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Notícia anterior Próxima notícia

Avenida Brasil tem nova alteração no
trânsito para obras do BRT
Agulhas de acesso à Penha e à Rodovia Washington Luís foram fechadas

Os motoristas que vão passar pela Avenida Brasil devem ficar atentos às alterações realizadas anteontem
na via, devido a mais uma etapa de obras do BRT Transbrasil. De acordo com a CET-Rio, estão fechadas as
agulhas que tinham sido criadas para o acesso à Penha e à Rodovia Washington Luiz (BR-040), a partir das
faixas invertidas na pista central para o sentido Zona Oeste.

Hoje será o primeiro dia útil após as novas alterações no trânsito. Segundo o Centro de Operações da
prefeitura, para manter o acesso à Washington Luís, será aberta uma nova agulha na altura da passarela 15,
que fica a cerca de 700 metros antes da agulha provisória existente. Foi instalada sinalização específica para
orientar e alertar os motoristas. Painéis de mensagens foram posicionados estrategicamente com a mesma
finalidade.

Em direção à região da Penha, os veículos deverão utilizar a agulha da pista central para a lateral, na altura
da passarela 9, e seguir pela pista no sentido Zona Oeste até acessar o viaduto da Avenida Lobo Júnior. Outra
forma de chegar à Penha é pelo viaduto da Transcarioca, que pode ser utilizado a partir das faixas invertidas,
das 7h às 20h, de segunda-feira a sábado.

TRÁFEGO DE 155 MIL VEÍCULOS
A partir da nova agulha, também será possível acessar a região da Penha, seguindo pela Avenida

Guanabara até a altura da Casa dos Marinheiros, chegando assim ao viaduto da Lobo Júnior. As agulhas que
estão sendo fechadas serão reabertas após o término da obra da pista central da Avenida Brasil.

No dia 3 de junho, havia sido implantada uma nova frente de obras na Avenida Brasil, no trecho entre os
bairros da Penha e de Cordovil. Com isso, a área bloqueada na via passou a ter um total de seis quilômetros:
vai de Bonsucesso ao acesso ao Trevo das Missões, ocupando as quatro faixas da pista central, sentido Zona
Oeste, a partir da passarela 9. Atualmente, passam na via, em média, 155 mil veículos por dia, em ambos os
sentidos. Terminada esta etapa, a obra passará a ocupar o trecho entre o Trevo das Margaridas e o Ceasa e
entre Guadalupe e Deodoro.

Para minimizar os impactos no trânsito, caminhões e carretas estão proibidos de passar no trecho com
interdições.
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Fonte: Prefeitura do Rio
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As obras de implantação do BRT Transbrasil foram retomadas em abril passado após mais de oito meses de
paralisação. A previsão é que a via fique pronta em junho de 2018.
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