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Máxima na cidade do Rio deverá chegar aos 33ºC nesta segunda-feira (13/09)
O tempo ficará estável na capital fluminense, nesta segunda-feira (13/09), devido à atuação de um sistema de alta
pressão. Segundo o Sistema Alerta Rio, haverá redução gradativa da nebulosidade, e o céu passará de
parcialmente nublado a claro. Não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas
apresentarão elevação em relação ao domingo (12/09), com mínima de 19°C e máxima de 33°C.
Previsão para o Município do Rio de Janeiro
Manhã
13/09/2021

Tarde
13/09/2021

Noite
13/09/2021

Madrugada
14/09/2021

Céu

Parcialmente Nublado a
Claro

Claro a Parcialmente
Nublado

Claro a Parcialmente
Nublado

Claro a Parcialmente
Nublado

Precipitação

Sem chuva

Sem chuva

Sem chuva

Sem chuva

Vento

Fraco a Moderado de
N/NE

Fraco a Moderado de
E/SE

Fraco a Moderado de
E/SE

Fraco a Moderado de
N/NE

Tendência da
Temperatura

Elevação

Elevação

Estável

Estável

Condição do tempo

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 13/09/2021
Barra/Jacarepaguá

Centro/Grande Tijuca

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul

Máx.: 33 °C
Mín.: 20 °C

Máx.: 32 °C
Mín.: 19 °C

Máx.: 31 °C
Mín.: 21 °C

Máx.: 33 °C
Mín.: 20 °C

Máx.: 29 °C
Mín.: 20 °C

Tábua de Marés (Fonte: DHN)
Alta: 1,0m às 06h24min do dia 13/09/2021
Baixa: 0,6m às 15h00min do dia 13/09/2021
Alta: 0,8m às 18h19min do dia 13/09/2021
Baixa: 0,4m às 03h09min do dia 14/09/2021

De acordo com o Sistema Alerta Rio, na terça-feira (14/09), devido à atuação de sistema de alta pressão, o tempo
permanecerá estável na cidade do Rio de Janeiro, com céu parcialmente nublado a claro e sem previsão de chuva.
As temperaturas estarão em elevação.
Na quarta-feira (15/09), com a aproximação de uma nova frente fria, haverá aumento da nebulosidade ao longo do
dia. São esperados ventos com intensidade moderada a forte (até 76 km/h) e chuva fraca a moderada isolada a
partir da tarde. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para toda a cidade,
menos que 5 mm para este período.
Na quinta-feira (16/09), a passagem desta frente fria pelo oceano manterá o tempo instável, com predomínio de céu
encoberto e chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do dia. Os modelos numéricos de previsão do
tempo estimam que chova, em média e para todo o Rio, em torno de 5 mm para este período.
Na sexta-feira (17/09), o tempo permanecerá instável na cidade, com predomínio de céu encoberto, previsão de
chuva fraca a moderada isolada ao longo do período e ventos fracos a moderados.

Paciência: novo acesso ao bairro a partir desta segunda-feira (13/09)
A CET-Rio informa que, nesta segunda-feira (13/09), o bairro de Paciência, na Zona Oeste, ganhará uma nova forma
de acesso, a partir da Av. Cesário de Melo. Para possibilitar o novo acesso, toda a sinalização foi revista e um
conjunto semafórico foi instalado. Para acessar o bairro, os veículos deverão permanecer à esquerda na Av. Cesário
de Melo, sentido Santa Cruz, e acessar a Rua Messias.
Os tempos semafóricos serão ajustados à nova circulação e as condições do trânsito serão monitoradas quanto a
eventuais necessidades de ajustes operacionais. Aos motoristas e pedestres é solicitada atenção especial à nova
sinalização.

Praça Seca: para obras, Rua Barão interditada desde domingo (12/09)
A CET-Rio informa que a Rua Barão está interditada, desde as 14h deste domingo (12/09), no trecho entre o número
1.081 e a Av. Cândido Benício, para obras de drenagem. O término da intervenção está previsto para o dia 2 de
outubro. Para os veículos que seguiriam pela Rua Barão, a principal rota de desvio é utilizando a Rua Florianópolis.
Para garantir o acesso de moradores, durante esse período, será implantado regime de mão dupla de direção na Rua
Barão, no trecho entre a edificação nº 1.081 e a Rua Parintins, de modo que o acesso às residências seja mantido.
Uma sinalização específica será implantada na região.

Alterada circulação em um dos lados da Praça Seca desde 05/09
A CET-Rio informa a alteração na circulação em um dos lados da Praça Seca desde o 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.
Veja
em:
http://bit.ly/MudancaViariaPracaSeca

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 Barros Filho, até 16/09
A CET-Rio informa que a Avenida Brasil será parcialmente interditada, na altura de Barros Filho, entre a segunda e
quinta-feira (13 a 16/09), das 9h às 13h, para obras na mureta divisória de pistas, referentes ao corredor Transbrasil.
Para viabilizar os procedimentos, será necessário interditar uma faixa da pista lateral, sentido Deodoro, na altura da Av.
Prefeito Sá Lessa. Os desvios serão realizados na própria pista, no trecho com estreitamento. Sinalização específica
será instalada para orientar e alertar os motoristas e as condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais
impactos.

Av. Brasil: interdições parciais em Parada de Lucas e Bonsucesso, até 30/09
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).

Grajaú-Jacarepaguá com interdições parciais até 15/09
A CET-Rio informa que, desde quarta-feira (08/09), a Estrada Grajaú-Jacarepaguá fica parcialmente interditada, das
22h30 às 4h30, para serviços de revitalização da iluminação pública da Rioluz, por meio do consórcio Smart Luz. Para
viabilizar o procedimento, uma faixa fica interditada, junto ao canteiro central, em cada um dos sentidos da via. As

interdições são itinerantes, em trechos menores que 300 metros e devem ocorrer até o dia 15 de setembro. Durante o
período de bloqueios, veículos são desviados na própria pista, no trecho com estreitamento. Sinalização específica
foi instalada para orientar e alertar os motoristas. As condições do trânsito e eventuais impactos são monitorados.

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 o dia 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.

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

Linhas 1, 2 e 3 operam normalmente.

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

*Boletim enviado pela SMAC às 16h do dia 10/9/2021.

A Defesa Civil Municipal registrou duas ocorrências das 17h31 deste domingo (12/09) às 5h30 desta segunda-feira
(13/09).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).

