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Mais um dia de sol no Rio. Máxima de 37ºC nesta quarta-feira
O Alerta Rio informa: o tempo na cidade será influenciado por um sistema de alta pressão que atua sobre
o oceano. Ao longo desta quarta-feira, o céu estará claro a parcialmente nublado e sem chuva. Os ventos
ficam fracos a moderados. Máxima prevista de 37°C.
Previsão para o Município do Rio de Janeiro
Tarde
03/03/2021

Noite
03/03/2021

Madrugada
04/03/2021

Manhã
04/03/2021

Céu

Claro a Parcialmente
Nublado

Parcialmente Nublado a
Claro

Claro a Parcialmente
Nublado

Parcialmente Nublado

Precipitação

Sem chuva

Sem chuva

Sem chuva

Sem chuva

Vento

Fraco a Moderado de
E/SE

Fraco a Moderado de
NE/E

Fraco a Moderado de
N/NE

Fraco a Moderado de
N/NE

Tendência da
Temperatura

Estável

Estável

Estável

Estável

Condição do tempo

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 03/03/2021
Barra/Jacarepaguá

Centro/Grande Tijuca

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul

Máx.: 35 °C
Mín.: 21 °C

Máx.: 35 °C
Mín.: 20 °C

Máx.: 37 °C
Mín.: 23 °C

Máx.: 35 °C
Mín.: 20 °C

Máx.: 33 °C
Mín.: 24 °C

Tábua de Marés (Fonte: DHN)
Baixa: 0,4m às 12h17min do dia 03/03/2021
Alta: 1,2m às 17h15min do dia 03/03/2021
Baixa: 0,4m às 01h15min do dia 04/03/2021
Alta: 1,0m às 05h41min do dia 04/03/2021

Informações em tempo real no twitter.com/operacoesrio

Previsão para os próximos quatro dias
De acordo com o Sistema Alerta Rio, nesta quinta-feira (04/03), o céu estará parcialmente nublado e
não há previsão de chuva.
Na sexta-feira (05/03), com a aproximação de uma frente fria, há previsão de pancadas de chuva de
intensidade moderada a partir da tarde. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que
chova, em média e para toda a cidade, em torno de 5mm neste dia.
No sábado (06/03) e no domingo (07/03), o tempo permanecerá instável no Rio, por conta da passagem
desta frente fria pelo oceano, com previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte a
partir da tarde de sábado (06/03) e chuva fraca a moderada ao longo do domingo (07/03). As
temperaturas apresentarão declínio nestes dias. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que
chova, em média e para toda a cidade, em torno de 15mm em cada um destes dias.

Av. Niemeyer: bloqueios parciais para obras
A Prefeitura do Rio informa que a Avenida Niemeyer tem uma faixa ocupada, para obras de contenção de encostas
realizadas pela Geo-Rio, entre a Av. Delfim Moreira e a Av. Prefeito Mendes de Moraes. Entre 6h30 e 10h, a via
opera no sentido Leblon, devido ao fluxo de veículos da manhã. Após as 10h, a Avenida Niemeyer volta a operar em
mão dupla com operação de “PARE E SIGA”. Esta operação será mantida até a conclusão das obras.
TRANSPORTES | As linhas de ônibus e de transporte complementar que atendem ao bairro do Vidigal (linhas STPL
L2101 e L2101 e as linhas SPPO 104 e 109) estão mantidas. As demais linhas tiveram seus itinerários desviados
para a Autoestrada Engº Fernando Mac Dowell, Túnel Acústico Rafael Mascarenhas e Túnel Zuzu Angel. Veja outros
detalhes no link: http://bit.ly/niemeyer010221
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Transbrasil: Av. Brasil tem interdições para obras em diversos pontos
Para obras do BRT Transbrasil, há vários pontos de bloqueios na Avenida Brasil. As datas de início e término das
interdições são diferentes em cada trecho. Para conferir informações detalhadas e atualizadas sobre as intervenções
realizadas na via expressa, acesse: https://bit.ly/TRANSBRASILOBRAS

Túneis: interdições para manutenção preventiva
A CET-Rio divulga os fechamentos noturnos para manutenções nos principais túneis, viadutos e elevados da cidade,
conforme programação divulgada no quadro abaixo. Os fechamentos de rotina do Túnel Zuzu Angel estão
suspensos temporariamente, enquanto durarem as obras na Av. Niemeyer.

Interdição no Viaduto de Quintino
Para obras emergenciais da Seconserva, o Viaduto Compositor Wilson Batista (Viaduto de Quintino) foi interditado
em ambos os sentidos. A CET-Rio montou um esquema de trânsito, com as seguintes opções para os motoristas:
 Quem vem da Rua Elias da Silva, com destino à Rua Goiás, deve seguir pelas ruas Elias da Silva, Nerval de
Gouveia (até Cascadura), Ângelo Dantas, Maria Lopes, Mendes de Aguiar, retornar à esquerda na Rua
Ernani Cardoso, acessar o Viaduto de Cascadura, virar à direita na Rua da Pedreira, e acessar a Rua Goiás.


Já quem vem da Rua Goiás, em direção à Rua Elias da Silva, deve seguir pela Rua Goiás até a Rua
Cupertino, virar a direita e seguir até a Av. Dom Helder Câmara, acessar o viaduto de Cascadura, ruas
Ângelo Dantas, Maria Lopes, Mendes de Aguiar, retornando na Rua Ernani Cardoso, Rua Padre Telêmaco,
Clarimundo de Melo, Rua Amaro Cavalcanti, Rua Dois de Fevereiro, Rua Daniel Carneiro, Rua Monsenhor
Jeronimo, Rua Amaro Cavalcanti, até a Rua Manoel Vitorino e Rua Elias da Silva.

ATENÇÃO! O USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO EM TODOS OS MODAIS
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Os serviços nos três corredores (Transoeste, Transcarioca e Transolímpica) operam normalmente.

Segundo a concessionária, as linhas 1, 2 e 4 operam normalmente.

De acordo com a concessionária VLT Carioca, as linhas 1, 2 e 3 funcionam normalmente.

Os ramais Deodoro, Santa Cruz, Belford Roxo, Saracuruna e Japeri funcionam normalmente.

*Boletim enviado pela SMAC às 16h do dia 02/03/2021.
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A Defesa Civil Municipal registrou 11 ocorrências das 5h31 às 10h30 desta quarta-feira (01/03). Em caso de
emergência, ligue 199.

Baixe o app COR.RIO
Veja as ocorrências da cidade, trânsito, transportes, previsão do tempo, o radar meteorológico, pluviômetros e muito
mais. Baixe agora o app COR.RIO gratuitamente nas versões Android (http://bit.ly/appcor_android) e iOS
(http://bit.ly/appcor_ios).

Informações em tempo real no twitter.com/operacoesrio

