Sábado
17/09/16

34°
18°

Veja os esquemas de trânsito para as Paralimpíadas:
Boletim sobre as interdições no Complexo Esportivo Deodoro: http://bit.ly/2bTFxdF
Boletim sobre as interdições no entorno do Estádio Olímpico (Engenhão): http://bit.ly/2bITUy8
Boletim sobre provas de Maratona em Copacabana: http://bit.ly/2cg0PTP
Boletim sobre Paraciclismo de Estrada no Pontal: http://bit.ly/2bWzDb6
Boletim sobre as faixas paralimpícas: http://bit.ly/2c1hjik
Boletim sobre as interdições no entorno do Parque Olímpico: http://bit.ly/2bT7h2j
Boletim sobre as regras de circulação de caminhões: http://bit.ly/RegrasCargaeDescarga
Boletim sobre esquema de transportes para os Jogos Paralímpicos: http://bit.ly/2bFvsOj
Boletim sobre a Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos: http://bit.ly/BoletimEncerramento
Boletim sobre retorno do fluxo normal no entorno do Estádio Olímpico (Engenhão): http://bit.ly/ViasEngenhao
Boletim sobre a operação na cidade no dia 19 de setembro: http://bit.ly/19deSetembro

Ônibus
Veja quais linhas tiveram itinerário alterado durante os Jogos Paralímpicos
http://www.rioonibus.com/noticias/mobilidade-nos-jogos/

Segundo o MetrôRio, as linhas 1 e 2 circulam normalmente. A Linha 4 opera a partir das 6h.

Linha 4 do metrô abrirá para a população em horário estendido
A Linha 4 do metrô, que liga Ipanema à Barra da Tijuca, estará disponível para a população a partir do dia 19 de
setembro. Após o sucesso da operação olímpica e dos trabalhos realizados até a abertura da Paralimpíada, foi
possível estender o planejamento, que, inicialmente, seria das 11h às 15h, e oferecer a linha entre 6h e 21h, de
segunda a sexta-feira.
O Governo do Estado, juntamente com a concessionária, planeja novas expansões na operação da linha já nos
meses de novembro e dezembro. Quando estiver em operação plena, a Linha 4 vai transportar, segundo demanda
estimada, 300 mil pessoas diariamente, retirando das ruas cerca de 2 mil veículos por hora/pico em cada sentido no
eixo Ipanema-Barra da Tijuca.

Segundo a Supervia, os ramais de Santa Cruz, Deodoro, Japeri, Saracuruna e Belford Roxo operam normalmente.

Com operação especial, SuperVia atende público do Estádio Olímpico,
Boulevard e Barra da Tijuca
Para o retorno do público no fim das competições noturnas de atletismo no Estádio Olímpico, até 1h após o término
das provas, haverá, serviço especial Engenho de Dentro - Central do Brasil, de acordo com a demanda de
passageiros, com paradas também nas estações Maracanã e São Cristóvão. Após a operação comercial de hoje,
quatro estações terão horário de funcionamento estendido para embarque em trens com destino a Santa Cruz e
Japeri, que também atenderão o ramal Deodoro. Os trens circularão com intervalos médios de 40 minutos:
- Central do Brasil (última partida para Japeri será realizada às 2h05 e a última partida para Santa Cruz às 2h10). A
estação fecha para embarque às 2h.
- Madureira (aberta até 2h35)
- Vila Militar e Magalhães Bastos (abertas até 2h50)
As demais estações dos ramais funcionarão somente para desembarque.

Segundo o consórcio BRT Rio, a operação ocorre normalmente.

O VLT opera normalmente das 6h à meia-noite, com intervalos de 8 minutos (dias úteis) e 20 minutos (fins de
semana).

VLT mantém operação das 6h à meia-noite após o período olímpico
O horário de operação do VLT Carioca se mantém das 6h à meia-noite a partir da próxima segunda-feira (19),
mesmo ao fim do período olímpico. Além do trajeto entre a Rodoviária e o aeroporto Santos Dumont, permanece
também o serviço auxiliar entre Parada dos Navios e Santos Dumont, entre 11h e 19h. Os intervalos serão de 10 e
20 minutos a depender do trecho e horário.

Barra da Tijuca | Alteração de circulação na Avenida Salvador Allende
A CET-Rio informa que, desde 03/09, a ligação entre a Avenida Salvador Allende e a Avenida Abelardo
Bueno, sentido Avenida das Américas, ficará bloqueada. Este bloqueio visa atender a movimentação da Família
Paralímpica. Os veículos que queiram acessar a Avenida Abelardo Bueno deverão seguir até o próximo retorno, na
altura do Riocentro, assim fazer a ligação até a Av. Abelardo Bueno.
Painéis de mensagens variáveis estão previamente informando os motoristas dessa mudança. O bloqueio será
mantido até o fim dos Jogos Paralímpicos Rio 2016.
Veja estas e outras interdições viárias autorizadas na cidade do Rio de Janeiro, em decorrência de obras,
eventos e outros motivos, no boletim de interdições programadas: http://bit.ly/PrincipaisInterdicoes

A Rio Galeão e a Infraero informam que os aeroportos Internacional Antônio Carlos Jobim e Santos Dumont operam
em condições visuais para pousos e decolagens. Até as 17h45 de hoje, dos 93 voos previstos para o Galeão, um
atrasou. No Santos Dumont, dos 68 voos previstos, houve oito cancelamentos.

A Defesa Civil do município registrou 10 ocorrências entre 10h31 e 17h30 deste sábado, 17 de setembro. Em caso de
emergência, ligue 199.

Previsão para o Município do Rio de Janeiro
Noite
17/09/2016

Madrugada
18/09/2016

Manhã
18/09/2016

Tarde
18/09/2016

Céu

Nublado

Nublado a Parcialmente
Nublado

Nublado a Parcialmente
Nublado

Parcialmente Nublado

Precipitação

Pancadas de chuva
isoladas

Sem chuva

Sem chuva

Sem chuva

Vento

Moderado de E/SE

Fraco a Moderado de
NE/E

Fraco de NE/E

Fraco a Moderado de
E/SE

Tendência da
Temperatura

Estável

Estável

Elevação

Elevação

Condição do tempo

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 18/09/2016
Barra/Jacarepaguá

Centro/Grande Tijuca

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul

Máx.: 33 °C
Mín.: 21 °C

Máx.: 32 °C
Mín.: 18 °C

Máx.: 34 °C
Mín.: 19 °C

Máx.: 34 °C
Mín.: 19 °C

Máx.: 31 °C
Mín.: 20 °C

Tábua de Marés (Fonte: DHN)
Baixa: 0,2m às 21h54min do dia 17/09/2016
Alta: 1,4m às 03h17min do dia 18/09/2016
Baixa: 0,0m às 10h23min do dia 18/09/2016
Alta: 1,3m às 15h41min do dia 18/09/2016

Condições meteorológicas observadas no período:
O transporte de umidade do oceano para o continente manteve o tempo instável, com céu nublado e chuva fraca
isolada, na Cidade do Rio de Janeiro. De acordo com essas condições, as concentrações dos poluentes não
apresentaram variações significativas e a qualidade do ar manteve-se classificada entre boa e regular nas estações
monitoradas.
Tendência da qualidade do ar para as próximas 24h:
A presença de um sistema de alta pressão deixará o tempo estável, com céu parcialmente nublado, sem chuva, no
Município do Rio de Janeiro, nas próximas 24h. Logo, as concentrações dos poluentes tendem a apresentar uma
elevação, deixando a qualidade do ar classificada como regular, na maioria dos bairros monitorados.
ESTAÇÃO DE
MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DO AR

ÍNDICE DE
QUALIDADE DO AR
(IQA)

POLUENTE
DETERMINANTE
DO IQA

CLASSIFICAÇÃO DA
QUALIDADE DO AR

CENTRO

38

O3

BOA

COPACABANA

60

PM10

REGULAR

SÃO CRISTÓVÃO

35

O3

BOA

TIJUCA

40

O3

BOA

IRAJÁ

67

O3

REGULAR

BANGU

83

O3

REGULAR

CAMPO GRANDE

73

O3

REGULAR

PEDRA DE GUARATIBA

44

O3

BOA

UNIDADE MÓVEL
CANTAGALO

52

PM10

REGULAR

LEGENDA

O3 – OZÔNIO PM10 – MATERIAL PARTICULADO

*Boletim enviado pela SMAC às 16h do dia 17/09/16.

