
                           
 

NOVAS  MUDANÇAS NO TRÂNSITO DA REGIÃO PORTUÁRIA  
Intervenções complementares são necessárias para  obras da Rua Camerino e do Túnel do Binário 

 

Conheça as mudanças necessárias às obras da Rua Camerino e do Túnel do Binário 

A Região Portuária passará por novas mudanças de tráfego no período de férias escolares para dar 
continuidade às obras do Projeto Porto Maravilha. Essas alterações entrariam em vigor em 29 de outubro e 
foram adiadas para 5 de novembro, mas decisão divulgada no dia 31 de outubro, pela Prefeitura do Rio, 
suspendeu temporariamente as interdições e mudanças de sentido nas vias até o período de férias escolares, 
quando o fluxo de trânsito é menos intenso. As alterações pontuais serão decididas e divulgadas com 
antecedência,conforme a decisão. 

As alterações incluem interdições totais e/ou parciais, além da implantação de mão dupla e inversão de 
sentido em algumas vias. A CET-Rio, a Secretaria Municipal de Obras e a Concessionária Porto Novo 
montaram esquema especial para criar rota alternativa para os ônibus e carros que vêm da Avenida Brasil e 
de Niterói e minimizar os transtornos gerados pelas intervenções complementares. O objetivo é garantir o 
andamento das obras de requalificação e da construção do túnel da futura Avenida Binário do Porto, que 
integra o conjunto de obras viárias para ampliação da capacidade de tráfego em 50%. A nova etapa prevê a 
interdição de trechos das ruas 1º de Março, Camerino, São Bento e Mayrink Veiga. 

ESQUEMA ESPECIAL  

Sinalização e apoio - O planejamento desta semana mobiliza 100 operadores de tráfego da concessionária e 
da CET-Rio, posicionados em pontos estratégicos para reforçar a sinalização e dar apoio aos motoristas e 
pedestres na escolha das melhores rotas. As vias modificadas já estão sinalizadas com faixas informativas. 
Além disso, 9 Painéis de Mensagem Variável da CET-Rio e outros 7 painéis móveis darão suporte indicando 
os melhores caminhos aos usuários. 

Acesso e estacionamento - Durante a execução das obras, nas vias interditadas, o acesso só será permitido 
aos moradores e comerciantes. O estacionamento será proibido em algumas ruas, o que vai reduzir a oferta 
de vagas. Motoristas que trafegam na região devem seguir a sinalização. Reboques vão atuar na área para 
garantir a fluidez do tráfego nas rotas alternativas e a liberação das vias. 

Obras Viárias - A Avenida Binário do Porto é uma via de 3,5 Km que será construída para distribuir o 
trânsito na Região Portuária. Paralela à Avenida Rodrigues Alves, será concluída em dezembro do ano que 
vem para dar início à demolição do Elevado da Perimetral, em 2013. O projeto prevê ainda a construção da 
Via Expressa, a nova Rodrigues Alves. Ela será um longo corredor expresso que mudará a configuração do 
trânsito na região e absorverá o movimento da Perimetral. O conjunto de obras viárias vai ampliar a 
capacidade de tráfego em 50% a partir de 2015. 

 
ESQUEMA ESPECIAL. 
INTERVENÇÕES  

- Interdição total ao tráfego de veículos: 
- Rua Camerino (entre a Rua Sacadura Cabral e a Rua Barão de São Felix) 
- Rua Mayrink Veiga (entre a Rua Beneditinos e Avenida Rio Branco)  

http://portomaravilha.com.br/conteudo/mud_transito3.aspx


- Rua 1º de Março (entre a Rua Visconde de Inhaúma e a Rua Dom Gerardo). 
 
- Alteração do sentido de direção: 
- Rua do Acre passará a funcionar no sentido oposto, da Praça Mauá para a Avenida Marechal Floriano, em direção à Central. 
- Rua Dom Gerardo (entre Avenida Rio Branco e a Rua Cortines Laxe). que passará a funcionar no sentido oposto, da Praça Mauá 
para o Mosteiro de São Bento. 
- Rua Camerino (entre a Rua Senador Pompeu e a Rua Barão de São Felix). que passará a funcionar no sentido oposto, da 
Avenida Marechal Floriano para o Terminal Américo Fontenelle. 
- Rua Mayrink Veiga (totalmente). 
- Rua Alcântara Machado (entre a Rua Mayrink Veiga e a Rua Visconde de Inhaúma), que passará a funcionar no sentido oposto. 
- Rua Cortines Laxe (entre Rua Dom Gerardo e a Rua Conselheiro Saraiva) que passará a funcionar no sentido oposto. 
- Rua Beneditinos (entre a Rua do Acre e a Rua Mayrink Veiga) que passará a funcionar no sentido oposto. 
 
- Implantação de mão única: 
- Rua Visconde de Inhaúma (sentido Avenida Rio Branco, entre a Avenida Marechal Floriano e a Avenida Rio Branco). 
- Avenida Marechal Floriano (sentido Central do Brasil, entre a Rua do Acre e a Avenida Passos). 
 
- Implantação de mão dupla: 
- Avenida Rio Branco (entre a Rua Visconde de Inhaúma e a Rua Dom Gerardo). 
- Rua Camerino (entre a Rua Senador Pompeu e a Avenida Marechal Floriano). 
- Rua Sacadura Cabral (entre a Rua Sousa e Silva e a Avenida Barão de Tefé) 
- Rua Dom Gerardo (entre Rua Cortines Laxe e Raua 1º de Março). 
- Rua Conselheiro Saraiva (entre a Rua Cortines Laxe e a Rua 1º de Março). 
 
ROTAS ALTERNATIVAS: 
 
PERIMETRAL - ◊ AVENIDA VENEZUELA: 
Saindo da Ponte Rio-Niterói, descer na primeira saída no Gasômetro para Avenida Rodrigues Alves (em frente ao INTO), entrar 
na Rua Sousa e Silva, chegando à Avenida Venezuela 
 
AVENIDA RODRIGUES ALVES - ◊ AVENIDA PASSOS 
Na Avenida Rodrigues Alves, entrar na Rua Sousa e Silva, seguir na Avenida Venezuela, chegar à Praça Mauá, pegar a Rua do 
Acre (sentido invertido), entrar na Avenida Marechal Floriano, chegando à Avenida Passos 
 
AVENIDA RODRIGUES ALVES - RUA BARÃO DE SÃO FELIX OU TERMINAL AMÉRICO FONTINELLE 
Na Avenida Rodrigues Alves, entrar na Rua Sousa e Silva, seguir pela Avenida Venezuela, passar pela Praça Mauá, pegar a Rua 
do Acre (sentido invertido), entrar na Avenida Marechal Floriano, pegar a Rua Camerino (sentido duplo), chegando à Rua Barão 
de São Felix, podendo seguir em frente até o Terminal Américo Fontenelle. 
 
Outra opção: Na Avenida Rodrigues Alves seguir em direção a Avenida Professor Pereira Reis até a Praça do Santo Cristo, de lá 
seguir em direção a alça de subida da Avenida Trinta e Um de Março, virando à esquerda na Rua da América, chegando ao 
Terminal Américo Fontenelle. 
 
RUA 1º  DE MARÇO - PRAÇA MAUÁ 
Seguir pela Rua Primeiro de Março, entrar na Rua Visconde de Inhaúma, virando à direita na Avenida Rio Branco (em sentido 
duplo), chegando à  Praça Mauá 
 
RUA VISCONDE DE INHAÚMA ◊ RUA BENTO RIBEIRO 
Seguir pela Rua Visconde de Inhaúma, entrar na Avenida Rio Branco, seguir pela Avenida Presidente Vargas (sentido Praça da 
Bandeira), chegando à Rua Bento Ribeiro 
 
PONTE RIO-NITERÓI - PRAÇA TIRADENTES 
Saindo da Ponte Rio–Niterói, pegar a primeira saída no Gasômetro para Avenida Rodrigues Alves (em frente ao INTO), entrar na 
Rua Sousa e Silva, seguir pela Avenida Venezuela, entrar na Rua do Acre (sentido invertido), entrar na Avenida Marechal 
Floriano até acessar a Avenida Passos, chegando à Praça Tiradentes.  
 
Outra opção: Saindo da Ponte Rio–Niterói, pegar a primeira saída no Gasômetro para Avenida Francisco Bicalho, seguir na 
Avenida Presidente Vargas (pista lateral da avenida), seguir pela Avenida Passos, chegando à Praça Tiradentes. 
 
ZONA SUL - HOSPITAL DOS SERVIDORES 
Saindo da Perimetral na Praça Mauá seguir pela pista da esquerda, no lado oposto aos armazéns, seguindo em frente até a 
passagem para a pista junto aos armazéns, na altura da Rua Souza e Silva, seguindo até o retorno na altura do Armazém 8. Após o 
retorno, seguir pela Avenida Rodrigues Alves até a Rua Souza e Silva, indo em direção a Rua Sacadura Cabral (no trecho em mão 
dupla). 
 
AVENIDA BRASIL ◊ HOSPITAL DOS SERVIDORES 



Na Avenida Rodrigues Alves, entrar na Rua Sousa e Silva indo em direção a Rua Sacadura Cabral (no trecho em mão dupla). 
 
Informações: www.portomaravilha.com.br, www.portonovosa.com e 0800-880-7678. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luciene Braga  -  Assessora de Imprensa Porto Maravilha 

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A - CDURP  

Contatos:  +55  21  2976-6640,  2976-6656  e  8909-1623  • lubraga@cdurp.com.br 

Rua  Gago Coutinho 52, 5º andar  •  Laranjeiras   •  CEP 22.221-070  •  Rio de Janeiro - RJ 

Cadastre-se para receber avisos de pauta e comunicados em:  http://www.portomaravilha.com.br/web/esq/imprensa/cadastro.html 
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