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

Transbrasil: Avenida Brasil terá ampliação do trecho em obras, a partir
deste sábado (20/05)
Para dar continuidade aos trabalhos de construção do BRT Transbrasil, a partir das 5h deste sábado, dia 20 de maio,
haverá ampliação do trecho em obras. Com a nova adição, a intervenção passará a ocupar 5 km de extensão da
pista central da Av. Brasil, entre as passarelas 9 (Bonsucesso) e 17 (Cordovil), no sentido Zona Oeste. Veja todos os
detalhes na nota especial: http://bit.ly/TRANSBRASIL_200517

Em Coelho Neto, interdições na Avenida Brasil começaram segunda-feira
Desde segunda-feira (15/05), 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 será no pavimento rígido e tem previsão de término no dia 15 de julho. Não são esperados
impactos significativos no trânsito devido a essa intervenção ser em trecho onde a largura da via é maior.

Transbrasil: desde abril, trecho interditado vai de Ramos a Cordovil
No dia 30 de abril, para dar continuidade às obras da Transbrasil, foi implantada nova frente de obras na Avenida
Brasil, ocupando totalmente a pista central, sentido Zona Oeste (as quatro faixas), entre as passarelas 14 e 17, de
Ramos até Cordovil. O novo trecho de bloqueio foi adicionado ao que já estava interditado desde 15 de abril, na
altura de Ramos, totalizando um fechamento de cerca de 4 km de extensão, entre as passarelas 12 e 17. Naquele
trecho, atualmente, circulam, em média, 155 mil veículos por dia, em ambos os sentidos. Para mais detalhes,
acesse: http://bit.ly/2pnPln4

Ecoponte interdita trechos para realização de obras na Ponte Rio-Niterói
A concessionária Ecoponte interdita diariamente dois trechos de cem metros de extensão (um em cada sentido),
entre os pórticos 3 e 4 da Ponte Rio-Niterói, na Reta do Cais do Porto. As interdições são para finalização das obras
de instalação de duas baias operacionais previstas para serem concluídas no final do mês e entrar em operação em
junho. Cada interdição ocupa uma faixa de rolamento por sentido.
Em direção ao Rio, as interdições ocorrem de segunda a quinta-feira, das 14h às 4h do dia seguinte. Nas sextasfeiras, a interdição começa às 17h e segue até as 10h de domingo. No sentido Niterói da Ponte, de segunda a
quarta-feira das 23h às 16h do dia seguinte; às quintas, das 23h às 15h de sexta; aos sábados, da meia-noite às 5h,
e a partir das 23h; e aos domingos, o dia todo, até a meia-noite. As interdições ocorrem nos horários de menor fluxo
de veículos para não comprometer a fluidez da rodovia.
Cada baia operacional que está em fase de instalação tem 96 metros de extensão, quatro metros de largura, e tem o
mesmo objetivo das baias já instaladas nos trechos de Vão Central. Com os dispositivos instalados, a expectativa da
concessionária é oferecer os serviços aos seus usuários de forma ainda mais ágil.

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

Serviços de manutenção viária na Lagoa-Barra
Nos dias 19, 22, 23, 24, 25 e 26 de maio – Das 23h às 4h dos dias subsequentes, o trânsito na Ponte da
Joatinga, Elevado das Bandeiras e túneis do Joá e de São Conrado será interditado, sentido São Conrado.
Haverá inversão de mão de direção no sentido Barra da Tijuca destas vias. Veículos procedentes da
Avenida Ministro Ivan Lins, em direção a São Conrado, deverão seguir pelo tablado superior da Ponte da
Joatinga.

Barra da Tijuca
Até 21 de maio – Das 7h às 19h, para a realização do evento “Troféu Brasil de Saltos Ornamentais e V
Interfederativo de Nado Sincronizado”, a circulação viária funcionará em regime de duplo sentido, na Via do
Autódromo, no trecho compreendido entre a Avenida Embaixador Abelardo Bueno e o Portão 4 do Parque Aquático
Municipal Maria Lenk.
De 19 a 21 de maio – Das 12h às 22h, para a realização do evento “League of Legends, a circulação viária
funcionará em regime de duplo sentido, na Via do Autódromo, no trecho compreendido entre a Avenida Embaixador
Abelardo Bueno e o Portão 5 do Rio Arena.

Até 11 de junho – Das 12h às 23h, na Barra da Tijuca, para a realização do evento Praça In Rio Festival, interdição
ao tráfego de veículos da Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, na área frontal ao Condomínio Pontões da Barra, e na
Avenida das Américas, em frente à edificação de n° 11.889.
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
Até 21 de maio – Das 10h às 22h, para a realização do evento “Mega Bebê Gestante”, no Riocentro, o
tráfego será interditado 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.
Entre os dias 24 e 26 de maio – Das 8h às 22h, para a realização do evento “IGRC 2017 – Petróleo e Gás”, haverá
interdição ao tráfego de veículos das seguintes vias:
I – Rua Abraão Jabour no trecho compreendido entre a Rua Pedro Calmom e Rua Olof Palme;
II – 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: Rua Abrão
Jabour, Rua Pedro Calmon, Avenida Salvador Allende, Rua Olof Palme e Estrada dos Bandeirantes.
Entre os dias 27 e 28 de maio – Das 9h às 19h, para a realização do evento “5º Encontro Anual Duke’s Air Cooled –
RJ”, haverá interdição ao tráfego de veículos, das seguintes vias:
I – Rua Abraão Jabour no trecho compreendido entre a Rua Pedro Calmom e Rua Olof Palme;
II – 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: Rua
Abrão Jabour, Rua Pedro Calmon, Avenida Salvador Allende, Rua Olof Palme e Estrada dos Bandeirantes.
27 de maio – Das 7h às 22h, para a realização do evento “Herdeira”, no Riocentro, haverá interdição ao tráfego de
veículos nas seguintes vias:
I - Rua Abraão Jabour, no trecho compreendido entre a Rua Pedro Calmon e Rua Olof Palme;
II - 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.
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:
I - Rua Abraão Jabour, no trecho compreendido entre a Rua Pedro Calmon e Rua Olof Palme;
II - 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:
I - Rua Abraão Jabour, no trecho compreendido entre a Rua Pedro Calmon e Rua Olof Palme;
II - 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:
I - Rua Abraão Jabour, no trecho compreendido entre a Rua Pedro Calmon e Rua Olof Palme;
II - 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.

Deodoro
21 de maio – Das 7h às 10h, para a realização de evento esportivo, haverá interdição ao tráfego de veículos, das
seguintes vias:
 Pista Sul da Avenida Duque de Caxias, em toda a sua extensão;
 Faixa de rolamento da Rua São Sebastião, lado direito, em toda a sua extensão;
 Faixa de rolamento da Rua João Vicente, lado direito, pista sentido Marechal Hermes, no trecho
compreendido entre a Rua São Sebastião e a Avenida Xavier Curado;
 Faixa de rolamento da Rua Xavier Curado, lado direito, pista sentido Jardim Sulacap, no trecho
compreendido entre a Rua João Vicente e a Avenida General Benedito da Silveira;
 Avenida General Benedito da Silveira, em toda a sua extensão;
 Rua General Gomes Carneiro, em toda a sua extensão.

Jacarepaguá
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.

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 operação de trânsito conta com a participação de Agentes de trânsito da CET-Rio e Guarda Municipal, que
trabalham para manter a fluidez, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e efetuar os bloqueios necessários.
O Centro de Operações Rio (COR) faz o monitoramento de toda a região impactada pela interdição, permitindo que
técnicos da CET-RIO implantem ajustes na programação semafórica, se necessário, em função das condições de
trânsito.
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.

Santa Cruz
22 de maio – Das 17h às 20h, para deslocamento da “Carreata de Santa Rita” serão utilizadas as seguintes vias, no
sentido do fluxo, conforme o itinerário: Rua dos Bandeirantes, Av. Pe. Guilherme Decaminada, Rua Profº Artur Sales,
Av. Brasil, Rua Antonio Gomide, Av. Pe. Guilherme Decaminada, Estr. do Curtume, Estr. do Frutuoso, Estr. do
Curtume, Av. Pe. Guilherme Decaminada, Rua do Prado, Rua do Império, Rua Hermes da Silva, Rua do Matadouro,
Rua Ferreira Nobre, Av. Princesa Isabel, Rua Fernanda, Rua General Olimpio, Rua Lemos, Rua Severino das
Chagas, Rua Álvaro Alberto, Rua Senador Camará, Rua Medeiros Albuquerque, Praça Ruão, Rua Dom. João VI,
Rua Senador Camará, Av. Pe. Guilherme Decaminada e Rua dos Bandeirantes.

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.

Até 5 de junho – Para a realização de obras públicas de infraestrutura do projeto Veículo Leve sobre Trilho (VLT),
haverá interdição parcial ao tráfego de veículos, na interseção da Rua Bento Ribeiro com a Rua Marcílio Dias, da
seguinte forma:


Uma faixa do lado direito da via, das 22h do dia 19 às 22h do dia 26 de maio;



Uma faixa do lado esquerdo da via, das 22h do dia 26 às 22h do dia 2 de junho;



Duas faixas do lado direito da via, das 14h do dia 3 às 5h do dia 5 de junho.

Além disso, será implantado regime de duplo de direção na Rua Marcílio Dias, das 22h do dia 19 às 22h do dia 26 de
maio. No mesmo período, o estacionamento estará proibido em toda a extensão da via.
Até 27 de maio – Para manutenção da Linha Férrea (SuperVia), haverá interdição de duas faixas, de forma
alternada, na Avenida Francisco Bicalho (Leopoldina), da seguinte forma:


Sentido Centro, das 23h do dia 26 às 15h do dia 27 de maio;



Sentido Rodoviária, das 2h às 15h do dia 27 de maio.

Lapa
De 26 a 27 de maio, 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.

Andaraí, Grajaú, Praça da Bandeira, Tijuca e Vila Isabel
Até 20 de maio – Para a realização do serviço de poda de árvores, haverá interdição ao tráfego de veículos nas
seguintes vias:


Rua Marechal Marques Porto, interdição total em toda a extensão, no dia 19 de maio, das 7h às 15h;



Rua Silva Teles, em frente às edificações de n°s 33, 37, 43 e 47, interdição parcial em meia pista, de forma
alternada, nos dias 19 e 20 de maio, das 14h às 22h;



Rua Barão de Iguatemi, interdição total em toda a extensão, no dia 20 de maio, das 7h às 15h;



Rua Pardal Mallet, interdição total da via, nos dias 22, 23 e 24 de maio, das 7h às 15h;



Av. Gabriela Prado Maia Ribeiro, interdição total da via, nos dias 25, 26 e 27 de maio, das 7h às 15h;



Rua Caruaru, interdição total em toda a extensão, nos dias 26 e 27 de maio, das 14h às 22h;



Rua Visconde de Abaeté, em frente à edificação de nº 157, interdição parcial em meia pista, de forma
alternada, no dia 22 de maio, das 14h às 22h;



Rua Silva Guimarães, em frente às edificações de nº 17 e 58, interdição parcial em meia pista, de forma
alternada, no dia 23 de maio, das 14h às 22h;



Rua Conde de Bonfim, em frente à edificação de nº 850, interdição parcial em meia pista, de forma alternada,
no dia 24 de maio, das 14h às 22h;



Rua Hipólito da Costa, em frente à edificação de nº 171, interdição parcial em meia pista, de forma alternada,
no dia 25 de maio, das 14h às 22h.

Será proibido o estacionamento de veículos nas seguintes vias:


Rua Pardal Mallet, nos dias 22, 23 e 24 de maio, das 7h às 15h;



Avenida Gabriela Prado Maia Ribeiro, nos dias 25, 26 e 27 de maio, das 7h às 15h;



Rua Caruaru, nos dias 26 e 27 de maio, das 14h às 22h;



Rua Visconde de Abaeté, em frente à edificação de nº 157, no dia 22 de maio, das 14h às 22h;



Rua Silva Guimarães em frente às edificações de nº 17 e 58, no dia 23 de maio, das 14h às 22h;



Rua Conde de Bonfim em frente à edificação de nº 850, no dia 24 de maio, das 14h às 22h;

 Rua Hipólito da Costa em frente à edificação de nº 171, no dia 25 de maio, das 14h às 22h;

Grajaú
Até 21 de maio – Para a realização de serviços de fresagem e recomposição asfáltica, nos dias 17 e 19, das

22h às 5h do dia subsequente, e nos dias 20 e 21, das 11h às 19h, haverá interdição de uma faixa de
rolamento ao tráfego de veículos, no lado esquerdo da via, na Rua Barão do Bom Retiro, entre a
edificação de nº 2.159 e a edificação de nº 2.225.

Até 21 de maio – Para a realização de serviços de fresagem e recapeamento, foi autorizada a interdição parcial ao
tráfego de veículos, em meia pista de rolamento de forma alternada, das seguintes vias:


Rua Uberaba, faixa no trecho compreendido entre as edificações de número 122 e 88, até dia 21 de maio;



Rua Uberaba, no cruzamento com a Rua Ferreira Pontes, até 21 de maio;



Rua Barão de Mesquita, no trecho compreendido entre a edificação de nº 1.109 e interseção com a Rua Sá
Viana, em frente à edificação de nº 9 – todo o cruzamento entre as faixas de pedestres –, nos dias 20 e 21 de
maio, das 18h às 0h.

Será proibido o estacionamento de veículos na Rua Uberaba, no trecho compreendido entre as edificações de
número 122 e 88, até o 21 de maio.

Irajá
Até 21 de maio – Para a realização do “Viradão da Solidariedade”, das 19h do dia 19 de maio às 23h59 do dia 21 de
maio, haveráinterdição ao tráfego de veículos nas seguintes vias:


Rua Fernandes Gusmão, entre a Rua Rodrigues de Albuquerque e a Rua Brás de Andrade Melo;



Rua Manoel Vanderley, entre a Rua Fernandes Gusmão e a Rua Marinho Pessoa.

Veículos procedentes da Rua Fernandes Gusmão com destino à Rua Marinho Pessoa seguirão pela Rua Rodrigues
de Albuquerque e Rua Marinho Pessoa.

Rio Comprido
24, e 31 de maio e 1º de junho – Das das 9h às 15h, para a realização do evento comunitário “Exposição
de Moda e Artesanato”, haverá interdição ao tráfego de veículos das seguintes vias:



Rua Barão do Sertório, entre a Rua Sampaio Viana e a Rua Barão de Itapagipe;
Rua Conselheiro Barros, entre a Rua do Bispo e a Rua Barão do Sertório.

