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

TransBrasil: trecho em obras foi ampliado no último dia 3
No último dia 3, foi implantada nova frente de obras na Av. Brasil, até a Passarela 19. Com essa interdição, foi
completado o trecho inicial de 6km, entre Bonsucesso e o acesso ao Trevo das Missões. A obra passou a ocupar
totalmente a pista central (quatro faixas), sentido Zona Oeste, no trecho entre a Passarela 17 e o Trevo das Missões
(entre os bairros da Penha e Cordovil). Assim, há interdições entre as passarelas 9 e 19 (Bonsucesso e Trevo das
Missões). Saiba mais: http://bit.ly/AvBrasilObras0306

Coelho Neto: Interdições na Av. Brasil ocorrem desde 15 de maio
Desde 15 de maio, a Av. Brasil tem uma faixa interditada, em cada sentido, junto ao canteiro central, na altura de
Coelho Neto (passarela 28), entre as ruas Ouseley e Pedro Jório. O bloqueio é para dar continuidade às obras da
Transbrasil. Essa interdição acontece no pavimento rígido e tem previsão de término no dia 15 de julho. Não são
esperados impactos significativos no trânsito devido à intervenção ser em trecho onde a largura da via é maior.

Linha Amarela: interdições para obras e manutenção, até 30 de junho
A via expressa terá interdições entre a Estrada do Gabinal e a Linha Vermelha e nos túneis da via, da seguinte forma:
 Uma faixa em ambos os sentidos, alternadamente, entre o viaduto sobre a Estrada do Gabinal e a Linha
Vermelha, de segunda a sexta, das 10h às 17h e das 22h às 5h dos dias subsequentes e, aos sábados,
domingos e feriados, das 7h às 17h e das 22h às 5h dos dias subsequentes;





Uma faixa em ambos os sentidos, alternadamente, das pistas das alças de acessos e saídas, em toda a
extensão, entre o viaduto sobre a Estrada do Gabinal e a Linha Vermelha, das 10h às 17h e das 22h às 5h
dos dias subsequentes;
Uma galeria dos túneis Engenheiro Raymundo Paula Soares, Geólogo Enzo Tótis e Enaldo Cravo Peixoto,
alternadamente, em ambos os sentidos, das 22h às 5h dos dias subsequentes.

O tráfego de veículos será desviado pelas galerias não interditadas dos túneis Engenheiro Raymundo Paula Soares,
Geólogo Enzo Tótis e Enaldo Cravo Peixoto, com a ocorrência de mudança de mão.
Será implantado regime de duplo sentido de direção, da seguinte forma:
 Para o fechamento dos túneis Engenheiro Raymundo Paula Soares, Geólogo Enzo Tótis e Enaldo Cravo
Peixoto, sentido Fundão, as alças de acessos da Freguesia e da Estrada do Pau Ferro deverão ser
interditadas. Ocorrerá mudança de mão nas galerias dos túneis não interditadas e na Linha Amarela, entre a
Praça do Pedágio e as proximidades da Av. Geremário Dantas, passando a ter duas faixas operando no
sentido Barra e uma faixa no sentido Fundão;
 Para o fechamento dos túneis Engenheiro Raymundo Paula Soares, Geólogo Enzo Tótis e Enaldo Cravo
Peixoto, sentido Barra da Tijuca, as alças de saída da Estrada do Pau Ferro deverão ser interditadas,
ocorrendo mudança de mão nas galerias dos túneis não interditadas e na Linha Amarela, entre a Praça do
Pedágio e as proximidades da Av. Geremário Dantas, passando a ter duas faixas duas faixas operando no
sentido Fundão e uma faixa no sentido Barra.

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 de 2017.

Camorim
1º de julho – Das 23h às 7h do dia subsequente, para a realização do evento “Formatura de Medicina Unigranrio 171”, no Riocentro, haverá interdição ao tráfego de veículos nas seguintes vias:
 Rua Abraão Jabour, no trecho compreendido entre a Rua Pedro Calmon e Rua Olof Palme;
 Rua Inominada, no trecho compreendido entre a Rua Abraão Jabour e Estrada dos Bandeirantes.

Veículos procedentes da Avenida Abraão Jabour, com destino à Estrada dos Bandeirantes, deverão seguir pela Rua
Abraão Jabour, Rua Pedro Calmon, Avenida Salvador Allende, Rua Olof Palme e Estrada dos Bandeirantes.
15 de julho – Das 20h às 7h do dia subsequente, para a realização da “Formatura de Medicina UFF 17-1”, no
Riocentro, haverá interdição ao tráfego de veículos nas seguintes vias:
 Rua Abraão Jabour, no trecho compreendido entre a Rua Pedro Calmon e Rua Olof Palme;
 Rua Inominada, no trecho compreendido entre a Rua Abraão Jabour e Estrada dos Bandeirantes.
Veículos procedentes da Avenida Abraão Jabour, com destino à Estrada dos Bandeirantes, deverão seguir pela Rua
Abraão Jabour, Rua Pedro Calmon, Avenida Salvador Allende, Rua Olof Palme e Estrada dos Bandeirantes.
Até 21 de julho – Das 7h às 20h, em Camorim, para a realização de obras, uma faixa de rolamento, de forma
alternada, da Estrada do Camorim, esquina com a Rua Jerônimo Serqueira, fica parcialmente interditada ao tráfego
de veículos. A calçada da via, no trecho compreendido entre a edificação de nº 173 e a Estrada dos Bandeirantes,
fica totalmente interditada, no entanto, deverá ser deixado, no mínimo, um trecho de 1,20m de largura da calçada
para a passagem de pedestres.
5 de agosto – Das 23h às 8h do dia subsequente, para a realização da “Formatura de Medicina Unesa 17-1”, no
Riocentro, haverá interdição ao tráfego de veículos nas seguintes vias:
 Rua Abraão Jabour, no trecho compreendido entre a Rua Pedro Calmon e Rua Olof Palme;
 Rua Inominada, no trecho compreendido entre a Rua Abraão Jabour e Estrada dos Bandeirantes.
Veículos procedentes da Avenida Abraão Jabour, com destino à Estrada dos Bandeirantes, deverão seguir pela Rua
Abraão Jabour, Rua Pedro Calmon, Avenida Salvador Allende, Rua Olof Palme e Estrada dos Bandeirantes.

Jacarepaguá
Anil
Até 27 de agosto – Para obras, haverá interdição de 1 (uma) faixa na Estrada do Engenho Dágua, em frente à
edificação de n° 1444, do dia 5 de junho de 2017 ao dia 27 de agosto de 2017, das 22h às 5h do dia subsequente.
Autorizada a utilização de trecho do passeio na Estrada do Engenho D’Água, da seguinte forma:



No trecho compreendido entre as edificações de n°s 1.041 e 1.501, do dia 5 de junho de 2017 ao dia 27 de
agosto de 2017;
No trecho compreendido entre a edificação de n° 1.041 e a esquina do Canal do Anil, do dia 05 de junho de
2017 ao dia 3 de setembro de 2017.

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 29 de junho – Para manutenção, está autorizada a interdição total das faixas das Galerias dos Túneis Senador
Nelson Carneiro e Cauby Peixoto da seguinte forma:
 Pista sentido Avenida Brasil, trecho compreendido entre o Km 7 (Estação BRT Boiuna) e o Km 4 (Praça do
Pedágio), das 23h dos dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2017, ás 5h dos dias subsequentes;



Pista sentido Barra da Tijuca, trecho compreendido entre o Km 4 (Praça do Pedágio) e o Km 7 (Estação BRT
Boiuna), das 23h dos dias 21, 22, 28 e 29 de junho de 2017, às 5h dos dias subsequentes;

Será invertido o regime de mão de direção da seguinte forma:
 Calha do BRT, das Galerias dos Túneis Senador Nelson Carneiro e Cauby Peixoto, sentido Barra da Tijuca,
das 23h dos dias 19, 20, 26, e 27 de junho de 2017, às 5h dos dias subsequentes;
 Calha do BRT, das Galerias dos Túneis Senador Nelson Carneiro e Cauby Peixoto, sentido Avenida Brasil,
das 23h dos dias 21, 22, 28, e 29 de junho de 2017, às 5h dos dias subsequentes.

Recreio dos Bandeirantes
Nos domingos e feriados até 12 de outubro de 2017, 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.
15 de junho - Das 8h às 13h, para a passagem de uma procissão, serão utilizadas as seguintes vias, conforme o
itinerário: Rua Olinda Ellis, Estrada da Cambota, Rua Ituaçu, Rua Avaré, Rua Baicurú e retornando pela Rua Olinda
Ellis até o Centro Esportivo Miécimo da Silva.

Vargem Pequena
Até 2 de julho – Das 12h às 23h, para a realização de uma festa junina, haverá interdição ao tráfego de veículos da
Rua Paulo Roberto Matheus, no trecho compreendido entre as ruas Salomão Molina e Oitenta e Dois, nos dias 14,
15, 16, 21, 22, 23 d 30 de junho, bem como nos dias 1º e 2 de julho.

Botafogo
17 e 18 de junho – Para a realização de obras, das 14h às 22h, uma faixa da Rua Dezenove de Fevereiro fica
interditada, na altura da Rua Voluntários da Pátria.
17 e 18 de junho – Para obras, haverá a interdição de uma faixa de trânsito por vez, de forma alternada da Rua
Dezenove de Fevereiro, altura da Rua Voluntários da Pátria. Das 14h às22h dos dias subsequentes;

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.

Centro
18 de junho – Das 16h às 18h, para procissão em homenagem ao “Padroeiro Santo Antônio pela Venerável
Irmandade do Santo Sacramento”, será utilizada uma faixa, do lado direito, das seguintes vias, conforme o itinerário a
seguir: Rua dos Inválidos, em frente à edificação de nº 42 (concentração); Praça da República; Rua do Senado; Rua
Tenente Possolo; Avenida Henrique Valadares; e Rua dos Inválidos, em frente à edificação de nº 42 (dispersão).

Lapa
23 a 24 de junho, 25 a 26 de agosto, 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.
Até 24 de junho – Para obras, haverá interdição parcial ao tráfego de veículos nas seguintes vias:
 Rua Senador Pompeu, de 1 (uma) faixa de rolamento junto ao lado direito, no trecho compreendido entre as
edificações de nº 117 e nº 129, do dia 5 ao dia 14 de junho de 2017, das 6h às 18h;
 Rua Senador Pompeu, de 2 (duas) faixas rolamento, central e do lado direito, a partir do cruzamento com a
Rua Alexandre Mackenzie, até a edificação de nº 115 daquela rua, do dia 15 ao dia 24 de junho de 2017, das
6h às 18h
Será proibido o estacionamento de veículos na Rua Senador Pompeu, da seguinte forma:
 No trecho compreendido entre as edificações de nº 124 e nº118, do dia 5 ao dia 14 de junho de 2017, das 6h
às 18h;
 No trecho compreendido entre as edificações de nº 116 e nº 110, do dia 15 ao dia 24 de junho de 2017, das
6h às 18h.

Santo Cristo
Até 18 de junho – Uma operação de Corpus Christi no entorno da Rodoviária Novo Rio irá causa interdição do
tráfego de veículos para estacionamento (estocagem) de ônibus rodoviários na písta lateral da Avenida Brasil, no
sentido Centro, entre as ruas Conde de Leopoldina e da Igrejinha, das 6h do dia 14 às 24h do dia 15 e no dia 18 de
junho 6h às 24h.

Grajaú
Até 18 de junho – Para a CEG realizar serviços de fresagem e recomposição asfáltica, das 21h às 5h, do dia 12 ao
dia 16, e das 10h às 19h, do dia 17 e 18, haverá interdição parcial ao tráfego de veículos, em uma faixa de
rolamento, de forma alternada, na interseção da Rua Barão do Bom Retiro com a Rua José do Patrocínio.

Irajá
17 de julho – Das 19h às 24h, para realização de festa junina, haverá interdição ao tráfego de veículos da Rua
Monte Santo, no trecho compreendido entre a Avenida Brás de Pina até a Avenida Homero Batista. Os veículos
procedentes da Avenida Brás de Pina, com destino à Estrada Padre Roser, seguirão até o Largo Rubey Wanderley e
Estrada Padre Roser.

Olaria
1º de julho – Para evento, está autorizada a interdição ao tráfego de veículos na Rua Doutor Nunes, no trecho
compreendido entre a Rua Leopoldina Rêgo e a Rua Anspecada Melo. Das 12h às 24h. Veículos procedentes da
Rua Leopoldina Rêgo com destino à Rua Doutor Nunes seguirão pela Rua Anspecada Melo e Rua Leopoldina Rêgo.

Penha Circular
Até 18 de junho – Das 15h do dia 14 às 15h do dia 18 de junho, para evento de Corpus Christi, haverá interdição ao
tráfego de veículos da Rua Gonçalves dos Santos, entre a Rua Maria do Carmo e a Avenida Braz de Pina. Veículos
procedentes da Avenida Vicente de Carvalho, com destino à Rua Gonçalves dos Santos, seguirão pela Avenida Braz
de Pina, Rua Antônio do Carmo, Rua Maria do Carmo e Rua Gonçalves dos Santos.

Praça da Bandeira
18, 24 e 25 de junho – Das 8h às 20h, para a realização de serviços de canalização subterrânea de fibra óptica,
haverá interdição parcial ao tráfego de veículos, em meia pista de rolamento, de forma alternada, na Rua Mariz e
Barros, próximo a edificação nº 32.

Maracanã
18 de junho – Para jogo entre Fluminense x Flamengo, neste domingo, às 16h às 18h, haverá interdição ao interdição
ao tráfego de veículos, nas seguintes vias abaixo discriminadas:
a) 1 (uma) faixa de rolamento, lado direito da Avenida Presidente Castelo Branco, pista sentido Centro, no trecho
compreendido entre o portão 1 do Complexo do Maracanã e o Museu do Índio, das 13h às 21h.
b) Rua Professor Eurico Rabelo, no trecho compreendido entre a Avenida Maracanã e a Rua Professor Manoel de
Abreu.
c) Rua Visconde de Itamarati, no trecho compreendido entre a Rua São Francisco Xavier e Rua Professor Eurico
Rabelo.
II – das 14h às 21h;
a) Viaduto Oduvaldo Cozzi, nos acessos à Avenida Maracanã e no acesso sentido Centro da Avenida Presidente
Castelo Branco.
b) alça de acesso da Avenida Presidente Castelo Branco, pista sentido Centro, para a Avenida Maracanã.
c) Rua Mata Machado, no trecho compreendido entre a Rua General Canabarro e a Avenida Maracanã.
III – das 17h40min às 21h, Rua Professor Manoel de Abreu, pista sentido Centro, no trecho compreendido entre a
Rua São Francisco Xavier e a Avenida Presidente Castelo Branco;
RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE
A operação contará com o monitoramento de agentes da CET-Rio, GM, PM e 20 orientadores de tráfego contratados.
É muito importante que sejam respeitadas as orientações dos orientadores de trânsito e também toda a sinalização
implantada na área.

