Quarta-feira
11/09/19
6h

37º
18º

Novidade: está no ar o COR.RIO, o primeiro app do COR
A prefeitura lançou o COR.RIO, aplicativo desenvolvido pelo Centro de Operações Rio em parceria com o Iplan. O
app disponibiliza dados sobre ocorrências da cidade, condições do tráfego e de transportes, previsão do tempo,
imagens do Radar Meteorológico, lista das estações meteorológicas e dos pluviômetros do Sistema Alerta Rio.
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°
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ONDE BAIXAR O APLICATIVO: o app está disponível para o sistema Android. A expectativa é que nos próximos
dias o serviço também esteja disponível na plataforma iOS, da Apple. Veja mais: http://bit.ly/appcor2019

°

Quarta-feira com máxima prevista de 37°C e sem chuva

°

O Alerta Rio informa que, nesta quarta-feira, um sistema de alta pressão permanecerá influenciando na condição de
tempo estável na cidade do Rio de Janeiro, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os
ventos terão intensidade fraca a moderada; e as temperaturas estarão estáveis, com máxima de 37°C e mínima de
18°C.
Previsão para o Município do Rio de Janeiro
Manhã
11/09/2019

Tarde
11/09/2019

Noite
11/09/2019

Madrugada
12/09/2019

Céu

Claro a Parcialmente
Nublado

Parcialmente Nublado a
Claro

Parcialmente Nublado

Parcialmente Nublado

Precipitação

Sem chuva

Sem chuva

Sem chuva

Sem chuva

Vento

Fraco a Moderado de
SW/W

Fraco a Moderado de
SE/S

Fraco a Moderado de
NE/E

Fraco a Moderado de
NE/E

Tendência da
Temperatura

Estável

Estável

Estável

Estável

Condição do tempo

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 11/09/2019
Barra/Jacarepaguá

Centro/Grande Tijuca

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul

Máx.: 36 °C
Mín.: 18 °C

Máx.: 36 °C
Mín.: 18 °C

Máx.: 37 °C
Mín.: 19 °C

Máx.: 37 °C
Mín.: 18 °C

Máx.: 33 °C
Mín.: 20 °C

Tábua de Marés (Fonte: DHN)
Baixa: 0,1m às 07h38min do dia 11/09/2019
Alta: 1,1m às 13h36min do dia 11/09/2019
Baixa: 0,4m às 20h09min do dia 11/09/2019
Alta: 1,2m às 01h21min do dia 12/09/2019

Temperaturas em elevação até quinta-feira. Tempo muda na sexta (13/9)
Na quinta-feira (12/09), a atuação de um sistema de alta pressão manterá o tempo estável no município, com
predomínio de céu claro e sem previsão de chuva. Os ventos estarão moderados a fortes na quinta-feira (12/09) e as
temperaturas ficarão em elevação, com máximas acima dos 37°C.
Na sexta-feira (13/09), a aproximação de uma frente fria pelo oceano influenciará o tempo na cidade, provocando
aumento de nebulosidade ao longo do dia e com previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir da manhã. Os
ventos estarão moderados e as temperaturas apresentarão declínio.
Ao longo do sábado (14/09), devido à passagem da frente fria pelo oceano, o céu estará nublado a parcialmente
nublado e há previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento.

Quadro sinótico atualizado pelo Alerta Rio às 21h22 do dia 10/9/19. Veja mais: http://alertario.rio.rj.gov.br/4-dias/

Obras no Santos Dumont: operação especial no Galeão desde 24/08
Antecipe ainda mais a sua ida ao aeroporto para garantir a sua chegada no horário certo
A pista principal do Aeroporto Santos Dumont (SDU) está fechada desde 24/08 para obras de manutenção. A
liberação da via está prevista para 21 de setembro. Segundo a Infraero, enquanto durarem as obras, voos da Gol e
Latam serão realizados no Galeão. Parte das operações das empresas Azul e Passaredo foram mantidas no SDU.
TRANSPORTES | Segundo a SMTR, com as transferências dos voos para o Galeão, devido a necessidades
operacionais da concessionária, a operação do BRT Rio foi transferida do Terminal 2 para o Terminal Galeão 1.
TAXIS | Já quem chegar ao aeroporto em táxis comuns e especiais será encaminhado para o piso 0 do edifício
garagem (estacionamento do terminal 2). Desde esta terça-feira, 27/8, os taxistas podem trafegar pela calha do
BRT. A mudança na circulação da pista do BRT é válida até até a conclusão das obras no Aeroporto Santos Dumont,
prevista para o dia 21 de setembro. Todos os detalhes no link: http://bit.ly/obras_sdu

Trecho da av. Geremário Dantas está fechado no sentido Freguesia

Avenida Geremário Dantas possui bloqueios, no trecho entre as ruas Cândido Benício e Cândido Figueiredo, para
obras de macrodrenagem dos rios da Bacia de Jacarepaguá. No momento, o sentido Freguesia está fechado. O
sentido Tanque foi fechado na manhã de 17/08 e liberado na noite de 18/08, às 18h45. Por conta das intervenções
na via, o itinerário de linhas de ônibus também foi alterado. Confira todos os detalhes abaixo. Confira opções de rota
e todos os detalhes do fechamento no link: http://bit.ly/nota_obrasgerdantas

Alto da Boa Vista: afundamento de pista na Estr. Dona Castorina
Estrada da Dona Castorina segue totalmente interditada, nos dois sentidos, entre Rua Pacheco Leão e Estrada da
Gávea Pequena, devido afundamento de pista. Opte pela Estrada das Canoas. CET-Rio orienta motoristas na região.

Obras em Cascadura: Rua Carolina Machado segue com bloqueios
Desde 04/08, a Rua Carolina Machado tem interdição parcial próximo à Rua Sanatório, em Cascadura, para obras da
Rio-Águas. Duas faixas estão bloqueadas no trecho e somente uma faixa está aberta para a circulação dos veículos.
PRINCIPAIS ROTAS ALTERNATIVAS:
 De Bento Ribeiro e bairros no entorno: Rua Sapopemba; Estr. Intendente Magalhães; Av. Ernani Cardoso;
 Da Rua Conselheiro Galvão e da Av. Ministro Edgard Romero: Viaduto Prefeito Negrão de Lima; Rua
Quaxima; Rua Domingos Lopes; Avenida Ernani Cardoso.

Pavuna com alteração no trânsito desde 17/08
A CET-Rio informa que para melhorar a fluidez do tráfego da Pavuna, a Rua Sargento Basileu da Costa passou a
funcionar da Rua Catão para a Rua Sargento de Milícias, sentido viaduto da Pavuna, a partir das 10 horas. Ainda
segundo a CET-Rio, a via conta com os devidos ajustes semafóricos, assim como a pintura de nova sinalização e
implantação de novas placas. Além da CET-Rio, a Guarda Municipal também está no local.

Tijuca: obra provoca alteração viária desde 02/07
Desde 02/07 está fechado o acesso da Rua Barão de Iguatemi para a Rua Vicente Licínio. Da Rua Barão de
Iguatemi para a Rua Vicente Licínio seguir o seguinte percurso: Rua Felisberto de Menezes; Rua Mariz e Barros, Rua
Afonso Pena; Rua Gonçalves Crespo e Rua Vicente Licínio. O bloqueio é para obras de construção de uma praça na
Rua Gonçalves Crespo.

Av. Maracanã: bloqueios, sentido Usina, para obra emergencial
Devido à execução de obras emergenciais da Rio-Águas na calha do Rio Maracanã, próximo ao nº 1075, a Av.
Maracanã está interditada, sentido Usina, entre as ruas Barão de Mesquita e José Higino. De acordo com a CET-Rio,
o acesso ao retorno na Av. Maracanã está mantido. Detalhes: http://bit.ly/obranaavenidamaracana2019

Bloqueios na Av. Professor Manoel de Abreu para obras
Para obra emergencial, A Av. Prof Manoel de Abreu está interditada, no sentido Grajaú, entre as Ruas Felipe
Camarão e Pereira Nunes. O trânsito está sendo desviado para o Boulevard 28 de Setembro. Quem segue para o
Grajaú tem como opção o caminho pela Av. Maracanã e Rua Barão de Mesquita.
Em função da obra, a reversível da Av. Professor Manoel de Abreu, que funciona diariamente das 6h30 às 10h, está
suspensa. A CET-Rio sugere aos motoristas que seguem para Jacarepaguá, de manhã, o caminho pela Linha
Amarela. Quem segue entre Grajaú e Centro, também pela manhã, tem como opções o caminho pela Tijuca: Rua
Barão de Mesquita, a Av. Maracanã e a Rua Conde de Bonfim.

Interdição em Guadalupe, devido a um afundamento de pista
A Rua Marcos de Macedo segue totalmente interditada, em Guadalupe, por causa de um afundamento de pista na
altura da R. Acrísio Mota. Equipes da Rio Águas e da Guarda Municipal atuam na ocorrência.

Av. Brasil: pista central com bloqueios próximo ao Into
Para viabilizar a continuidade das obras de implantação de concreto no piso do corredor expresso do BRT, o trecho
da pista central da Avenida Brasil, sentido Centro, que já estava com duas faixas interditadas próximo ao Into, foi
ampliado no dia 10/08. O novo trecho interditado tem início nas imediações da descida da Ponte Rio-Niterói,
próximo ao Into, e vai até o acesso à Av. Francisco Bicalho, nas proximidades da rodoviária. A descida da Ponte, no
sentido Centro, assim como os acessos para a Av. Francisco Bicalho e rodoviária, não foram alterados. O acesso da
pista lateral para a pista central, sentido Centro, nesse trecho, continua por meio de uma agulha operacional.

Av. Brasil: obras no Caju de
madrugadas até setembro
Avenida Brasil tem interdição total da pista
central da Avenida Brasil, sentido Zona
Oeste, entre a descida do Viaduto do
Gasômetro e a Rua Ricardo Machado, nas
madrugadas. Os fechamentos são das 23h
às 5h, nos dias úteis, e tem previsão de
término em setembro. Os bloqueios fazem
parte das obras da TransBrasil.
Para o acesso da Ponte Rio-Niterói ao sentido Zona Oeste da Av. Brasil, uma faixa ficará liberada, entre a descida da
Ponte e as imediações da Rua Ricardo Machado. Os demais veículos serão desviados para pista lateral da Avenida
Brasil, sentido Zona Oeste. Uma agulha também será aberta da lateral para a central, para acesso à Linha Vermelha.

TransBrasil: pista central interditada, no sentido Centro, na altura do Into
Desde 1º de junho, houve interdição total da pista central da Av. Brasil (sentido Centro), entre as proximidades da
Rua Conde de Leopoldina e a descida da Ponte Rio-Niterói (próximo ao INTO). Os veículos na pista lateral da Av
Brasil, sentido Centro, que pretendem seguir para Niterói ou INTO, devem acessar a pista central da Av Brasil,
sentido Centro, até a agulha existente na altura da Rua Sá Freire (última agulha de acesso da pista lateral para
central). Mais: http://bit.ly/transbrasil_into

Transbrasil: alterações em Coelho Neto
Desde 10/02, estão interditados os acessos e as saídas da Av. Brasil, entre a Av. Pastor Martin Luther King Júnior e
a Rua Ribeyrolles e Rua Bertichen, na altura de Coelho Neto, em ambos os sentidos. Veículos com origem ou
destino à região da Pavuna e Coelho Neto devem atentar para os desvios, proibições de estacionamento e inversão
de sentido em vias da região. Mais: http://bit.ly/transbrasil100219

Transbrasil: bloqueios nos acessos a Barros Filho
Desde 13/01 estão interditadas partes dos acessos entre a Av. Brasil e a Estrada João Paulo, em Barros Filho:
 Alça de acesso da Estrada João Paulo para a Av Brasil, no sentido Centro;
 Alça de acesso da Av Brasil para a Estrada João Paulo, sentido Deodoro.
Os veículos que saem de Barros Filho (Estrada João Paulo) em direção à Av. Brasil, no sentido Centro, devem
acessar a Av. Brasil no sentido Zona Oeste e fazer o retorno na Estrada do Camboatá, altura de Deodoro. Além
disso, a linha intermunicipal 800L Nova Aurora x Madureira, via Barros Filho, sofreu alteração de itinerário. Mais:
http://bit.ly/transbrasil_BarrosFilho130119

Transbrasil: pista lateral interditada em São Cristóvão
Desde dezembro de 2018, a pista lateral da Av. Brasil está interditada, sentido Centro, entre as Ruas Sá Freire e
Conde de Leopoldina. Durante a interdição, os veículos que seguem pela pista lateral da Av. Brasil são desviados
pelo bairro de São Cristóvão. Para garantir o acesso ao bairro, a Rua Monsenhor Manuel Gomes opera em mão
dupla, entre a Av. Brasil e o Campo de São Cristóvão (todo o trecho). Por conta dos bloqueios, ônibus tiveram os
itinerários afetados. Veja mais em: http://bit.ly/avbrasil_novosbloqueios011218

Linha Amarela: obras no viaduto de ligação com a Ilha do Fundão

A Linha Amarela iniciou, no dia 29/04, as obras no Viaduto Oswaldo Cruz, na Maré (que liga a via expressa à Ilha do
Fundão). Durante um ano e seis meses, a Linha Amarela contará com interdição de uma faixa lateral nas pistas em
direção à Cidade Universitária e à Barra da Tijuca.

Manutenção programada nos túneis da cidade

Túneis Rio 450 e Prefeito Marcello Alencar
Até 15 de janeiro de 2020, das 23h às 5h dos dias subsequentes, para a realização de serviços de manutenção,
serão realizados os senguintes bloqueios:
 Túnel Marcello Alencar, sentido Aterro do Flamengo, às terças-feiras;
 Túnel Marcello Alencar, sentido Rodoviária, às quartas-feiras;
 Túnel Rio 450, em toda a sua extensão, às quintas-feiras.

Pista Cláudio Coutinho e Trilha do Morro da Urca serão bloqueadas para
manutenção
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa que a Pista Cláudio Coutinho e a Trilha do Morro da Urca ficarão
fechadas, no dia 16/9 (segunda-feira), para poda de árvores.

Av. Pref. Mendes de Morais, em São Conrado, opera em mão dupla
Devido ao fechamento da Av. Niemeyer, a CET-Rio executa operação para que a Av. Prefeito Mendes de Morais
funcione em mão dupla em toda sua extensão, também no horário das 6h30 às 10h30. Assim, os veículos com
destino à Barra podem acessar a Lagoa-Barra através da Rua José Tjurs. Detalhes sobre o fechamento da Av.
Niemeyer abaixo.

Prefeitura mantém a Av. Niemeyer interditada,cumprindo decisão judicial
A Prefeitura do Rio informa que a Avenida Niemeyer continua fechada desde às 15h10 do dia 28 de maio, cumprindo
a decisão judicial que determinou a interdição da via. A via está totalmente bloqueada no sentido São ConradoLeblon. No sentido Leblon-São Conrado, acesso é permitido somente a moradores.
A Secretaria Municipal de Transportes informa que, devido ao fechamento total da Av. Niemeyer, as 13 linhas de
ônibus municipais e uma linha de van, cadastradas na SMTR e que passam pela via, seguem o trajeto pela
Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell (Lagoa-Barra). As linhas que seguem pela Lagoa-Barra são:
ÔNIBUS RODOVIÁRIOS (FRESCÃO)
2334 - Campo Grande x Castelo
2335 - Santa cruz x Castelo (via Barra da Tijuca)
2337 - Santa Cruz x Castelo (via Sepetiba)
2338 - Campo Grande x Castelo (via Estrada do Magarça)
2018 - Aeroporto Internacional do RJ x Alvorada
2020 - Península x Rodoviária
2329 - Recreio x Castelo (via Av. Lúcio Costa)

2333 - Recreio x Castelo (via Av. das Américas)
ÔNIBUS CONVENCIONAIS
557 - Rio das Pedras x Copacabana (Circular)
104 - T4 - São Conrado x Rodoviária (Via Av. Nossa Senhora de Copacabana/Catete/Av. Francisco Bicalho)
109 - T9 - São Conrado x Central (Via Jardim Botânico/Túnel Santa Bárbara)
552 - Rio Sul x Alvorada (Via Av. Atlântica/Av. Niemeyer/Av. Lucio Costa)
554 - Rio Sul x Piabas (Via Av. Atlântica/Av. Niemeyer/Est. Benvindo Novaes)
VAN
L2102 - Parque da Cidade x Fashion Mall (via Gávea) – Circular.

Segundo a SuperVia, trens dos ramais Japeri, Deodoro, Santa Cruz e Sarcuruna circulam normalmente.

Ajuste operacional nos ramais Deodoro, Santa Cruz e Japeri
A Supervia informa que, a partir de 1° de outubro, a operação do ramal Deodoro será encerrada mais cedo, nos dias
úteis, por volta das 21h. A partir desse horário, os passageiros desse ramal serão atendidos pelos trens paradores
dos ramais Santa Cruz e Japeri. Os intervalos não serão alterados.

Ramal Belford Roxo: trens expressos voltarão a partir de 01/10
A partir de 1/10, nos dias úteis, os trens expressos do ramal Belford Roxo voltarão a parar nas estações Costa
Barros, Barros Filho, Honório Gurgel, Rocha Miranda, Cavalcanti e Tomás Coelho. Com a mudança, os expressos
passarão a não parar apenas nas estações Vila Rosali, Del Castilho e Jacarezinho.

O BRT Rio informa que os corredores TransOeste, TransCarioca e TransOlímpica operam normalmente.

Mudanças no BRT Terminal Galeão
Houve alterações na operação do BRT no Terminal Galeão por causa das obras no Aeroporto Santos Dumont.
Informe-se no link: http://bit.ly/obras_sdu

Segundo o VLT Carioca, a Linha 1 e 2 operam normalmente.

Os trens circulam normalmente nas linhas 1, 2 e 4.

A RIOgaleão informa que o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, opera em condições visuais
para pousos e decolagens. Até 5h, dois voos foram realizados, sem registros de atrasos e/ou cancelamentos.

Condições meteorológicas observadas no período: A atuação do sistema de alta pressão manteve o tempo
estável sobre a Cidade. O céu variou entre claro a parcialmente nublado e ventos fracos a moderados, resultando na
manutenção das concentrações dos poluentes. Assim, a qualidade do ar ficou classificada como REGULAR na maior
parte dos locais monitorados; BOA nas estações Centro e Tijuca e, na estação Bangu, INADEQUADA.
Tendência da qualidade do ar para as próximas 24h: O tempo seguirá estável, ainda devido à influência do
sistema de alta pressão. O céu irá variar entre claro a parcialmente nublado e ventos fracos a moderados ao longo do
período. Assim, espera-se a manutenção das concentrações dos poluentes, o que deverá deixar a qualidade do ar
nas próximas 24h classificada entre BOA a INADEQUADA nas localidades monitoradas.

*Boletim enviado pela Seconserma às 16h do dia 10/09/19.

*Boletim enviado pela Seconserma às 16h do dia 10/09/19.

