentido Pedra de Guaratiba.

Jacarepaguá
Até 30 de setembro – Para obras de assentamento de rede de drenagem, até 30 de setembro, às 19h, haverá
interdição ao tráfego de veículos da Estrada do Itanhangá, no trecho compreendido entre a Avenida Engenheiro
Souza Filho e a Estrada do Pica Pau.

Anil
Até 9 de setembro – Para assentamento de rede de esgoto sanitário, das 9h às 19h, haverá interdição ao tráfego de
veículos de uma faixa, das seguintes vias:
I – Estrada de Jacarepaguá, no trecho compreendido entre a edificação de nº. 6.069 e a Estrada do Engenho d’Água;

II – Interseção da Estrada de Jacarepaguá com a Estrada do Engenho d’Água.
Até 27 de agosto – Para obras, haverá interdição de uma faixa na Estrada do Engenho D’água, em frente à
edificação de n° 1444, do dia 5 de junho ao dia 27 de agosto, das 22h às 5h do dia subsequente. Autorizada a
utilização de trecho do passeio na Estrada do Engenho D’Água, da seguinte forma:



Entre as edificações de n°s 1.041 e 1.501, do dia 5 de junho ao dia 27 de agosto;
Entre a edificação de n° 1.041 e a esquina do Canal do Anil, do dia 5 de junho ao dia 3 de setembro.

Até 23 de setembro de 2017 – Para carga e descarga provisória para obras, foi autorizado o estacionamento de
veículos na Estrada Meringuava, na Taquara, em frente à edificação nº 1.130, no sentido do tráfego, ao longo da guia
da calçada, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, e aos sábados, das 7h às 16h.
- Proibição de estacionamento - Proibido o estacionamento de veículos na Rua Ana Silva, junto ao lado ímpar, no
trecho entre a Rua Comendador Siqueira e a Avenida Geremário Dantas. Entrará em vigor com a instalação da
sinalização necessária.
- Proibição de estacionamento - Proibido o estacionamento de veículos na Rua Albano de Carvalho, junto ao lado
par, no trecho entre a Rua Leiloeiro Ernani Mello e a Alameda Sandra P. de Faria Alvin. Entrará em vigor com a
instalação da sinalização necessária.

Magalhães Bastos
Até 10 de agosto – Para a realização de obras, haverá interdição ao tráfego de veículos, será implantado regime de
mão única de direção e proibido o estacionamento em vias do bairro Magalhães Bastos. Os bloqueios no trânsito
ocorrerão nas seguintes vias:
 Rua Cariinhanha, entre a Rua Bonina e a Rua Visconde de Nacar;
 Rua Laranjeiras do Sul, entre a Rua Ipitangas e a Rua Carinhanha.
Será implantada mão única de direção, no sentido da primeira para a segunda, nas seguintes vias:
 Rua Bonina, entre a Rua Carinhanha e a Rua Visconde de Nacar;
 Rua Visconde de Nacar, no trecho compreendido entre a Rua Bonina e a Rua Carinhanha.
Estará proibido o estacionamento de veículos em ambos os lados das seguintes vias:



Rua Bonina, entre a Rua Carinhanha e a Rua Visconde de Nacar;
Rua Visconde de Nacar, entre a Rua Bonina e a Rua Carinhanha.

Recreio dos Bandeirantes
Nos domingos e feriados, até 12 de outubro, a partir das 7h até 16h, a Avenida Lucio Costa, fica interditada na pista
junto à orla, no trecho compreendido entre a Avenida Gláucio Gil e o retorno existente nas proximidades da Rua
Governador Raul Veiga, para ser utilizada como Área de Lazer pelos moradores do Recreio dos Bandeirantes.
A CET-Rio solicita aos motoristas que durante o período da interdição da Avenida Lúcio Costa para a realização do
evento, utilizem a Avenida Gláucio Gil, Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, Avenida Pedro Moura, Avenida do
Contorno e Avenida Lúcio Costa como alternativa de desvio de trânsito.
Até 15 de agosto – Obra de assentamento da rede de água potável causará, até 15 de agosto, às 19h, interdição ao
tráfego de veículos, de uma faixa, das seguintes vias:
 Rua Urucuia, entre a edificação de nº. 764 e a Rua Inhamus;
 Rua Inhamus, no trecho compreendido entre a Rua Urucuia e o Lote s/n.º.

Taquara
Para obras, interdição da Av. Nelson Cardoso, até 6 de setembro
Até 6 de setembro – Em virtude da realização de uma obra de recomposição de galeria de concessionária de
telecomunicações, entre os dias 22 de julho e 6 de setembro, no horário das 22h às 4h, a Avenida Nelson Cardoso,
sentido Tanque, será interditada entre os números 525 e 707. O tráfego de veículos será desviado pela calha do
BRT Transcarioca. A operação de trânsito contará com a participação de agentes da CET-Rio, Guarda Municipal e
orientadores de tráfego, que trabalharão para manter a fluidez, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e efetuar

as interdições necessárias, para realização da obra. O Centro de Operações Rio (COR) fará o monitoramento de
toda a região impactada pela interdição, permitindo que técnicos da CET-Rio implantem ajustes na programação
semafórica, em função das condições do trânsito.

Freguesia
Até 28 de agosto – Para assentamento de rede de esgoto sanitário, das 22h às 5h e das 6h às 19h, haverá
interdição a tráfego de veículos de uma faixa de rolamento, de forma alternada, da Estrada do Gabinal, nas
proximidades da edificação de nº. 186.

Humaitá
Até 31 de março de 2018 – Das 10h às 16h, está permitido o estacionamento de veículos para realização de
carga/descarga provisória para obras, na Rua Professor Alfredo Gomes, lado ímpar, e em frente à edificação de nº
701 da Rua Muniz Barreto, com 15m de extensão, ao longo da via, no Humaitá.

12 e 19 de agosto – Das 16h às 22h, para realização de obras, haverá interdição parcial ao tráfego de veículos na
Rua da Assembleia, em frente a edificação de nº 85, em meia pista, de forma de alternada.

Lapa
22 a 23 de setembro, 20 a 21 de outubro e 24 a 25 de novembro – No Centro, para evento cultural, foi permitida a
reserva de duas vagas de estacionamento de veículos e a parada para embarque e desembarque de passageiros, na
Rua da Lapa, no trecho compreendido entre sábados, das 16h às 17h e das 18h às 19h.

Maracanã, Tijuca e Vila Isabel
Até 12 de agosto – Para realização do serviço de poda de árvores, das 7h às 22h, haverá interdição, com bloqueio
do estacionamento, nas seguintes vias:
 Rua Morais e Silva, entre as ruas Ibituruna e Professor Gabizo, interdição parcial em meia pista de forma
alternada, no dia 9 de agosto, das 7h às 15h;
 Rua Padre Champagnat, interdição total em toda a extensão, no dia 9 de agosto, das 14h às 22h, e nos dias
10 e 11 de agosto, das 7h às 15h;
 Rua Conde de Bonfim, em frente à edificação de nº 1168, interdição parcial em meia pista de forma
alternada, no dia 10 de agosto, das 14h às 22h;
 Rua Barão de Pirassinunga, em frente à edificação de nº 36, interdição parcial em meia pista de forma
alternada, no dia 10 de agosto, das 14h às 22h;
 Rua Ribeiro Guimarães, em frente à edificação de nº 262, interdição parcial em meia pista de forma
alternada, no dia 11 de agosto, das 14h às 22h;
 Rua Oliveira da Silva, em frente à edificação de nº 48, interdição parcial em meia pista de forma alternada, no
dia 11 de agosto, das 14h às 22h;
 Rua Conde de Bonfim, em frente à Praça Saens Peña, interdição parcial em meia pista de forma alternada,
no dia 12 de agosto, das 7h às 15h;
 Rua Leopoldo, em frente à edificação de nº 715, interdição parcial em meia pista de forma alternada, no dia
12 de agosto, das 14h às 22h.

Madureira
Estrada do Portela, em Madureira, segue com faixa ocupada para obras
Desde 24 de julho, há interdições na Estrada do Portela, na altura da Rua Américo Brasiliense, para obra
emergencial na galeria de Águas Pluviais. A Rua Américo Brasiliense também está bloqueada. Previsão de liberação

até 19/08. Motoristas que seguem pela Rua Carolina Machado devem desviar, acessando a Estrada do Portela pela
Rua Maria Freitas.

Penha
Nos dias 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de agosto – Para “FEIRA GASTRONÔMICA”, das 15h às 22h, haverá
interdição ao tráfego de veículos na Rua do Couto, no trecho compreendido entre a Rua Panamá e a Rua Quito.
Veículos procedentes da Rua do Couto com destino à Rua Quito seguirão pela Rua Panamá, Rua Jacurutã e Rua
Quito.

Tijuca
Até 13 de agosto – Para içamento de equipamento, das 8h às 14h, haverá interdição ao tráfego de veículos de 2
(duas) faixas de rolamento da Rua Santo Afonso, em frente à edificação de nº 215. Será proibido o estacionamento
de veículos na Rua Santo Afonso, em frente à edificação de nº 215.

