
 

Acompanhamento das detonações nas áreas de escavação dos túneis da Via Binário do Porto 
 
 
Amanhã, 2 de junho, começam as detonações nas áreas de escavação dos túneis da Via Binário do Porto, 

na Praça  Mauá e no Morro da Saúde. 
 
A imprensa não poderá ficar nos canteiros de obras, porque essas áreas serão evacuadas por medida de 

segurança. 
  
A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) e a 

Concessionária Porto Novo estabeleceram dois pontos de encontro próximos às áreas para o 
acompanhamento do processo de bloqueio de passagem de veículos e pedestres. 

  
Praça Mauá 
Detonação: 5h 
Ponto de encontro: estacionamento do Píer Mauá 
Horário: 4h 
  
Morro da Saúde  
Detonação: 15h 
Ponto de encontro: em frente à Cidade do Samba, esquina das ruas Rivadavia Corrêa e Rua da Gamboa. 
Horário: 14h 
  
Importante: os veículos devem respeitar os horários, porque os bloqueios de trânsito serão efetuados de 

20 a 30 minutos antes das detonações.  Se as equipes não chegarem antes do toque das sirenes, não 
poderão entrar, por questão de segurança. 

  
Nesses pontos de encontro, será possível acompanhar a mobilização dos operadores de tráfego e ouvir as 

sirenes, mas não há ângulos para fazer imagens. As detonações, em especial as da Praça Mauá, são no 
subterrâneo. As duas áreas serão cobertas por mantas de proteção, que impedem a passagem de detritos e 
poeira.A imprensa não poderá ficar nos canteiros de obras, porque essas áreas serão evacuadas dentro da 
programação de segurança. 

 
A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) e a 

Concessionária Porto Novo estabeleceram dois pontos de encontro próximos às áreas para o 
acompanhamento do processo de bloqueio de passagem de veículos e pedestres.  

 
Mais informações, apresentação, fotos e vídeo sobre as detonações em 

http://www.portomaravilha.com.br/conteudo/release.aspx 
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Luciene Braga 
Assessoria de Imprensa Porto Maravilha 
Contatos: 55 21 2976-6640, 2976-6656, 8909-1623 e lubraga@cdurp.com.br 
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A - CDURP 
Rua Gago Coutinho 52, 5º andar, Laranjeiras CEP 22.221-070 Rio de Janeiro-RJ 
Cadastre-se para receber avisos de pauta e comunicados 

http://www.portomaravilha.com.br/web/esq/imprensa/sala_imprensa.aspx

