PREFEITURA IMPLANTARÁ ESQUEMA DE TRÂNSITO NO CORREDOR ZUZU ANGEL
PARA VIABILIZAR AS OBRAS DA COBERTURA DO TÚNEL ACÚSTICO

Com o intuito de viabilizar a continuação das obras de recuperação estrutural
no Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, será necessário interditar totalmente o
túnel, em ambos os sentidos, nos dias 19 (terça-feira, véspera de feriado) e 22
de novembro (sexta-feira), a partir de 23h30 e até 06h do dia subsequente.

Para manter a circulação de veículos no trecho de ligação entre Barra e Zona
Sul durante a interdição, será realizado esquema especial de circulação, com
implantação de “siga e pare” no Viaduto Graça Couto, na Gávea.

A operação de trânsito contará com 30 agentes da Guarda Municipal e da CETRio, que realizarão os bloqueios necessários e atuarão para manter a fluidez e
orientar os motoristas, garantindo o ordenamento e a segurança da operação.
Sinalização específica será implantada nos acessos ao túnel e em toda a rota
de desvio pela Rua Marquês de São Vicente.

O Centro de Operações Rio - COR fará o monitoramento de toda a
região impactada, permitindo que técnicos da CET-Rio implantem ajustes na
programação dos semáforos em função das condições do trânsito em cada
momento. Além disso, 4 reboques da CET-Rio serão posicionados para
desobstrução das rotas de desvio em caso de enguiço de veículos, com a
finalidade de garantir a fluidez do tráfego.

É recomendado aos motoristas que evitem essa rota entre a Zona Sul e São
Conrado/Barra nos dias e horários da interdição, dando preferência para o Alto
da Boa Vista, a Linha Amarela e a Serra Grajaú-Jacarepaguá.

Devido à interdição do Túnel Acústico, o fechamento de rotina do Túnel
Rebouças para manutenção será suspenso na próxima terça-feira.

INTERDIÇÃO E ESQUEMA DE TRÂNSITO
O esquema de trânsito para permitir a execução das obras de reconstrução da
cobertura do Túnel Acústico funcionará da seguinte forma:

De 19 para 20 de novembro (terça para quarta-feira)
E de 22 para 23 de novembro (sexta para sábado)
23h30 - Interdição do Túnel Acústico no sentido Gávea

Os veículos que seguem no sentido Gávea serão desviados via viaduto Graça
Couto e deverão seguir pela Av Marquês de São Vicente.

23h50 - Interdição do Túnel Acústico também no sentido Barra e início da
operação de Siga e Pare no viaduto Graça Couto
Com o fechamento do túnel em ambos os sentidos, será necessário montar
operação de pare e siga no viaduto Graça Couto, da seguinte forma:

MOMENTO 1: Os veículos que seguem no sentido Gávea serão desviados via
viaduto Graça Couto e seguindo pela Av Marquês de São Vicente.

Momento 1 – fluxo liberado no sentido Gávea

MOMENTO 2: Os veículos que tem como destino Sâo Conrado/Barra deverão
acessar a Rua Professor Manuel Ferreira e seguir pela Av Marquês de São
Vicente até o viaduto Graça Couto, onde acessarão o túnel sentido Lagoa e
retornarão no primeiro by-pass em direção à São Conrado e Barra da Tijuca.

Momento 2 – fluxo liberado no sentido Sâo Conrado/Barra

06h – Liberação da via e normalização da circulação

A previsão de liberação do túnel é às 06h, quando ambos os sentidos voltam a
sua circulação normal.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES


Por questões de segurança, é muito importante que os motoristas sigam as
orientações dos agentes de trânsito e de toda a sinalização implantada na
área



Motoristas deverão atentar para os horários dos fechamentos buscando,
tanto quanto possível, rotas e/ou horários alternativos para seus
deslocamentos.

