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Resumo

A partir do próximo dia 25, às 22h00, o Elevado da Perimetral, no trecho entre a
Avenida General Justo e a Praça Mauá, será definitivamente interditado.

No dia 8 de fevereiro, o Mergulhão da Praça XV será fechado; e a circulação de
carros particulares na Avenida Rio Branco, proibida.

Segundo o secretário municipal de Transporte, entre as alterações viárias estão:

 Implantação da mão dupla na Avenida Rio Branco, que se tornará exclusiva
para o transporte público;

 Criação de vias alternativas no Centro para que a cidade possa se acomodar
diante dos novos fechamentos.



Trânsito
Para minimizar os impactos das obras no trânsito, um novo esquema de tráfego
na região do Centro será montado.

 A partir do dia 1º de fevereiro, a Avenida Rio Branco, entre a Praça Mauá e a
Avenida Presidente Vargas, passa a operar apenas no sentido Praça Mauá.

 No dia 8, a Rio Branco, a partir da Presidente Vargas até a Beira-Mar,
transforma-se numa via de mão-dupla exclusiva para táxis e ônibus com
ligação direta com o Aterro e com a Avenida Presidente Vargas nos dois
sentidos.

 Com a Avenida Rio Branco e o Mergulhão da Praça XV fechados, os veículos
particulares terão dois trajetos preferenciais:

 No sentido Aterro/Castelo: Via Binário/Rua Camerino ou Avenida Presidente
Vargas, Avenida Passos, Avenida República do Paraguai, Rua Teixeira de
Freitas e Aterro do Flamengo;

 No sentido Praça Mauá/Via Binário do Porto: Avenida Presidente Antônio
Carlos, Rua Primeiro de Março, Rua Visconde de Inhaúma, Avenida Rio
Branco e Via Binário do Porto;

 No sentido Zona Sul/Centro: Túnel Santa Bárbara e Túnel Rebouças.



Vias que terão sentido invertido:

A partir do dia 26/01:

 Rua Uruguaiana, entre Rua Acre e Rua Buenos Aires;
 Avenida República do Paraguai terá as duas pistas no sentido Lapa;
 Rua Teixeira de Freitas, no trecho compreendido entre Avenida República do

Paraguai e Avenida Augusto Severo, ficará no sentido Beira-Mar;
 Rua do Passeio, entre as ruas Luiz de Vasconcelos e Teixeira de Freitas;
 Rua Mestre Valentim, trecho compreendido entre Rua Teixeira de Freitas e

Rua Luiz de Vasconcelos;
 Avenida Marechal Floriano, trabalhará em regime de mão dupla em toda sua

extensão.

A partir do dia 01/02
 Avenida Rio Branco no trecho compreendido entre Avenida Presidente Vargas

e Praça Mauá ficará sentido Praça Mauá.

A partir do dia 08/02
 Avenida Nilo Peçanha ficará em mão dupla entre a Uruguaiana e a Graça

Aranha;



Vias disponíveis para o tráfego de 
veículos particulares:

A partir do dia 26/01

 Foram abertas três faixas na Rua Teixeira de Freitas, no trecho entre Avenida 
República do Paraguai e Rua do Passeio, junto à calçada da Escola de Música 
que trabalharão sentido Avenida Mem de Sá e Rua do Lavradio.

A partir do dia 08/02

 Rua Sete de setembro, entre a Avenida Passos e a Rua Uruguaiana;
 Rua Uruguaiana, entre a Rua Sete de setembro e a Nilo Peçanha;



Trânsito com as mudanças



Avenida Rio Branco:

No dia 8, a Avenida Rio Branco passa a operar em regime de mão dupla.
Entre a Presidente Vargas e o Aterro do Flamengo, a faixa central da via será
destinada à circulação de táxi no sentido Cinelândia que não terão ponto para
embarque e desembarque.
As faixas laterais ficarão disponíveis para o tráfego de ônibus: duas no sentido
Candelária e as outras duas no sentido contrário (Cinelândia).
Para os veículos de passeio vindos da Avenida Presidente Vargas e
Binário/Camerino em direção à região do Castelo, Praça XV, Lapa e Glória, o
último acesso é pela Av. Passos.
O acesso à Avenida Graça Aranha e adjacências poderá ser feito pela Avenida
Passos, Rua Sete de setembro, Rua Uruguaiana e Avenida Nilo Peçanha.
O acesso à Rua Dom Gerardo, a partir do Binário, será feito pelas ruas Acre e
Marechal Floriano e pela Avenida Rio Branco.
O acesso à Rua do Passeio passará a ser feito pela República do Paraguai,
Mestre Valentim e Luiz de Vasconcelos.
Os veículos que acessam a Avenida República do Paraguai vindos da Lapa
deverão seguir pela Avenida Mem de Sá.



Outros eixos de circulação do transporte 
coletivo:

Na Avenida Rio Branco, entre a Avenida Presidente Vargas e Rua Visconde
de Inhaúma (Sentido Praça XV): Funcionará com todas as seis faixas exclusivas
para ônibus.

Na Avenida Rio Branco, entre a Rua Visconde de Inhaúma e a Praça Mauá
(Sentido Praça Mauá): Das seis faixas em funcionamento, as três da direita
serão utilizadas para ônibus.

Avenida Presidente Antônio Carlos / Rua Primeiro de Março (até Avenida
Presidente Vargas): Haverá manutenção do sistema BRS, com redução de duas
faixas para uma.

Avenida Passos / Avenida República do Paraguai: Implantação de uma faixa
exclusiva na Avenida Passos para ônibus no trecho entre Avenida Presidente
Vargas e Praça Tiradentes.

Reversível na Avenida Presidente Vargas:A partir do dia 10 de fevereiro, a
reversível montada todos os dias úteis na Avenida Presidente Vargas, das 6h às
11h, terá extensão reduzida, funcionando da descida do Viaduto dos Marinheiros,
em frente ao prédio da Prefeitura, até a Estátua do Zumbi (altura da Rua do
Santana.



Recomendações Importantes:
 Usar transporte público (METRÔ, TREM, BARCAS E ÔNIBUS).
 Respeitar os locais de proibição de estacionamento;
 Evitar circular pelo Centro, se esse não for o seu destino;
 Utilizar rotas alternativas;
 Usuários de ônibus deverão estar atentos às mudanças e seguir a orientação

dos agentes, panfletos e sinalização;
 Atentar para as principais alterações de circulação na região;
 Para veículos de passeio vindo da Avenida Presidente Vargas e

Binário/Camerino em direção a região do Castelo, Praça XV, Lapa e Glória o
último acesso é pela Av. Passos;

 A Avenida Rio Branco será de uso exclusivo para transporte público (ônibus e
táxis);

 Não haverá pontos de embarque/desembarque para táxis na Avenida Rio
Branco;

 O acesso a Avenida Graça Aranha e adjacências poderá ser feito pela Avenida
Passos, Rua Sete de setembro, Rua Uruguaiana e Avenida Nilo Peçanha;

 Pedestres devem ficar atentos às mudanças de direção, principalmente nas
vias que passarão a ser mão dupla ou sentido invertido: Avenida Nilo Peçanha,
Avenida Rio Branco, Rua Teixeira de Freitas, Rua Uruguaiana, Avenida
República do Paraguai, Rua Sete de Setembro e Rua Uruguaiana.



Fontes e outros links:
Prefeitura anuncia interdição total da Perimetral para o próximo dia 25:
http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?id=4552387

Elevado da Perimetral será totalmente fechado ao trânsito no dia 25 de 
janeiro:
http://odia.ig.com.br/odia24horas/2014-01-17/elevado-da-perimetral-sera-
totalmente-fechado-ao-transito-no-dia-25-de-janeiro.html

Nova fase da demolição da Perimetral provoca mudanças no trânsito:
http://vejario.abril.com.br/especial/nova-fase-demolicao-perimetral-provoca-
mudancas-transito-771002.shtml

Avenida Rio Branco será interditada para veículos de passeio:
http://www.cidadeolimpica.com.br/noticias/avenida-rio-branco-sera-
interditada-para-veiculos-particulares/




