
  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Previsão de pancadas de chuva em pontos isolados  
A quarta-feira será mais um dia de calor na cidade do Rio de Janeiro devido à influência do sistema de alta pressão. 
Dessa forma, o céu ficará parcialmente nublado passando a nublado e há previsão de pancadas moderada, 
ocasionalmente forte, de chuva a partir da tarde devido ao calor e a alta umidade. Os ventos ficarão com 
intensidade fraca a moderada e as temperaturas permanecerão elevadas, porém estáveis em relação ao dia anterior, 
com máxima prevista de 38°C. 

 

Previsão para o Município do Rio de Janeiro 

 Tarde  
02/01/2019 

Noite  
02/01/2019 

Madrugada  
03/01/2019 

Manhã  
03/01/2019 

Condição do tempo 

    

Céu 
Parcialmente Nublado a 

Nublado 
Nublado a Parcialmente 

Nublado 
Parcialmente 

Nublado 
Nublado a 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 de NE/E 

Tendência da 
Temperatura 

Estável Estável Estável Estável 

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 02/01/2019 

Barra/Jacarepaguá Centro/Grande Tijuca Zona Norte Zona Oeste Zona Sul 

Máx.: 36 °C 
Mín.: 22 °C 

Máx.: 36 °C 
Mín.: 21 °C 

Máx.: 37 °C 
Mín.: 25 °C 

Máx.: 38 °C 
Mín.: 24 °C 

Máx.: 34 °C 
Mín.: 25 °C 

Tábua de Marés (Fonte: DHN) 

Alta: 0,9m às 13h00min do dia 02/01/2019 

Baixa: 0,3m às 20h13min do dia 02/01/2019 

Alta: 1,1m às 01h39min do dia 03/01/2019 

Baixa: 0,4m às 08h54min do dia 03/01/2019 

 

 

 

 

 

 

21º 

°

°

° 

38º Quarta-feira 

02/01/19 

11h 

 

18h 

 



PREVISÃO ESTENDIDA PARA OS PRÓXIMOS QUATRO DIAS 

 

Previsão de pancadas de chuva, típicas de verão, no fim da tarde 

 
 

Quadro sinótico atualizado pelo Alerta Rio às 7h40 do dia 02/01/19. Veja mais: http://alertario.rio.rj.gov.br/4-dias/ 

 

 

Previsão diária do máximo Índice de Raio Ultravioleta (IUV) 
Desde o primeiro dia do Verão 2018/2019, 21 de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a 

Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio, divulga diariamente o índice ultravioleta máximo previsto para a 

cidade do Rio. O número se refere ao pico de IUV do dia, na faixa de horário das 11h às 15h, quando a população 

deve evitar a exposição prolongada ao sol. 

 

O IUV mede o nível de radiação solar na superfície da Terra. Quanto mais alto o IUV, maiores os riscos de câncer da 

pele e outros danos causados pela radiação UV.  Confira o índice de UV diariamente antes de sair ao ar livre e tome 

as medidas de proteção adequadas.  

 

* Fonte:  http://satelite.cptec.inpe.br/uv/ 

 

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES 

• Evite a exposição mais prolongada ao sol, das 11h às 15h. 

• Evite ir à praia das 11h às 15h; 

• A partir das 8h, proteja-se do sol com o uso de camisa, chapéu, e óculos escuros; use filtro solar e procure o 

abrigo de sombras. A atenção deve ser redobrada com as crianças. 

 

SAIBA MAIS: APP INDICA COMO SE PROTEGER DA EXPOSIÇÃO AO SOL 

Para obter orientação individualizada, de acordo com histórico familiar e a cor de pele, e acompanhar o índice 

ultravioleta da sua cidade ao longo do dia, consulte o aplicativo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. 

App para Android: http://bit.ly/ÌndiceIUVAndroid 

 

 

 

Balanço Réveillon 2018 / 2019 
A Prefeitura do Rio divulgou os números das operações dos órgãos públicos no Réveillon 2018 / 2019 

Confira no link os números relacionados à atuação dos órgãos da Prefeitura durante o Réveillon 2018/2019: 

http://bit.ly/BalancoReveillon 

 

ÍNDICE MÁXIMO DE RAIO UV* RISCO PARA A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

13 
Extremo Evite a exposição prolongada ao sol. 

http://alertario.rio.rj.gov.br/4-dias/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsatelite.cptec.inpe.br%2Fuv%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2hgJGli_LLFFZ7kOpvsEnA9I4BA
http://bit.ly/%C3%8CndiceIUVAndroid
http://bit.ly/BalancoReveillon


 

 
 

 

 

 

Av. Brasil: pista lateral interditada, em São Cristóvão, para obras do BRT 
Em 1° de dezembro, a pista lateral da Avenida Brasil foi interditada, sentido Centro, no trecho entre as Ruas Sá 

Freire e Conde de Leopoldina, para obras de um viaduto, referente ao Corredor BRT Transbrasil. Durante a 

interdição, os veículos que seguem pela pista lateral da Avenida 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 Avenida Brasil e o 

Campo de São Cristóvão (todo o trecho). Por conta dos bloqueios, os ônibus tiveram os itinerários afetados.  

Veja mais em: http://bit.ly/avbrasil_novosbloqueios011218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenção programada nos túneis da cidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecoponte realiza obras nas juntas de dilatação e pavimento da Ponte 
A concessionária Ecoponte realiza melhorias nas juntas de dilatação e pavimento nos dois sentidos da Ponte Rio- 

Niterói. A medida prevê interdições de até duas faixas de rolamento nos horários de menor movimento nas pistas 

sentido Niterói e Rio. As interdições se estenderão até dezembro, e servirão para melhorar ainda mais as condições 

de tráfego da Ponte. A Ecoponte alerta os motoristas a ficarem atentos à sinalização durante o período. Os painéis  

de mensagens variáveis (PMVs) na rodovia e também em Niterói e no Rio informarão sobre as interdições para 

minimizar eventuais desconfortos aos usuários. 

http://bit.ly/avbrasil_novosbloqueios011218


 

 

Árvore de Natal do Rio 2018: proibição de estacionamento no entorno 
Com o objetivo de evitar congestionamentos no trânsito, o estacionamento estará proibido em todo o entorno da 

Lagoa, exceto onde houver baia com sinalização de permissão de estacionamento. Reboques da Secretaria de 

Ordem Pública (SEOP) atuarão na área de abrangência do evento com a finalidade de reprimir o estacionamento 

irregular e garantir a fluidez do tráfego. Os veículos estacionados irregularmente serão multados e removidos para os 

depósitos públicos municipais. Lembrando que, durante todo o tempo de exposição da árvore de Natal, equipes da 

prefeitura atuarão no esquema especial de tráfego nos arredores da Lagoa Rodrigo de Freitas e nas principais vias 

impactadas pelo evento. 

 

 

 

Operação verão no Recreio dos Bandeirantes, Prainha e Grumari 
Foi implantada a operação Verão no Recreio, desde dezembro de 2018, com interdições ao trânsito de veículos, 

das 9h às 15h, nas seguintes vias: 

• Avenida Estado da Guanabara x Estrada do Pontal; 

• Estrada de Grumari x Estrada Roberto Burle Marx. 

A Reserva Biológica do Parque Municipal Natural da Prainha e a Reserva Biológica do Parque Municipal Natural de 

Grumari terao seus acessos controlados, devendo ser fechadas, onde existem as cancelas, em caso de total 

ocupação das vagas de estacionamento oferecidas em áreas definidas. A critério operacional, diante da ocupação 

total das 800 vagas de estacionamento existentes no Parque da Prainha e do Parque de Grumari, pode haver 

antecipação e ou postergação do horário da operação. 

 

 

 

Av. Francisco Bicalho: alterações nas agulhas de acesso 
A CET-Rio informa que a modificação de agulhas da Francisco Bicalho, no sentido Centro, teve a finalidade de 

eliminar um entrelaçamento entre os veículos que descem o Viaduto do Gasômetro e acessam a pista lateral sentido 

Túnel Rebouças/ Praça da Bandeira e os veículos que vêm da pista lateral da Av. Francisco Bicalho em direção ao 

Centro. A intervenção tem como objetivo dar maior fluidez ao trânsito  na Av. Francisco Bicalho. No sentido 

rodoviária/ Av. Brasil não houve alteração. 

 

Centro tem alterações no trânsito para avanço de obras do VLT 
Houve alterações de trânsito na região central da cidade, desde o dia 21 de setembro de 2018, por conta das obras 

da linha 3 do VLT Carioca. Para o avanço das intervenções para o cruzamento entre a Av. Marechal Floriano e a Av. 

Rio Branco, há redução de faixas de circulação de veículos na Rio Branco. Os bloqueios ocorrem para o avanço das 

obras de implantação da linha 3 do Veículo Leve sobre Trilhos. Em relação aos transportes, há novo itinerário de 

ônibus intermunicipais no Centro, desde 23/06/2018. Veja os detalhes das linhas afetadas no link: 

http://bit.ly/itinerarioÔnibus_VLT_linha3_210618 

 

 

 

 

 

 

Áreas de lazer funcionam das 7h às 19h durante o horário de verão 
O funcionamento das áreas de lazer foi alterado devido ao horário de verão. Desde o dia 04/11, as áreas de lazer 

funcionam das 7h às 19h, nos domingos e feriados. Durante o horário da área de lazer, a pista junto às edificações 

fica com mão alterada, ou seja, com reversível. 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/itinerario%C3%83%E2%80%9Dnibus_VLT_linha3_210618


 

 

 

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

 

Operação diferenciada nos dias 2 e 3 de Janeiro 
Nos dias 2 e 3 de janeiro, das 8h30 às 16h, em função da baixa demanda, os ramais irão operar em intervalos 

diferenciados. Veja como fica o seu ramal abaixo ou no Quadro de Avisos no nosso site: www.supervia.com.br  

 

Ramal Deodoro 

- Das 8h30 às 16h: intervalos de 15 minutos. 

- Das 16h às 20h: intervalos de 12 minutos. 

 

Ramal Japeri 

Cancelamento das viagens extras que partem da estação Olímpica de Engenho de Dentro com destino a Japeri. 

- Das 8h30 às 16h: intervalos de 20 minutos. 

- Das 16h às 20h: intervalos de 10 minutos. 

 

Ramal Saracuruna 

Cancelamento da viagem extra que parte da estação Duque de Caxias com destino à Central do Brasil. 

- Das 8h30 às 16h: intervalos de 20 minutos. 

- Das 16h às 20h: intervalos de 12 minutos. 

 

Ramal Santa Cruz 

- Das 8h30 às 16h: intervalos de 20 minutos. 

- Das 16h às 20h: intervalos de 10 minutos. 

 

 

O BRT Rio informa que os intervalos estão regulares nos serviços dos corredores Transcarioca, TransOeste e 

TransOlímpica. 

 

Segundo o VLT Carioca, as Linhas 1 e 2 operam em serviço provisório devido à instabilidade de energia na região da 

Rodoviária. Equipes atuam para a normalização do  serviço. Confira os trechos em operação: 

 

➡️ Linha 1: Santos Dumont x Santo Cristo  

➡️ Linha 2: Praça XV x Santo Cristo  

 

 

 

 

Segundo o MetrôRio, as linhas 1, 2 e 4 operam normalmente. 

 

Como chegar à Árvore de Natal da Lagoa 
• Estação General Osório: siga pelo acesso E (Lagoa) – saída perto do Parque das Catacumbas e Corte de 

Cantagalo; 

• Estação Jardim de Alah: saída pelo acesso B (que fica mais próxima ao Parque dos Patins). Seguir pelas 

avenidas Ataulfo de Paiva, Afrânio de Mello Franco e Borges de Medeiros; 

• Estação Nossa Senhora da Paz: seguir até o acesso B (Maria Quitéria) e caminhar pela Rua Maria Quitéria. 

 

 

http://www.supervia.com.br/


 

 

 

 

 

Prorrogada a suspensão de restrição de entrada e circulação 

A Prefeitura informa que foi prorrogada a suspensão às restrições de entrada e de circulação de veículos de carga, 

assim como a proibição da operação de carga e descarga, previstas nos Decretos nº 42.272, de 20 de setembro de 

2016, que dispõe sobre horário de circulação de veículos de carga e operação de carga e descarga, e nº 43.970, de 

17 de novembro de 2017, que altera o Decreto nº 42.272, de 20 de setembro de 2016, que dispõe sobre horário de 

circulação de veículos de carga e operação de carga e descarga. Com isso, os veículos de carga poderão circular em 

quaisquer horário e dia da semana. 

 

 

 

 

 

A Defesa Civil municipal registrou três ocorrências entre 5h31 às 10h30 desta quarta-feira (02/01/19). Em caso de 

emergência, ligue 199. 

 

 
 

 

 

 

 

A RIOgaleão e a Infraero informam que os aeroportos Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, e Santos 

Dumont operam no visual para as manobras de pousos e decolagens, no momento. Até 10h30, dos 56 voos  

previstos para o Galeão, dois sofreram atrasos e um foi cancelado. No Santos Dumont, entre os 41 voos 

programados, dois atrasaram.  

 


