
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MUSEU NACIONAL DO RIO DE JANEIRO | Equipes contiuam atuando no 

local, após incêndio 

 

Bloqueios em vias da Quinta da Boa Vista – Evite a região!  
ATENÇÃO! O Centro de Operações recomenda que se evite circular pelas vias da Quinta da Boa Vista (Av. Rotary 

Internacional, R. Gen. Herculano Gomes, Av. Pedro II, Rua São Cristóvão, entre outras), para facilitar acesso e 

trabalho das equipes após incêndio ocorrido no Museu Nacional. O trânsito na região é muito lento, também por 

conta de bloqueios no entono, devido a uma manifestação.  

Ações de resposta ao incêndio 
No início da noite deste domingo (02/09), um incêndio de grandes proporções atingiu o Museu Nacional do Rio de 

Janeiro, situado na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte da cidade. 

 

Pouco depois das 19h30, o Corpo de Bombeiros acionou o Centro de Operações Rio (COR) para solicitar apoio na 

pronta-resposta das equipes da corporação. Desse modo, a Prefeitura do Rio colocou seus principais recursos à 

disposição. 

 

O COR e a RioLuz enviaram holofote para auxiliar na iluminação do local. Defesa Civil, Guarda Municipal e CET-Rio 

realizaram  o isolamento do perímetro da Quinta, e Comlurb enviou carros-pipa. 

 

O Centro de Operações também apoiou os Bombeiros no acionamento de equipes da Cedae e de concessionárias 

de serviços públicos, como Light e CEG. 

 

 

Defesa Civil realizou vistoria nesta manhã 
A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), mantém, 

desde a noite de domingo, uma base avançada de comando na Quinta da Boa Vista. Ao todo, cinco técnicos (um 

deles, engenheiro) participaram, ao longo da noite e madrugada, das ações de combate ao fogo e rescaldo junto ao 

Corpo de Bombeiros e demais órgãos. Uma vistoria técnica do prédio foi realizada agora pela manhã para 

elaboração de laudo técnico. 

 

Em outra frente, a  Defesa Civil vinha ministrando treinamento básico com o objetivo de capacitar 200 funcionários do 

Museu Nacional e nos princípios de combate a incêndios. A parceria, inédita, foi iniciada em março deste ano e 

oferecia noções preventivas básicas de segurança de instalações.  

 

Neste tipo de treinamento (que segue o padrão dos cursos ministrados pela Defesa Civil para instituições públicas) 

constam aulas teóricas sobre prevenção de riscos e acidentes, além de aplicação prática de conhecimentos, na qual 

os participantes aprendem as regras de manuseio de extintores e botijões de gás. No último dia 16, o órgão 

capacitou 20 funcionários, integrantes da quinta turma do curso. O incêndio ocorreu durante período em que a 

instituição encontrava-se fechada, sem expediente. 

 

Acompanhe informações em tempo real no www.twitter.com/operacoesrio  
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Aproximação de frente fria traz chuva e vento para o Rio, nesta segunda 
A aproximação de uma frente fria provocará aumento gradativo da nebulosidade na cidade do Rio nesta 

segunda-feira. Assim, o céu passará de parcialmente nublado a encoberto, e há previsão de pancadas de chuva 

isoladas a partir da tarde, acompanhadas de rajadas de vento moderado a forte. As temperaturas apresentarão 

declínio em relação ao dia anterior, com máxima prevista de 32°C e mínima de 18°C. 

O destaque é para o período entre a noite de segunda e a manhã de terça-feira. Apesar de os modelos numéricos de 

previsão do tempo não apontarem grandes acumulados de chuva (chuva volumosa, em grande quantidade), as 

pancadas moderadas a fortes devem ocorrer neste período citado. 

 

Na terça-feira (04/09), a previsão é de chuva fraca a moderada, isolada, ao longo do dia devido à passagem desta 

frente fria. O predomínio será de céu encoberto e as temperaturas apresentarão declínio acentuado. Os ventos 

estarão de moderados a fortes durante todo o dia. 

 

Na quarta-feira (05/09), após a passagem deste sistema frontal, ventos irão transportar umidade do oceano em 

direção ao Rio. A previsão é de chuva fraca a moderada, de forma isolada, nos períodos da madrugada e da manhã. 

 
 

PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24h 

 

 

Previsão para o Município do Rio de Janeiro 

 
Tarde  

03/09/2018 
Noite  

03/09/2018 
Madrugada  
04/09/2018 

Manhã  
04/09/2018 

Condição do tempo 

    

Céu 
Parcialmente Nublado a 

Nublado 
Nublado a Encoberto Nublado a Encoberto Nublado a Encoberto 

Precipitação 
Pancadas de chuva 

isoladas 
Chuva fraca a 

moderada isolada 
Chuva fraca a moderada 

isolada 
Chuva fraca a 

moderada isolada 

Vento Moderado a Forte de SW 
Moderado a Forte de 

SW/W 
Moderado a Forte de 

SW/W 
Forte de SW/W 

Tendência da 
Temperatura 

Declínio Estável Estável Declínio 

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 03/09/2018 

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

Máx.: 32 °C 
Mín.: 20 °C 

Máx.: 32 °C 
Mín.: 18 °C 

Máx.: 32 °C 
Mín.: 21 °C 

Máx.: 32 °C 
Mín.: 19 °C 

Máx.: 30 °C 
Mín.: 20 °C 

Tábua de Marés (Fonte: DHN) 

Baixa: 0,5m às 16h00min do dia 03/09/2018 

Alta: 0,8m às 19h43min do dia 03/09/2018 

Baixa: 0,4m às 04h21min do dia 04/09/2018 

 
 

 

 

 

 

 



PREVISÃO ESTENDIDA PARA OS PRÓXIMO QUATRO DIAS 

 

 

 
 

*Quadro sinótico atualizado pelo Alerta Rio às 8h05 do dia 03/09/18. Veja mais: http://alertario.rio.rj.gov.br/4-dias/ 

 

 
RECOMENDAÇÕES EM CASOS DE VENTOS FORTES: 

Veja, a seguir, as recomendações de segurança elaboradas pela Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de 

Bombeiros do RJ diante da ocorrência de rajadas de ventos fortes: 

  

Em casa: 

• Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de 

casa. Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se 

espalhem, no caso de alguma janela quebrar; 

• Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em 

caso de queda de árvore; 

• Evite deixar objetos que possam cair em locais altos; 

• Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas; 

• Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios. 

 

Na rua: 

• Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas; 

• Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar; 

• Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção; 

• Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas; 

• Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; 

• Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue 

bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;  

• Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta 

situação, há risco de acidentes causados por raios. 

 
 

Ressaca: ondas de até 3m podem atingir a orla a partir das 21h de hoje 
A Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca que começa a valer a partir das 21h desta segunda (03/09) e vai até 

as 9h desta quarta (05/09). Ondas entre 2,5 e 3 metros de altura. 

 

Recomendações da prefeitura 

- Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca; 

- Evitar a prática de esportes no mar; 

- Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca; 

- Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros; 

http://alertario.rio.rj.gov.br/4-dias/


- Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca; 

- Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia; 

- Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de 

Bombeiros pelo telefone 193. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Brasil: interdições em Benfica, desde segunda-feira (27/8) 
Foi iniciada nesta segunda-feira, dia 27 de agosto, uma obra de recuperação do viaduto ferroviário sobre a Avenida 

Brasil, na altura de Benfica. O prazo para o término da obra é de 40 dias. A obra começou no sentido Zona Oeste, 

onde são realizadas interdições parciais, nas pistas central e lateral, em dias úteis, da seguinte forma: 

Das 6h às 14h: uma faixa na pista central, sentido Zona Oeste, exceto sexta-feira; 

 
 

Das 23h às 4h: duas faixas na pista central e uma faixa na pista lateral, todas no sentido Zona Oeste, exceto sexta-

feira; 

 
 

 

No horário da interdição, os veículos devem usar preferencialmente a Linha Vermelha.  

 

A operação de trânsito conta com 10 apoiadores de tráfego e controladores da CET-Rio com viaturas e motocicletas, 

que trabalham para manter a fluidez nos desvios de tráfego. São utilizados 2 painéis de mensagens variáveis que 

informam sobre as condições de trânsito, os bloqueios viários e as rotas de desvio.  

 

 

 

 

 

 



Manutenção programada nos túneis da cidade 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Av. Brasil: bloqueios em Bangu para obras da Cedae 
Até 30 de novembro – Para execução de obras da Cedae, há interdição total da pista auxiliar da Av. Brasil, sentido 

Campo Grande, entre as edificações de número 34.530 e 35.799, na altura de Bangu. Desvio pela pista principal. 

 

BRT TransBrasil: Av. Brasil tem interdições entre a Penha e Ramos 
Para obras na Av. Brasil, há bloqueios na pista central, SENTIDO CENTRO, entre Ramos e a passarela 14 (Penha). 

Veja os detalhes no boletim especial: http://bit.ly/transbrasil161217 .  

 

Obras do BRT TransBrasil: interdição também na Av. Brasil, Barros Filho 
Desde 3/12/17, uma faixa da alça de acesso da Estrada João Paulo para a Avenida Brasil, sentido Z.Oeste, fica 

bloqueada para a construção da pista lateral da Avenida Brasil. Ônibus e caminhões devem utilizar a Rua Cajurana, 

sob o Viaduto de Coelho Neto, para fazer o retorno da Avenida Brasil, sentido Centro, para a via, sentido Campo 

Grande. A fim de viabilizar a interdição, desde 2 de dezembro, está proibido estacionar nessa alça. 

 

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. 

 

 

 

Nova etapa de obras na Cidade Nova 
A CET-Rio informa que, para obras de implementações de poços de tronco coletor e recapeamento de vias, o trânsito 

fica parcialmente interditado em vias da região, até 9 de dezembro, da seguinte forma: 

I – Pista lateral Av. Francisco Bicalho, sentido Centro, entre a Rua Francisco Eugênio e a Rua Elpídio Boa Morte; 

II – Rua Afonso Cavalcanti, da seguinte forma: 

a) uma faixa do lado direito, no lado oposto ao Centro Administrativo São Sebastião (Prefeitura), entre a Rua Dom 

Marcos Barbosa e a Rua Pinto de Azevedo; 

b) uma faixa do lado, no lado oposto aos Correios, entre a Rua Visconde de Duprat e a Rua Amoroso Lima; 

c) uma faixa do lado direito, no lado oposto ao Hospital São Francisco de Assis, entre a Rua Amoroso Lima e a 

Rua Carmo Neto; 

III – uma faixa do lado direito da Rua João Paulo I, entre a Rua Joaquim Palhares e a Avenida Paulo de Frontin. 

 

http://bit.ly/transbrasil161217


Também ocorre interdição ao trânsito de veículos da Rua São Cristóvão, na pista sentido Avenida Brasil, entre a Rua 

Escobar e a Rua Benedito Otoni. 

 

Rua Benedito Hipólito tem nova frente de obras desde 14/07 
No dia 14 de julho, teve inicio mais uma etapa das obras do coletor tronco Cidade Nova. O canteiro de obras para 

essa etapa foi implantado no lado direito da Rua Benedito Hipólito, a partir da projeção do viaduto 31 de Março, 

ocupando uma faixa de rolamento. Esse trecho da obra tem previsão de término em 90 dias. A obra é realizada pela 

Secretaria de Estado do Ambiente através do PSAM (Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do 

Entorno da Baía de Guanabara). 

 

Santa Teresa: obras de reestruturação do sistema de bondes 
Para obra de reestruturação dos Bondes de Santa Teresa, uma faixa da Rua Almirante Alexandrino fica interditada, 

de forma alternada, desde o dia 16/07. A liberação está prevista para o dia 30 de setembro. As linhas de ônibus 006 

e 007, que trafegam na via, não sofrerão alteração de itinerário. Os pontos de ônibus em frente às edificações nº 

1.308 (sentido Silvestre) e 1.405 (sentido Centro) foram desativados, e os passageiros devem se dirigir aos dois 

pontos existentes próximos ao nº 1.520. 

 

Obras do VLT: Av. Marechal Floriano com novo trecho fechado 
A CET-Rio informa que, no dia 23/06, foi ampliada a interdição na Av. Marechal Floriano, agora entre a Rua Acre e a 

Avenida Rio Branco. No trecho interditado, circulam somente veículos de serviço e de moradores. Os veículos 

procedentes da Praça Mauá, que desejarem acessar a Rua Acre, devem seguir pela Avenida Rio Branco até a 

Avenida Presidente Vargas e, posteriormente, utilizar a Rua Uruguaiana. 

 

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. Veja os detalhes das 

linhas afetadas no link: http://bit.ly/itinerarioÔnibus_VLT_linha3_210618 

 

Obras na região portuária causam alterações próximas à rodoviária 
As obras de execução da nova rede de saneamento na Rua General Luís Mendes de Moraes, nas imediações da 

Rodoviária Novo Rio, tiveram início no dia 16 de março.  Para mitigar o impacto no trânsito, a Secretaria Municipal de 

Transportes, a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (Cet-Rio), a Companhia de Desenvolvimento Urbano da 

Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) e a Concessionária Porto Novo anunciam operação coordenada para 

controle e alterações viárias na região. 

 

 

 

Curva do Calombo (Av. Epitácio Pessoa) com velocidade reduzida  
A CET-Rio informa que a velocidade máxima na Av. Epitácio Pessoa, na altura da Curva do Calombo, na Lagoa 

Rodrigo de Freitas, foi reduzida de 70km para 50km/h, desde o dia 22/08/18. A medida foi tomada após reuniões 

com os moradores, Superintendência da Zona Sul e estudos técnicos da CET-RIO visando a segurança viária dos 

motoristas para evitar a ocorrência de acidentes no local. A CET-Rio já implantou sinalização de advertência 

alertando para o novo limite de velocidade.  

 

 

 

 

Esquema especial de trânsito na Estrada da Barra da Tijuca 
A Estrada da Barra da Tijuca continua com a interdição de uma faixa, entre a Barrinha e o Itanhangá (entre as pontes 

Velha e Nova), devido ao deslizamento de rochas ocorrido em 8 de abril. A CET-Rio informa que foram efetuados os 

seguintes ajustes operacionais: 

 

Dias úteis: 

• Até 14h, a circulação na área se dará da forma habitual, com o trânsito na Ponte velha seguindo sentido 

Barrinha e Itanhangá e a Ponte Nova operando em mão única, sentido Av. Ministro Ivan Lins. Nesse período, 

quem segue em direção ao Itanhangá, ou sai da Barrinha, terá uma faixa liberada no trecho da obra; 

http://bit.ly/itinerarioÔnibus_VLT_linha3_210618


• Das 14h às 19h, para privilegiar o sentido com a maior demanda de tráfego, a Ponte Nova irá operar em mão 

dupla, permitindo que duas faixas estejam liberadas no sentido Itanhangá/Alto da Boa Vista/saída da 

Barrinha; 

• Após 19h, a configuração do trecho volta ao usual, com ambas as pontes operando em mão única. 

 

Fins de semana: 

• Nos fins de semana, a circulação de trânsito na região Estrada da Barra da Tijuca irá ocorrer da mesma 

forma que nos dias de semana, das 19h às 14h (ou seja, sem reversíveis e com a saída da Barrinha 

operando em uma faixa). 

 

• Acompanhe informações em tempo real no www.twitter.com/operacoesrio 

 

 

 

 

 

 

Centro: itinerário de três linhas municipais mudou no dia 21/07 
A Secretaria Municipal de Transportes informa mudança de itinerário de linhas de ônibus. Três linhas que faziam 

ponto final no Terminal Procópio Ferreira, sentido Praça da Bandeira, passaram direto do terminal para a Av. Pres. 

Vargas. A alteração aconteceu em 21/7, para obras da linha 3 do VLT. Detalhes: 

http://bit.ly/Onibus_AlteracaoItinerario 

 

 

 

 

O BRT Rio informa que os intervalos estão regulares nos corredores TransOeste e TransOlímpica. 

 

 

 

Segundo o VLT Carioca, linhas 1 e 2* operam normalmente. 

* Desde o dia 28/07, a linha 2 circula diariamente até as 22h. O novo horário é devido à obra da linha 3. 

 

 

 

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

 

*Às 10h13 de hoje (3/09), técnicos da SuperVia concluíram os reparos na rede aérea próximo à estação Tancredo 

Neves, normalizando a circulação no ramal Santa Cruz. As causas da ocorrência estão sendo apuradas pela 

concessionária. 

 

 

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

 

 

 

 

  

 

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

Dumont operam, neste momento, em condições visuais para pousos e decolagens. Até 10h, os 46 voos programados 

para o Galeão e os 44 previstos para o Santos Dumont transcorreram normalmente.  

 

 

 

 

 

http://www.twitter.com/operacoesrio
http://bit.ly/Onibus_AlteracaoItinerario


 
 
 
 
 
A Defesa Civil do município registrou 10 ocorrências das 5h31 às 10h30 desta segunda-feira (03/09). Em caso de 
emergência, ligue 199. 
 
 

 

 

 

 

Prorrogada a suspensão de restrição de entrada e circulação até 11/09 
A Prefeitura informa que foi prorrogada a suspensão, até 11 de setembro, as restrições de entrada e 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, no período 

citado acima, os veículos de carga poderão circular em quaisquer horário e dia da semana. A mudança foi publicada 

no Diário Oficial do dia 13 de julho, conforme Decreto nº 44890. 

 

Veja regras para circulação de veículos de carga e para operação de carga e descarga no município em 

nosso boletim especial: http://bit.ly/CargaedescargaRJ121217 

http://bit.ly/CargaedescargaRJ121217

