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Avenida Portuária é inaugurada no Porto do Rio

 Da Redação (/component/contact/contact/1203-autor/18-redacao?Itemid=2609)  28 Abril 2021

Já está aberta ao público a Avenida Portuária do Rio de Janeiro, que faz a ligação da Avenida Brasil, em

Manguinhos, com o portão 32 do Porto do Rio. A obra custou cerca de R$ 450 milhões, �nanciados pela

Ecoponte, concessionária da Ponte Rio-Niterói, e gerou cerca de 2 mil empregos, entre diretos e
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indiretos. A previsão é de que a nova via receba cerca de 2,6 mil caminhões por dia, já que é exclusiva

para veículos de carga.

A inauguração aconteceu nesta quarta-feira (28), com a presença do ministro da Infraestrutra, Tarcísio de

Freitas, que destacou a importância do programa de concessões para a realização de obras como a

Avenida Portuária.

— O programa de concessões nos blinda contra a de�ciência de recursos e nos permite fazer

investimentos vultosos. A Avenida Portuária é o maior investimento federal no estado do Rio atualmente

— disse ele.
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O projeto da Avenida Portuária começou a ser pensado e 2006, durante a elaboração do Porto Século

XXI, o plano diretor que previa uma série de transformações na região. Em 2015, quando a Ecoponte

assumiu a concessão da ponte, uma das contrapartidas era a criação da alça da Linha Vermelha. E, para

executar essa obra, havia a possibilidade de fazer um viaduto paralelo, que viria a ser justamente a via

inaugurada ontem.

Com a nova avenida, será possível distribuir a entrada de veículos de carga entre dois portões do Porto:

o 24, na Avenida Rio de Janeiro; e o 32, na Rua General Sampaio, onde desemboca a Portuária.

— Com a nova avenida, vamos aliviar o �uxo de entrada no portão 24, facilitar a vida dos caminhoneiros

e garantir mais mobilidade urbana para a região. Era um anseio antigo ter essa alternativa — explica o

diretor-presidente da Logística Brasil- Associação Brasileira dos Usuários dos Portos de Transportes e da

Logística, André Seixas.
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