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Quarta-feira (21/09) tem previsão de chuva fraca, isolada, no Rio
Segundo o Alerta Rio, nesta quarta-feira (21/09), áreas de instabilidade atmosférica deixam o tempo instável na
cidade do Rio de Janeiro, com céu parcialmente nublado a nublado, e previsão de chuvisco e chuva fraca a partir
da manhã, podendo ocorrer pancadas de chuva isoladas, no período da tarde. Os ventos estarão fracos a
moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas estarão em declínio, com mínima de 16°C e máxima de 28°C.

Ainda de acordo com o Sistema Alerta Rio, na quinta-feira (22/09), com a formação de uma frente fria na Região
Sudeste e seu posterior deslocamento, há previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte a
qualquer momento do dia, principalmente durante a tarde e noite, podendo vir acompanhadas de raios. Os
modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva de 20mm.
Na sexta-feira (23/09), ventos úmidos do oceano ainda manterão o tempo instável, com chuva fraca a moderada
até o período da manhã. Os ventos estarão moderados (entre 18,5 km/h a 51,9 km/h) e as temperaturas
apresentarão declínio. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa de chuva menor que
15mm em toda a cidade neste período.
No sábado e no domingo (24 e 25/09), o dia segue com nebulosidade variada e sem previsão de chuva no Rio.

Lagoa: Avenida Borges de Medeiros passa por interdições para obras
O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informa que a Av. Borges de Medeiros passa por interdições para obras,
na altura do Parque dos Patins, sentido Túnel Rebouças. O estacionamento do Parque dos Patins está sendo
utilizado como desvio para os motoristas. Confira informações sobre rotas alternativas no link: https://bit.ly/3zCxDjr

Avenida Atlântica: interdição parcial até 15/12, das 6h às 16h
A CET-Rio informa que a Avenida Atlântica, em Copacabana, terá uma faixa interditada para serviço de limpeza de
galeria pela concessionária Águas do Rio, das 6h às 16h, até o dia 15/12, na pista das edificações, entre as ruas
Belford Roxo e Almirante Gonçalves. As interdições parciais começaram na quarta-feira (22/06).

Avenida Niemeyer com bloqueios para obras desde Julho.
A CET-Rio informa que, desde sábado (16/07), a Avenida Niemeyer passa por interdições parciais para obras de
manutenção, na altura do Hotel Sheraton. Como alternativa viária, foi montado um esquema especial de trânsito no
trecho da intervenção. Nos dias úteis, das 6h30 às 10h30 (horário da reversível), a via vai operar apenas no sentido
de São Conrado para o Leblon, com estreitamento para uma faixa no trecho. Saiba mais no link:
https://bit.ly/3RFY9PV

Rocha Miranda: interdições para Desfile Cívico nesta sexta-feira (23/09)
O Centro de Operações Rio (COR), por meio da CET-Rio, informa que a partir das 7h30 de sexta-feira (23), ocorrerá
o “Desfile Cívico – Rocha Miranda”, na Rua dos Rubis. Para viabilizar o evento, diversas vias serão interditadas.
Confira os detalhes no link: https://bit.ly/3qW1zC2

Vila Isabel: vias do bairro apresentam bloqueios para obras
A CET-Rio informa que, em função de obras de saneamento na região de Vila Isabel, na Zona Norte, diversas vias
sofrem mudanças de circulação e estacionamento. Veja os detalhes no link: https://bit.ly/3ongjJs

Pedra de Guaratiba: Estrada da Matriz passa a ser via de ‘mão-única’
Desde a segunda-feira (15/08), a Subprefeitura da Zona Oeste e a CET-RIO implantam modificações na circulação
viária da Estrada da Matriz no bairro de Pedra de Guaratiba. As pistas da Estrada da Matriz, no trecho entre a Praça
de Pedra de Guaratiba e a ponte do Rio Piraquê, passam a ter regime de mão-única em toda essa extensão.
Veja os detalhes no link: https://bit.ly/3Alqqor

Avenida Estado da Guanabara: esquema ‘pare e siga’ para obras
Via opera em esquema de ‘pare e siga’, desde a Estrada do Pontal, no Recreio, até Grumari e fecha no período da
noite. Obs.: via interditada na altura da Praia do Abricó, em ambos os sentidos.

Iniciados os bloqueios no acesso da Av. Brasil-Av. Francisco Bicalho
O Centro de Operações Rio, por meio da Prefeitura do Rio, informa que, foram iniciadas, nesta sexta-feira (16/9), as
interdições no acesso da Avenida Brasil para a Avenida Francisco Bicalho, para viabilizar as obras do Terminal
Intermodal Gentileza (TIG). Os detalhes das mudanças no trânsito e dos desvios de linhas de ônibus poderão ser
conferidos no link: https://bit.ly/3xp4ff0

Túnel Rebouças tem interdições para manutenção e limpeza de rotina
A CET-Rio informa que o Túnel Rebouças passa por interdições para obra de revitalização, manutenção e limpeza de
rotina, de 22h às 5h. As interdições no sentido Centro serão realizadas às terças-feiras, dias 13/09, 27/09,
11/10, 25/10, 08/11, 22/11 e 06/12. No sentido Lagoa, os bloqueios estão programados para ocorrer nos demais dias,
de domingo à quinta-feira, até 19/12. Saiba mais: https://bit.ly/3m24w1l.

Túnel Pref. Sá Freire Alvim: interdições para revitalização da iluminação
A CET-Rio informa que desde a segunda (12) o túnel será interditado diariamente, das 23h às 5h para revitalização
da iluminação pública. A previsão de conclusão da obra é de 30 dias. Veja os desvios no link: https://bit.ly/3BhLBXQ

Transbrasil: via passa por bloqueios para obras na Avenida Brasil
A CET-Rio informa que a Av. Brasil passa por novas intervenções para viabilizar as obras do Consórcio Transbrasil.
Sinalização específica está instalada para orientar e alertar os motoristas e as condições do trânsito são monitoradas
quanto a eventuais impactos. Trechos, desvios e rotas alternativas no link: https://bit.ly/3q22t05

Túneis Zuzu Angel e Acústico: obras prorrogadas com horários alterados
A CET-Rio informa que interdições para obras foram prorrogadas nos túneis Zuzu Angel e Acústico Rafael
Mascarenhas e os horários de bloqueios foram ajustados, com objetivo de garantir maior fluidez na região. Desde
esta segunda-feira, 01/08, ambos os túneis passam a ser fechados no sentido Gávea, de domingo a quinta-feira, das
22h30 às 5h30. Veja os detalhes no link: https://bit.ly/3Pk6LKA

Linha Vermelha terá interdições até 17/10 para manutenção
Segundo a CET-Rio, a via terá interdições parciais até o dia 17/10. As interdições serão para serviços de manutenção
de defensas pela Secretaria de Conservação. Veja mais em: https://bit.ly/3P59UgS

Fechamentos de rotina dos túneis do Porto Maravilha
Confira os dias e horários de fechamento das galerias dos túneis subterrâneos do Porto Maravilha, segundo a
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp):
Túnel Rio 450: toda quarta-feira, das 23h às 6h, para manutenção.
Túnel Prefeito Marcello Alencar:
 Aos domingos e feriados, das 6h às 8h30, nos dois sentidos (as duas galerias), para Área de Proteção ao
Ciclismo de Competição (APCC) Porto Maravilha - Circuito Marcos Hama.
 Toda segunda e terça, das 23h às 6h, no sentido rodoviária (Galeria MAR), para manutenção.
 Toda quinta e sexta, das 23h às 6h, no sentido Aterro do Flamengo (Galeria Continente), para manutenção.

Túneis: interdições programadas para manutenção preventiva
A CET-Rio divulga os fechamentos noturnos para manutenções nos principais túneis, viadutos e elevados da cidade,
conforme programação no quadro a seguir.

Os corredores Transoeste, Transcarioca e Transolímpica seguem com a circulação regular. Segundo o BRT MobiRio, a Estação Dom Bosco, no corredor Transoeste, está temporariamente inoperante para embarque e
desembarque no sentido Alvorada, as estações Penha I - Módulo Expresso e Penha II - Módulo Parador serão
fechadas para reformas, e as estações Vila Queiroz (Transcarioca), Ilha de Guaratiba e Embrapa (Transoeste)
estão temporariamente fechadas.

BRT: novas interdições na Av. das Américas para obras desde 17/09
A CET-Rio informa que, desde sábado (17/09), um novo trecho da Av. das Américas passa por interdições para obras
do BRT Transoeste. A obra ocupará a calha do BRT, exigindo que os veículos trafeguem pela faixa adjacente. Veja
mais no link: https://bit.ly/3qDSwp1

BRT: estações estão fechadas para obras desde a segunda (12/09)
O BRT MobiRio informa que a estação Afrânio Costa e a estação Bosque Marapendi - Módulo Expresso, no corredor
Transoeste, estão fechadas desde o dia 12/09 para obras, com previsão de reabertura no dia 19/09. A recomendação
é que passageiros da Estação Afrânio Costa utilizem as estações Riviera e Paulo Malta Rezende para embarque e
desembarque; já os usuários do BRT da estação Bosque Marapendi deverão utilizar o módulo Parador para
embarque e desembarque.

BRT Transoeste: interdições para obras na Av. das Américas
A CET-Rio informa que desde sábado (27/08) um novo trecho da Av. das Américas passa por interdições para as
obras na calha do BRT Transoeste. Para minimizar os possíveis impactos no tráfego da região, a sinalização
horizontal (pintura da via) foi refeita para melhor acomodar o BRT e os demais veículos nas faixas de circulação.
Confira todos os detalhes no link: https://bit.ly/3CyThXS

Transoeste: via passa por obras na Av. Dom João VI e Av. das Américas
Segundo o BRT- MobiRio foram iniciadas as obras na calha do BRT, na altura da Av. Dom João VI. Para viabilizar o
procedimento, haverá interdição em trecho da via. Leia: https://bit.ly/3bGoLQD. A CET-Rio informa que até dia 30/09
a calha do BRT na Av. das Américas, sentido Jardim Oceânico, no trecho entre a Estação do BRT Bosque da Barra e
o Terminal Alvorada contará com interdições. Mais detalhes no link: https://bit.ly/3SKYEIS

Linhas 1, 2 e 3 operam normalmente.

Linhas 1, 2 e 4 e serviço de metrô na superfície com operação normal.

Trens da Supervia operam normalmente

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 (bit.ly/appcor_android) e iOS
(bit.ly/appcor_ios)

