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Noite de terça sem previsão de chuva e com ventos moderados a fortes
Segundo o Alerta Rio, nesta terça-feira (07/09), feriado da Independência, o transporte de umidade do oceano para o
continente manterá o céu com muitas nuvens na cidade do Rio de Janeiro, mas sem previsão de chuva. Os ventos
estarão moderados a fortes (entre 18,5 km/h e 76 km/h). Ao longo do dia, o céu esteve variou de encoberto a
parcialmente nublado e houve registro de chuva fraca, isolada, durante a madrugada. As temperaturas ficaram
estáveis em relação ao dia anterior, com mínima registrada de 18,1°C, às 4h30, no Alto da Boa Vista, e máxima
registrada de 27,7°C, às 13h15, em Santa Cruz.
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Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 08/09/2021
Barra/Jacarepaguá

Centro/Grande Tijuca

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul

Máx.: 31 °C
Mín.: 20 °C

Máx.: 30 °C
Mín.: 17 °C

Máx.: 30 °C
Mín.: 20 °C

Máx.: 31 °C
Mín.: 19 °C

Máx.: 29 °C
Mín.: 20 °C

Tábua de Marés (Fonte: DHN)
Baixa: 0,2m às 21h45min do dia 07/09/2021
Alta: 1,4m às 03h11min do dia 08/09/2021
Baixa: 0,0m às 09h11min do dia 08/09/2021
Alta: 1,3m às 15h17min do dia 08/09/2021

Descrição sinótica do dia 07/09/2021

RECOMENDAÇÕES EM CASOS DE VENTOS FORTES:
O Centro de Operações Rio reforça, a seguir, as recomendações de segurança elaboradas pela Defesa Civil do
Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de Bombeiros do RJ em caso de rajadas de ventos fortes:
Em casa:
 Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.
 Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no
caso de alguma janela quebrar;
 Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de
queda de árvore;
 Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;
 Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;
 Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.
Na rua:
 Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
 Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
 Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
 Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;
 Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
 Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas
de cigarros em estradas ou terrenos com mata;
 Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta
situação, há risco de acidentes causados por raios.

Segundo o Alerta Rio, nesta quarta-feira (08/09), o tempo fica estável, com céu parcialmente nublado a claro e sem
previsão de chuva no município do Rio de Janeiro. Os ventos terão intensidade moderada a forte e as
temperaturas estarão em elevação, com máxima prevista de 31°C.
Na quinta-feira (09/09), a lenta aproximação de uma frente fria deixará o céu parcialmente nublado a nublado e com
chuva fraca, isolada, à noite. Os ventos estarão moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h). Os modelos numéricos
de previsão do tempo estimam que chova, em média e para toda a cidade, menos de 5 mm nesse período.
Na sexta-feira (10/09), o predomínio será de céu nublado, com chuva fraca a moderada a partir da tarde. Os
ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas apresentarão declínio, com máxima prevista de 26°C. Os
modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para toda a cidade, cerca de 5 mm nesse
período.
No sábado (11/09), o transporte de umidade deixará o céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada a
qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados, e as temperaturas apresentarão declínio. Os modelos
numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para toda a cidade, cerca de 5 mm nesse período.

Alterada circulação em um dos lados da Praça Seca desde domingo (05/09)
A CET-Rio informa a alteração na circulação em um dos lados da Praça Seca, desde domingo, dia 5 de setembro. A
pista no lado ímpar da praça passou a ter a circulação de veículos no sentido da Rua Baronesa para a Rua Barão. A
medida teve o objetivo facilitar o acesso aos imóveis do trecho e também facilitar a movimentação dos veículos que
seguem no sentido Campinho e necessitam retornar para a pista sentido Tanque.
Segundo a CET-Rio, agentes da Guarda Municipal orientam motoristas e pedestres na região. Toda a sinalização foi
alterada para indicar aos motoristas o novo sentido a ser seguido. A CET-Rio também ajustou os tempos semafóricos
à nova circulação e está monitorando as condições de fluidez em toda região para implantação de ajustes caso
sejam necessários. Aos motoristas, é solicitada atenção especial à sinalização ao circular no entorno da praça.

Av. Lúcio Costa: interdição para área de lazer aos domingos e feriados
A Prefeitura do Rio, por meio da Subprefeitura da Barra da Tijuca, da CET-Rio e da Guarda Municipal, informa que a
Avenida Lúcio Costa, entre a Avenida Gláucio Gil e o retorno próximo da Rua Governador Raul Veiga, no Recreio
dos Bandeirantes, será interditada aos domingos e feriados, até 12 de outubro, para área de lazer. O bloqueio ao
tráfego será entre 7h e 18h. Leia em: http://bit.ly/InterdiçãoLucioCosta

Estrada das Furnas com interdições parciais até o dia 23/09
A CET-Rio informa que até o dia 23/09 (quinta-feira) - exceto às sextas-feiras -, das 22h30 às 4h30 do dia seguinte, a
Estrada das Furnas ficará parcialmente interditada para serviços de modernização da iluminação pública da Rioluz,
por meio do consórcio Smart Luz.
Para viabilizar o procedimento, será necessário interditar meia pista da estrada das Furnas, entre a Estrada da Barra
da Tijuca e a Avenida Édison Passos. As interdições são itinerantes e por trechos, começando próximo à Estrada da
Barra da Tijuca. Os veículos são desviados na própria pista, no trecho com estreitamento, em operação “pare e siga”,
de modo a manter o trânsito em mão dupla.

Av. Brasil: interdições parciais na altura de Parada de Lucas e Bonsucesso
A CET-Rio informa que, até 30/09 (quinta-feira), serão realizadas interdições parciais na Av. Brasil, para obras do
corredor Transbrasil. Os desvios ocorrem na própria pista, no trecho com estreitamento. Confira a altura e horários dos
bloqueios:
 Das 9h às 16h, interdição de duas faixas, no sentido Zona Oeste, na altura do Hospital Geral de Bonsucesso;
 Das 9h às 13h, interdição de duas faixas, no sentido Zona Oeste, na altura da rua Isidro Rocha (passarela 21);
 Das 13h às 17h, interdição de duas faixas, no sentido Centro, na altura da rua Isidro Rocha (passarela 21).

Av. Brasil: interdições entre Realengo e Santa Cruz
A CET-Rio e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) informam que a Av. Brasil está sendo parcialmente
interditada para serviços de avaliação do pavimento. As interdições são itinerantes e em trechos menores que 150
metros. Os desvios ocorrem na própria pista, no trecho com estreitamento. Confira abaixo:
 Até quarta-feira (08/09), uma faixa da Av. Brasil fica fechada entre a Estrada Sargento Miguel Filho e o Viaduto
Engenheiro Oscar Brito, das 8h às 12h, no sentido Zona Oeste; e das 13h às 17h, no sentido Centro.
 Na quinta-feira (09/09), haverá a interdição de uma faixa da Av. Brasil, entre o Viaduto Engenheiro Oscar Brito e
a Rua Sáles, das 8h às 12h, no sentido Zona Oeste.



Já na quinta-feira (09/09), uma faixa da Av. Brasil ficará bloqueada, entre a Estrada do Quafá e a
Transolímpica, das 13h às 17h, no sentido Centro.

Linha Vermelha: interdições parciais até 30/09
A Linha Vermelha será parcialmente interditada até 30/09 (quinta-feira), com exceção de sextas-feiras e sábados,
entre o Parque Alegria (KM 2,5) e o Galeão (KM 9), das 22h às 4h30 do dia seguinte, para serviços de revitalização
da iluminação pública da Rioluz, por meio do consórcio Smart Luz, segundo informe da CET-Rio. Detalhes em:
https://bit.ly/LinhaVermelhaInterdições

Túneis Zuzu Angel e Acústico: interdição no sentido São Conrado
A CET-Rio informa que, até 30 de setembro (quinta-feira), com exceção de sextas-feiras e sábados, o Túnel Zuzu
Angel, sentido São Conrado, será totalmente interditado, das 23h às 4h30 do dia seguinte, para serviços de
revitalização da iluminação pública da Rioluz, por meio do consórcio Smart Luz. Para viabilizar o procedimento,
também será necessário interditar o Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, no sentido São Conrado.
O principal desvio é a Av. Niemeyer, que está funcionando com operação “pare e siga” na altura do nº 226.
Sinalização específica será instalada para orientar e alertar os motoristas e as condições do trânsito serão
monitoradas quanto a eventuais impactos. Além disso, os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a
fluidez na rota de desvio e nos principais corredores da região.

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.
Atenção! As interdições totais dos túneis Zuzu Angel e Acústico, sentido São Conrado, possuem novo
horário. Segundo a CET-RIO, desde segunda-feira (06/09), os fechamentos noturnos que ocorrem semanalmente,
de domingo a quinta, nessas vias, passarão a ser feitos das 23h50 às 4h30. O principal desvio continua sendo a Av.
Niemeyer, que funciona em esquema “pare e siga”, na altura do nº 226.

ATENÇÃO! O USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO EM TODOS OS MODAIS

Segundo a concessionária, as linhas 1, 2 e 4 e o metrô de superfície operam normalmente.

Funcionamento no feriado: transferência entre linhas 1 e 2 no Estácio
Nesta terça-feira (07/09), o MetrôRio funcionará das 7h às 23h, como já acontece normalmente nos feriados. A
transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero
de Quental – Gávea e Botafogo – Gávea) também vão operar em esquema de feriado, das 7h às 22h30.

O BRTRio informa que os corredores Transcarioca, Transoeste e Transolímpica operam normalmente.

Linhas 1, 2 e 3 operam normalmente.

Funcionamento normal no feriado da Indepedência
As linhas 1, 2 e 3 do VLT Carioca terão funcionamento normal nesta terça-feira (07/09). Com operação das 6h à
meia-noite, os intervalos vão variar de 10 a 20 minutos no período.

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

Funcionamento dos trens no feriado da Indepedência
Segundo a Supervia, nesta terça-feira (07/09), feriado da Independência, os trens de todos os ramais irão operar com
a grade horária de domingos e feriados, das 4h30 às 22h20, de acordo com a programação de cada ramal. No ramal
Japeri, estão previstas quatro viagens extras:
 Partida extra de Japeri para Central do Brasil, às 6h51;
 Partidas extras da Central do Brasil para Japeri, às 17h01, 18h11 e 19h01.

Manutenções programadas para o feriado (07/09)
Ramal Belford Roxo:
Das 8h às 20h, será realizada manutenção entre as estações Pavuna e Honório Gurgel, com mudança na fidelização
das plataformas das estações Pavuna, Costa Barros, Barros Filho e Honório Gurgel.
Ramal Santa Cruz:
Entre 4h e 23h, haverá manutenção da via férrea entre Bangu e Realengo, com mudança na fidelização das
plataformas das estações Guilherme da Silveira, Mocidade/Padre Miguel e Realengo.
Das 9h às 19h, será realizada manutenção da via férrea entre as estações Benjamin do Monte e Santa Cruz, com
mudança na fidelização das plataformas das estações Tancredo Neves, Paciência, Inhoaíba e Cosmos.

Ramais Deodoro, Japeri e Santa Cruz:
Entre 10h e 19h, haverá manutenção da rede aérea entre as estações Sampaio e Praça da Bandeira. Durante o
serviço, trens com destino a Central do Brasil não realizarão paradas nas estações Méier, Engenho Novo,
Sampaio, Riachuelo e Praça da Bandeira. Os passageiros poderão realizar transferências nas estações São
Cristóvão, Maracanã ou Olímpica de Engenho de Dentro, de acordo com a origem e o destino pretendido.

Barcas: operação neste feriado (07/09)
A CCR Barcas informa que, em virtude do Feriado da Independência do Brasil, vai operar com a grade de domingos
e feriados (www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas), nos dias 6 e 7 de setembro (segunda e terça-feira),
na linha Arariboia. Sendo assim, as travessias acontecerão de hora em hora.
Na linha Paquetá, a concessionária vai operar com a grade de dias úteis no dia 6 de setembro (segunda-feira), e com
a grade de feriados no dia 7 de setembro (terça-feira). (grades disponíveis em www.grupoccr.com.br/barcas/linhashorarios-tarifas).
Na linha Cocotá, não haverá operação nos dias 6 e 7 de setembro (segunda e terça-feira).

A Defesa Civil Municipal registrou sete ocorrências das 10h31 às 17h30 desta terça-feira (07/09). 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).

