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

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

Fechamento noturno do Túnel Rio 450 para manutenção
A Concessionária Porto Novo informa que, desde o dia 7 de novembro de 2016, o Túnel Rio450 fica fechado, das
22h 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.

CET-Rio: Região Portuária tem esquema especial de trânsito até 12/03
Via Expressa será fechada no sentido Aterro do Flamengo para operação de retirada de guindaste de 110 toneladas
do empreendimento em construção na área. Veja todos os detalhes do esquema no boletim especial:
http://bit.ly/2mE0jDA

Barra da Tijuca, Itanhangá, Camorim, Recreio dos Bandeirantes, Santa
Cruz, Sepetiba, Grumari, Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Riocentro,
Cidade de Deus, Gardênia Azul, Taquara, Tanque, Freguesia, Curicica,
Colônia, Anil, Boiúna, Pechincha, Jacarepaguá, Praça Seca, Vargem
Grande e Vargem Pequena
Desde junho/2016 - Proibido o estacionamento de veículos na Avenida das Acácias, lado ímpar, da seguinte forma:
I – com início à 103m da edificação de nº 113 (sentido Av. Flamboyants), com 100m de extensão;
II – com início à 6,15m da edificação de nº 113 (sentido Av. João Cabral de Melo Neto), com 59m de extensão.
Entrará em vigor a partir da instalação da sinalização necessária, exceto às terças-feiras, das 14h às 16h30min;
quintas-feiras, das 19h às 21h30; aos sábados, das 9h às 13h e das 17h30min às 20h30min; e aos domingos, das
9h30min às 13h e das 19h às 21h30min.

- 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.
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.
20 de março – Para a realização do evento “Jogos de Verão 2017”, na Barra da Tijuca, no dia 19 de março, das 20h
às 24h, serão interditadas a Avenida Lúcio Costa, faixa junto à orla, sentido Joatinga, entre o Posto 7 e a Praça São
Perpétuo (Praça do Ó); e a Praça São Perpétuo (Praça do Ó), entorno interno da Avenida Professor Coutinho Fróes.
Foi permitida a reserva de 20 vagas de estacionamento para os veículos e equipamentos envolvidos no evento, na
Praça São Pérpétuo (Praça do Ó), em todo seu entorno, exceto o da Avenida Lúcio Costa, no período das 8h do dia
19 de março às 6h do dia 20 de março.
21 e 24 de março – Para a realização do evento esportivo “VOLEIBOL REXONA”, das 19h às 24h, está autorizada a
circulação viária 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.
De 22 de março até 18 de abril – Das 7h às 19h, na Curicica, para a execução de obras, está autorizada a
interdição do passeio na Rua do Sapoti em frente a edificação de n° 80. Deverá ser deixado, no mínimo, 1,20m de
largura da calçada para a passagem de pedestres.
22 de março – Das 8 às 18h, no Recreio dos Bandeirantes, para içamento, a Rua João Barros Moreira será
interditada ao tráfego, em frente à edificação de n° 07, esquina com a Rua Alfredo Mesquita.
20 e 21 de março – Das 6h do dia 20 às 6h do dia 21, na Barra da Tijuca, para a colocação de um gerador, está
permitida a reserva de vaga de estacionamento (na vaga de carga e descarga), na Praça Soldado Geraldo Cruz,
fundos do Hotel Windsor Barra, para colocação de Gerador de energia.
20 de março – Das 6h às 19h, para a realização de filmagem, em Grumari, está autorizada reserva de 20 vagas de
estacionamento para os veículos envolvidos na produção na Avenida Estado da Guanabara, em frente à Praia de
Grumari, e na Rua Santa Beatriz, em toda sua extensão.
20 de março – Das 5h às 20h, no Recreio dos Bandeirantes, está permitida a reserva de 20 vagas de
estacionamento para os veículos envolvidos em filmagem na Estrada do Pontal, em frente ao Camping Clube do
Brasil, e na Rua AW.
20 e 21 de março – Das 10 às 2h, em Vargem Grande, foi permitida a reserva de 15 vagas de estacionamento para
os veículos envolvidos em uma filmagem, em vagas existentes em recuo da Avenida das Américas, na Serra da
Grota Funda, no trecho compreendido entre a Estrada do Pontal e o Trevo da Ilha de Guaratiba. Também foi
autorizada a interdição intermitente, por períodos de, no máximo, dois minutos e intervalos de, no mínimo, 20
minutos, na Avenida das Américas, na Serra da Grota Funda, entre a Estrada do Pontal e o Retorno da Ilha de
Guaratiba. Além disso, está autorizada a utilização, para filmagem, da Avenida das Américas – Serra da Grota
Funda, entre a Estrada do Pontal e o Retorno da Ilha de Guaratiba.
27 de março – Das 8h às 23h30, para a realização de filmagem, na Barra da Tijuca, está autorizada a utilização
passagem de carro utilizado na filmagem nas seguintes vias: Avenida José Wilker, Avenida Adalgiza Colombo,
Avenida Carlos Zara e Avenida Almirante Julio Temporada.
27 e 29 de março – Das 7h às 22h, para a realização de filmagem, na Barra da Tijuca, está permitida a reserva de
20 vagas na Rua Piolim para caminhões geradores e vans envolvidos na produção.
29 de março – Das 8h às 23h30, na Barra da Tijuca, está autorizada a utilização das seguintes vias para a
passagem de carro utilizado para a produção de filmagem: Avenida José Wilker, Avenida Adalgiza Colombo, Avenida
Carlos Zara e Avenida Almirante Julio Temporada.

Até 30 de abril – Para a realização do evento "Praia para todos", permitida reserva de vagas de estacionamento
para um veículo tipo carreta, na Avenida do Pepê, em frente ao Posto 3, das 7h às 8h30 e das 14h30 às 15h30.
De 2 até 5 de maio – Das 6h do dia 2 às 22h do dia 5 de maio, na Barra da Tijuca, para a colocação de um gerador,
está permitida a reserva de vaga de estacionamento (na vaga de carga e descarga), na Praça Soldado Geraldo Cruz,
fundos do Hotel Windsor Barra, para a colocação de gerador de energia.

Botafogo, Copacabana, Lagoa, Rocinha, Flamengo, Glória, Laranjeiras,
Catete, Cosme Velho, Leme, Humaitá, Urca, Ipanema, Leblon, Jardim
Botânico, Gávea, Vidigal e São Conrado
25 e 26 de março – Para obras, haverá interdição ao tráfego de veículos na Avenida Pasteur, das 8h às 20h, da
seguinte forma:
I – Uma faixa de trânsito, ao longo do bordo esquerdo do sentido de circulação da via, no trecho compreendido entre
a edificação nº 154 e a interseção com o Viaduto Pedro Álvares Cabral;
II – Uma faixa de trânsito por vez, de forma alternada, em ambos os sentidos, no trecho compreendido entre a
edificação de nº 44 e o Viaduto Pedro Álvares Cabral.
25 e 26 de março - Para obras da LIGHT, haverá interdição ao tráfego de veículos, de 1 (uma) faixa por vez de
forma alternada, na Rua Antônio Mendes Campos, na interseção com a Ladeira da Glória; e na Ladeira da Glória
entre as edificações de nºs 8 e 36. Das 8h ás 20h.
Ate 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.
25 e 26 de março – Das 8h às 20h, no bairro da Glória, para a realização de obra, será interditada uma faixa por vez,
de forma alternada, na Rua Antônio Mendes Campos, na interseção com a Ladeira da Glória; e na Ladeira da Glória,
entre as edificações de nºs 8 e 36.
20 a 23 de março – Das 10h às 17h e das 21h às 5h, para a realização de fresagem e recapeamento asfáltico, em
Laranjeiras, está autorizada a interdição parcial de uma faixa de rolamento, por vez, da Rua Soares Cabral, de forma
alternada, no trecho compreendido entre a Rua das Laranjeiras e a Rua Almirante Benjamim Sodré.
Até 21 de março – Em Botafogo, para a realização de obra, está autorizada a interdição parcial do tráfego de
veículos, em uma faixa de rolamento por vez, na Rua São Clemente, em frente à edificação de nº 96, nos dias 20 e
21 de março de 2017, das 21h às 5h do dia subsequente.
Até 25 de março - Para poda de árvores, está autorizada a interdição do tráfego de veículos e foi proibido o
estacionamento na Rua Domingos Ferreira, em Copacabana, no trecho compreendido entre a Rua Siqueira Campos
e a Rua Santa Clara, até o dia 25 de março de 2017, das 7h às 19h.
26 de março – Para realização de obra, das 8h às 20h, foi autorizada a interdição do tráfego de veículos nas
seguintes vias do Flamengo e do Catete:
I – Rua Senador vergueiro com a Praça José de Alencar;
II – Rua Barão do Flamengo com a Praça José de Alencar;
III – Rua Almirante Tamandaré com a Rua do Catete;
IV – Rua Machado de Assis com a Rua do Catete;
V – Rua Governador Irineu Bornhausen com a Rua do Catete;
VI – Rua do Catete com a Largo do Machado.

Irajá, Acari, Anchieta, Colégio, Costa Barros, Coelho Neto, Cordovil,
Parada de Lucas, Pavuna, Inhaúma, Jardim América, Vigário Geral,
Jardim Sulacap, Bangu, Padre Miguel, Realengo, Magalhães Bastos,
Deodoro, Guadalupe, Cosmos, Campo Grande, Paciência, Marechal
Hermes, Santíssimo, Senador Camará, Vila Kenedy e Vila Militar
Até 30 de abril – Para implantação de rede de esgotamento sanitário, haverá interdição ao tráfego de veículos em
meia pista da Avenida Desembargador Duque Estrada, na interseção com a Avenida Pedro da Cunha, em Realengo.

Centro, Estácio, Cidade Nova, Gamboa, Lapa, Bairro de Fátima, Saúde,
Catumbi, Benfica, Santo Cristo e Paquetá
Até 30 de abril de 2017 – Para execução de obras públicas da Secretaria de Estado e Ambiente para a construção
do TRONCO COLETOR CIDADE NOVA, haverá interdição parcial ao tráfego de veículos das seguintes vias, de 19
de novembro de 2016 até 30 de abril de 2017:
I – Avenida Francisco Bicalho, trecho de 50 (cinquenta) metros, da pista em frente a Estação da Leopoldina, junto ao
bordo esquerdo,1 (uma) faixa;
II – Na Baia de ônibus da Avenida Francisco Bicalho, trecho de 50 (cinquenta) metros, da pista central, sentido
Centro, junto ao bordo direito.
Até 21 de março – Está permitida a reserva de vagas para o estacionamento de veículos em vias da Gamboa e do
Centro, para a realização de filmagens, da seguinte forma:
I – Rua Coelho e Castro, junto ao bordo esquerdo, no trecho compreendido entre a Avenida Barão de Tefé e a Rua
Aníbal Falcão, das 23h do dia 17 de março de 2017 às 20h do dia 21 de março de 2017;
II – Rua São Francisco da Prainha, junto ao bordo esquerdo, no trecho compreendido entre a Rua Argemiro Bulcão e
o Largo São Francisco da Prainha, de 0h do dia 18 de março de 2017 às 20h do dia 21 de março de 2017;
III – Rua Sacadura Cabral, junto ao bordo direito, na baia de estacionamento em frente a edificação de nº 86, de 0h
do dia 18 de março de 2017 às 20h do dia 21 de março de 2017;

Tijuca, Alto da Boa Vista, Vila Isabel, Méier, Maracanã, Praça da
Bandeira, São Cristóvão, Vasco da Gama, Mangueira, Rio Comprido,
Grajaú, Usina, Piedade, Pilares, Abolição, São Francisco Xavier, Vicente
de Carvalho, Todos os Santos e Andaraí
25 e 26 de março – 1º e 2 de abril – Das 7h às 21h, para a realização de serviços de canalização subterrânea, na
Praça da Bandeira, está autorizada a interdição parcial ao tráfego de veículos, em meia pista de forma alternada, nas
seguintes vias:
I – Rua Mariz e Barros, na interseção com Rua do Matoso;
II – Rua Joaquim Palhares, nas interseções entre a Rua Barão de Iguatemi e a Avenida Paulo de Frontin, pista
sentido Zona Sul.
Até 28 de março – Para a realização de carga e descarga, em Vila Isabel, está autorizado o estacionamento,
provisório, de veículos envolvidos em uma obra, na Rua Pereira Nunes, lado par, em frente às edificações de nº 384
e nº 378, ao longo da via, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, e aos sábados, das 7h às 13h.
25 de março – Para poda de árvores, está autorizada a interdição do tráfego de veículos e foi proibido o
estacionamento nas seguintes vias de Vila Isabel, Tijuca e Andaraí:
I – Praça Hilda em frente à edificação de nº 8, no dia 20 de março de 2017, das 13h às 22h;
II – Praça Barão de Drumond, no dia 20 de março de 2017, das 7h às 15h;
III – Rua Garibaldi, nos dias 21, 22 e 23 de março de 2017, das 7h às 15h;

IV – Rua Silva Pinto, entre a Rua Teodoro da Silva e o Boulevard Vinte e Oito de Setembro, no dia 21 de março de
2017, das 13h às 22h;
V – Rua Carlos de Vasconcelos, em frente à edificação de nº 54, no dia 22 de março de 2017, das 13h às 22h;
VI – Rua Ambrosina, em frente à edificação de nº 13, no dia 23 de março de 2017, das 13h às 22h;
VII – Rua Uruguai, em frente à edificação de nº 30, no dia 23 de março de 2017, das 13h às 22h;
VIII – Rua Caruto Saraiva, no dia 24 de março de 2017, das 7h às 15h;
IX – Rua Haddock Lobo, em frente à edificação de nº 379, no dia 24 de março de 2017, das 13h às 22h;
X – Rua Torres Homem, em frente à edificação de nº 80, no dia 25 de março de 2017, das 13h às 22h.

Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Rocha, Campinho, Cachambi, Rocha
Miranda, Turiaçu, Madureira, Maria da Graça, Vila da Penha, Vila
Valqueire, Cavalcanti, Cascadura, Lins, Encantado, Engenho da Rainha,
Engenho Novo, Sampaio, Riachuelo, Engenho de Dentro, Brás de Pina,
Penha, Quintino, Olaria, Honório Gurgel, Manguinhos, Ramos,
Bonsucesso, Caju, Fundão, Ilha do Governador, Higienópolis
21 de março – Para a realização de serviços de "carga e descarga", foi autorizada a interdição parcial da Rua João
Vicente, junto à edificação de número 281, em Madureira, das 14h às 16h.

