
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio retornou em ESTÁGIO DE NORMALIDADE às 6h de segunda-feira 
Próximas horas: chuva fraca 

 

O município do Rio de Janeiro retornou ao ESTÁGIO DE NORMALIDADE às 6h desta segunda-feira (04/03). A 

cidade estava em Estágio de Atenção desde as 17h40 deste domingo (03/03). Os núcleos de chuva formados devido 

à áreas de instabilidade em altos níveis da atmosfera provocaram precipitação forte a muito forte no município do Rio 

de Janeiro na noite de domingo (03/03). Nas últimas 4 horas, houve apenas registro de chuva fraca em pontos 

isolados na cidade do Rio. Para as próximas horas, há previsão de chuva fraca isolada. Acompanhe todas as 

ocorrências do evento chuvoso no link: http://bit.ly/chuvanorio_030319 

Previsão do tempo completa para esta segunda-feira 
O Alerta Rio informa que o tempo permanece instável nesta segunda-feira de carnaval na cidade do Rio de Janeiro devido à áreas 

de instabilidade em altos níveis da atmosfera. Portanto, o céu estará nublado a parcialmente nublado com chuva fraca a moderada 

isolada nos períodos da tarde/noite. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas ficarão estáveis, com máxima 

prevista de 31°C e a mínima de 21°C. 

Previsão para o Município do Rio de Janeiro 

 
Manhã  

04/03/2019 
Tarde  

04/03/2019 
Noite  

04/03/2019 
Madrugada  
05/03/2019 

Condição do tempo 

    

Céu 
Nublado a Parcialmente 

Nublado 
Parcialmente Nublado a 

Nublado 
Nublado a Parcialmente 

Nublado 
Parcialmente Nublado a 

Nublado 

Precipitação Sem chuva 
Chuva fraca a 

moderada isolada 
Chuva fraca a 

moderada isolada 
Sem chuva 

Vento 
Fraco a Moderado de 

N/NE 
Fraco a Moderado de 

E/SE 
Fraco a Moderado de 

NE/E 
Fraco a Moderado de 

N/NE 

Tendência da 
Temperatura 

Estável Estável Estável Estável 

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 04/03/2019 

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

Máx.: 30 °C 
Mín.: 22 °C 

Máx.: 31 °C 
Mín.: 21 °C 

Máx.: 30 °C 
Mín.: 23 °C 

Máx.: 31 °C 
Mín.: 21 °C 

Máx.: 28 °C 
Mín.: 23 °C 

Tábua de Marés (Fonte: DHN) 

Baixa: 0,3m às 08h24min do dia 04/03/2019 

Alta: 1,2m às 13h47min do dia 04/03/2019 

Baixa: 0,1m às 20h32min do dia 04/03/2019 

Alta: 1,2m às 02h17min do dia 05/03/2019 

21º

1º 

°

°

° 

Segunda-feira 

04/03/19 

6h 

31º 
º 

 

http://bit.ly/chuvanorio_030319


 

 

Tempo segue com calor e chuva pelo menos até 6ª feira (8/3) 
Na terça-feira (5/3), as temperaturas estarão estáveis e há previsão de céu nublado, com pancadas de chuva 

isoladas à tarde e à noite. O cenário deverá ser o mesmo até sexta-feira (7/3). 

 

*Quadro sinótico atualizado pelo Alerta Rio às 8h10 do dia 03/03/19. 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. 

  

RECOMENDAÇÕES EM CASOS DE ALAGAMENTOS: 

 Permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos; 

 Não caminhe pelas águas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos 

sob a água, além de risco de doenças; 

 Não fique próximo à beira de córregos e rios; 

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


 Nunca force a passagem de carros em vias alagadas. 

 

 

 

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 17h, 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 17h. 

 Evite ir à praia das 11h às 17h; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

Sambódromo: bloqueios na Av. Presidente Vargas nos dois sentidos  
A Prefeitura do Rio montou esquema especial de trânsito e transportes para o desfile das escolas de samba no 

Carnaval 2019. A liberação total ao tráfego está prevista para ocorrer às 05h de quarta-feira de cinzas.  Veja todos os 

detalhes neste boletim especial: http://bit.ly/interdicoes_desfiles2019 

 

Blocos de rua | Esquema de trânsito especial para os megablocos no 

Centro e grandes blocos no Aterro e em Ipanema 
No Centro do Rio, ainda está previsto o Giro do Arar – Fervo da Lud, no dia 5 de março (Terça-feira de carnaval). 

A concentração dos bloco acontece às 08h na Av Presidente Antônio Carlos, nas imediações da Rua São José 

(próximo ao Terminal Menezes Cortes). O desfile terá início 10h, seguindo pela avenida até as proximidades da Rua 

Araújo Porto Alegre, com término previsto para às 14h . 

A partir das 6h, a Avenida Presidente Antônio Carlos será bloqueada no trecho entre a Avenida Almirante Barroso e a 

Avenida Presidente Wilson. O acesso ao Terminal Menezes Cortes estará bloqueado no mesmo período. 

Além destes, outros grandes blocos acontecem na semana de carnaval: 

 4 de março, segunda-feira – Sargento Pimenta, no Aterro do Flamengo; 

 5 de março, terça-feira – Orquestra Voadora, no Aterro do Flamengo, e Banda de Ipanema. 

Confira os esquemas completo no link: http://bit.ly/Carnaval2019_blocosderua 

ÍNDICE MÁXIMO DE RAIO UV* RISCO PARA A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

12 
Extremo Evite a exposição prolongada ao sol. 

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/interdicoes_desfiles2019
http://bit.ly/Carnaval2019_blocosderua


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamento das reversíveis durante o Carnaval 
A CET-Rio informa que, em função da redução do fluxo de veículos esperada no período de CARNAVAL, haverá 

alteração no funcionamento das reversíveis da cidade, conforme descrito abaixo: 

04/03 – Segunda-Feira 

Todas as reversíveis suspensas. 

 

06/03 – Quarta-feira 

MANHÃ: todas as reversíveis suspensas; 

TARDE: equipes da GM e da CET-Rio irão monitorar e avaliar a necessidade de montagem das reversíveis (Praça da 

Bandeira/Teixeira Soares, Humaitá e Jd. Botânico), se o volume de tráfego justificar. 

Centro: suspensão de estacionamento e de área de lazer 

A CET-Rio informa que, nos dias 2 e 9 de março de 2019, o estacionamento que atende a Saara, na Avenida 

Presidente Vargas, será suspenso em função da operação especial de trânsito para o carnaval. Segundo a CET-Rio, 

a área de lazer da Praça da Cruz Vermelha também será suspensa nos dias 3, 5 e 10 de março. 

 

Sambódromo | Interdições para montagem de estrutura 
Para montagem e/ou desmontagem de estruturas de transmissão, haverá fechamentos no entorno do Sambódromo: 

 Av. Salvador de Sá, entre a Rua Frei Caneca e a Travessa Onze de Maio, no dia 5 de março, das 23h às 5h 

do dia seguinte; 

 Av. Pres. Vargas, uma faixa de cada pista central, entre o Viaduto 31 de Março e a Rua Haroldo de Andrade, 

de 5 a 13 de março, das 22h às 5h do dia seguinte. 

 

Operação Especial para o Carnaval na BR-101 
Operação vai contar com mobilização especial Avenida do Contorno, em Niterói. Além da sinalização, equipes 

atuarão para concluir a recuperação do viaduto do km 321 sul e liberar totalmente o tráfego na via para o retorno do 

feriado. De acordo com a concessionária, previsão de mais de 1,1 milhão de veículos no período. Mais: 

http://bit.ly/2Uf0cws 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2Uf0cws


Av. Geremário Dantas terá bloqueios até 10 de março, para obras 
Devido a obras de Macrodrenagem dos Rios da Bacia de Jacarepaguá que serão executadas no período de 02 a 10 

de março, a Avenida Geremário Dantas será interditada de forma parcial, meia pista por vez, mantendo o fluxo 

sentido Tanque sempre preservado. Trata-se de uma obra do Programa “Saneamento para Todos” que faz parte da 

parceria firmada entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo Federal – Ministério das Cidades. O objetivo dessa 

intervenção é a canalização do Rio Covanca na travessia sob a Rua Geremário Dantas, no trecho entre a Rua 

Virginia Vidal e Rua Luiz Cruls. Todos os detalhes no link: http://bit.ly/obra_geremariodantas 

 
 

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: 

 Av. 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 terão 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: abertura de via auxiliar na altura da rodoviária  
A abertura da via localizada no trecho entre a Rua Comandante Garcia Pires e a Avenida Rodrigues Alves ocorreu na 

manhã de quarta-feira, dia 27/02/2019, e tem por objetivo melhorar a fluidez local, através da separação do fluxo de 

passagem destinado à Avenida Brasil e ao Túnel Marcello Alencar, daquele destinado ao Terminal de Embarque da 

Rodoviária Novo Rio. 

Para este fim foram realizadas obras de ajuste geométrico e recapeamento na localidade conectando um trecho da 

via conhecida como “Binarinho”, hoje interditada, à rede viária atual. Com esse ajuste os veículos poderão acessar 

diretamente a Avenida Rodrigues Alves, evitando passar pelo terminal de embarque. Pelo local passam 130 ônibus 

de linhas regulares por hora. 

Foram também instalados dois semáforos, além de realizada melhoria da sinalização gráfica vertical, horizontal e de 

orientação local, medidas que garantirão mais segurança aos pedestres naquele local. 

 

 

http://bit.ly/obra_geremariodantas


Manutenção programada nos túneis da cidade 

 

Serviços de manutenção nos túneis Rio 450 e Prefeito Marcello Alencar 

Até 15 de janeiro de 2020, das 23h às 5h dos dias subsequentes, para a realização de serviços de manutenção, 

serão realizados os senguintes bloqueios: 

 Túnel Marcello Alencar, sentido Aterro do Flamengo, às terças-feiras; 

 Túnel Marcello Alencar, sentido Rodoviária, às quartas-feiras; 

 Túnel Rio 450, em toda a sua extensão, às quintas-feiras. 

 

Obras da Transbrasil: alterações na Av. Brasil, em Coelho Neto 
Desde 10/02, estão interditados os acessos e as saídas da Av. Brasil, entre a Avenida Pastor Martin Luther 

King Júnior e a Rua Ribeyrolles e Rua Bertichen, na altura de Coelho Neto, em ambos os sentidos. Os bloqueios 

ocorrem para obras de duplicação da pista da Av. Brasil. 

 

Veículos com origem ou destino à região da Pavuna e Coelho Neto devem atentar para os desvios, proibições 

de estacionamento e inversão de sentido em vias da região.  Veja todos os detalhes no boletim 

especial: http://bit.ly/transbrasil100219 

 

Transbrasil: bloqueios nos acessos a Barros Filho 
Devido às obras para duplicação da pista da Avenida Brasil, entre Acari e Guadalupe, desde 13 de janeiro, estão 

interditadas partes dos acessos entre a Av. Brasil e a Estrada João Paulo, na altura de Barros Filho: 

 

- Alça de acesso da Estrada João Paulo para a Av Brasil, no sentido Centro; 

- Alça de acesso da Av Brasil para a Estrada João Paulo, sentido Deodoro. 

 

Os veículos que saem de Barros Filho (Estrada João Paulo) em direção à Av. Brasil, no sentido Centro, devem 

acessar a Av. Brasil no sentido Zona Oeste e fazer o retorno na Estrada do Camboatá, altura de Deodoro. Além 

disso, a linha intermunicipal 800L Nova Aurora x Madureira, via Barros Filho, sofreu alteração de itinerário. Já os 

pontos dos ônibus não sofreram mudanças. A Prefeitura do Rio recomenda o uso de rotas alternativas.  

 

Veja todos os detalhes no link: http://bit.ly/transbrasil_BarrosFilho130119 

 

Av. Brasil | Penha: liberação da pista central, sentido Centro, e novos 

bloqueios, no sentido Zona Oeste, desde 03/02 

Foi liberada para o tráfego de veículos um trecho da pista central da Avenida Brasil, no sentido Centro, entre o 

Megabox (Penha) e o Trevo das Missões (Cordovil). A liberação ocorreu às 5h da manhã do dia 3 de fevereiro. Ao 

mesmo tempo, houve novos bloqueios em função das obras de execução de pavimentação no sentido Zona Oeste. 

Veja mais no link espcial: http://bit.ly/boletimbrasilpenha010219 

http://bit.ly/transbrasil100219
http://bit.ly/transbrasil_BarrosFilho130119
http://bit.ly/boletimbrasilpenha010219


 

Avenida Brasil: obras da Cedae na altura de Bangu 
Desde o dia 28/01, há bloqueios ao tráfego de veículos na Av. Brasil, sentido Santa Cruz, na altura de Bangu, para 

obras de ampliação na rede da Cedae, da seguinte forma: 

 Alça de acesso da pista central para a pista lateral, em frente à edificação de número 33.000; 

 Uma faixa da pista lateral, entre as edificações de números 32.800 e 33.000. 

As interdições acontecem até o dia 30 de março. 

 

Av. Brasil: pista lateral interditada, em São Cristóvão, para obras do BRT 
Desde dezembro de 2018, a pista lateral da Avenida Brasil está 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 

 

 

 

 

 

 

Bonde de Santa Teresa terá esquema especial no Carnaval 
Em virtude da tradicional programação de desfiles de blocos em Santa Teresa, os bondes de Santa Teresa estão 

circulando c om operação especial desde fim de semana (23 e 24/2). A medida visa garantir a segurança e a 

tranquilidade dos foliões, já que os desfiles ocorrerão no mesmo percurso realizado pelo bonde. Não haverá 

operação nos dias 1º, 2, 5, 9 e 10 de março. No dia 04/03 (segunda-feira de Carnaval) e 06/03 (Quarta-feira de 

Cinzas), o Bonde circulará das 8h às 13h, entre os largos da Carioca e dos Guimarães. Nos demais dias, o sistema 

funcionará normalmente, de segunda a sexta, das 8h às 17h40; aos sábados, das 10h às 17h40; e aos domingos e 

feriados, das 11h às 16h40, entre o Largo da Carioca e a parada Dois Irmãos. Já a operação até a Rua Francisco 

Muratori é feita às 8h30. 

 

 

 
Ramais Santa Cruz, Japeri, Belford Roxo e Saracuruna operam normalmente.  

Trens do ramal Deodoro não estão fazendo parada na estação São Cristóvão em nenhum dos dois sentidos. Os 

passageiros dessa estação poderão embarcar em composições expressas dos ramais Japeri e Santa Cruz e realizar 

a transferência para os demais ramais na estação Maracanã.  Já na estação Praça da Bandeira os trens desse ramal 

param normalmente. Técnicos permanecem trabalhando na remoção de parte de uma das composições envolvidas 

na colisão, ocorrida na estação São Cristóvão, na manhã de quarta-feira (27/02). Os intervalos do ramal Deodoro 

foram reprogramados para a realização do serviço.  

Supervia funciona com esquema especial durante o Carnaval 
Integrantes de nove escolas do Grupo Especial e Série A serão transportados gratuitamente 

Para facilitar o deslocamento da população fluminense durante o Carnaval, a Supervia montou um reforço na 

operação, que contará com partidas extras para os ramais Santa Cruz, Japeri e Saracuruna nas madrugadas e 

durante os dias 2, 3, 4 e 5 de março. Os trens dos ramais Santa Cruz e Japeri atenderão as estações do ramal 

Deodoro. 

A estação Central do Brasil ficará aberta do início da operação de sexta-feira (1º/03) até o último trem de terça-feira 

de Carnaval (5/03). O acesso deverá ser feito pelo portão A. Na operação das madrugadas, todas as outras estações 

do sistema ferroviário funcionarão somente para desembarque de passageiros. 

 

Domingo, Segunda e Terça-feira de Carnaval:  

http://bit.ly/avbrasil_novosbloqueios011218


No domingo (3/03), na segunda-feira (4/03) e terça-feira (5/03), os trens vão operar com grade horária de domingo e 

feriados e haverá acréscimo de viagens ao longo dos dias. Além disso, na terça-feira (5/03), também haverá reforço 

na operação dos ramais Japeri e Santa Cruz para a ida e volta ao bloco Giro do Arar, no Centro do Rio. 

Quarta-feira de Cinzas: 

Já na quarta-feira de Cinzas (6/03), a grade de referência será a de sábado e também haverá partidas extras para 

todos os ramais, ampliando o horário de término da operação comercial. 

Integrantes de nove escolas do Grupo Especial e Série A do Rio de Janeiro serão transportados 

gratuitamente nos trens da SuperVia, tanto na ida quanto na volta do Sambódromo, nos dias de desfile. São 

elas: Beija-Flor, Mocidade, Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos de Santa Cruz, Inocentes de 

Belford Roxo, Unidos de Padre Miguel, Unidos de Bangu e Unidos da Ponte. A iniciativa reforça os laços 

históricos do trem do Rio com o samba, dando continuidade à parceria com as escolas que margeiam a linha 

férrea e ajudam na preservação da nossa cultura. 

 

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

TransOlímpica. 

 

Segundo o VLT Carioca, por conta de bloco de carnaval na região do Centro, as linhas 1 e 2 operam em serviço 

provisório. Linha 1: Praia Formosa x Parada dos Museus; e Linha 2: Praia Formosa x Saara. 

 

 

 

 

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

 

MetrôRio funciona 24h durante o Carnaval: até 23h59 de terça-feira (05) 
Linha 2 irá da estação Pavuna até a estação Jardim Oceânico a partir das 5h de sábado (02/03) 

O MetrôRio terá um esquema especial de funcionamento durante os cinco dias de Carnaval. Os trens circularão sem 

interrupção a partir das 5h de sexta-feira (01/03) até as 23h59 da terça-feira (05/03). A partir das 5h de sábado 

(02/03) até as 23h59 de terça-feira, as composições da Linha 2 farão o trajeto direto entre a estação Pavuna e a 

estação Jardim Oceânico, sem necessidade de transferência entre as duas linhas. 

Para a ida e volta dos blocos e do desfile das escolas de samba, no Sambódromo, o MetrôRio recomenda que os 

clientes comprem os cartões de embarque ou façam a recarga do cartão Giro com antecedência para evitar filas. 

Durante toda a operação de Carnaval, serão aceitos o cartão Giro, o cartão pré-pago, Bilhete Único, Vale-Transporte 

e RioCard. 

 

Blocos no Aterro do Flamengo 

Até terça-feira (05/03), a estação Cinelândia ficará aberta das 6h às 20h. O acesso Passeio (acesso D) funcionará 

apenas para desembarque dos clientes com cartões pré-adquiridos (cartão Giro, cartão unitário e pré-pago do 

MetrôRio, cartões RioCard, Bilhete Único e Vale-Transporte). Já o acesso Presidente Wilson (acesso E) estará 

aberto apenas para embarque dos clientes que já tiverem adquirido os bilhetes. Os passageiros que não possuírem 

cartões deverão embarcar nas estações Carioca e Glória, que vão contar com uma estrutura especial na área 

externa para compra dos cartões de embarque. 

 

Na estação Glória, a bilheteria externa funcionará de domingo (03/03) até a terça-feira (05/03) próxima ao acesso 

Outeiro. Já na estação Carioca, a bilheteria externa funcionará de sábado (02/03) até a terça-feira (05/03), junto ao 

acesso Rio Branco. Os foliões que comparecerem a blocos próximos a essas duas estações deverão comprar o 

cartão nessas bilheterias, já que não haverá venda na parte interna das estações. 

 

Blocos em Ipanema 

Até terça-feira (05/03), a estação General Osório também contará com um esquema diferenciado. Os acessos 

Complexo Rubem Braga (acesso C) e Sá Ferreira (acesso D) estarão abertos para desembarque e embarque, 

exclusivamente, de clientes com cartões pré-adquiridos (cartão Giro, cartão unitário e pré-pago do MetrôRio, cartões 



RioCard, Bilhete Único e Vale-Transporte). Os passageiros que não possuírem esses cartões poderão comprar no 

acesso Praça General Osório (acesso A), que contará com bilheterias e estrutura especial na área externa para 

agilizar a compra dos cartões e o embarque. 

 

Na estação Nossa Senhora da Paz não haverá venda de cartões entre  18h e 0h no sábado (02/03), domingo 

(03/03), segunda-feira (04/03) e terça-feira (05/03). Os clientes que desejarem comprar cartões nas bilheterias 

deverão dirigir-se à estação General Osório. Ainda em Nossa Senhora da Paz, somente o acesso Joana Angélica 

ficará aberto durante a operação de Carnaval. 

 

Blocos no Leblon, São Conrado e Barra 

Na estação Jardim de Alah, os foliões poderão embarcar apenas pelo acesso Borges de Medeiros (acesso A). O 

acesso Almirante Pereira Guimarães (acesso B) servirá apenas para desembarque dos clientes. Na estação Antero 

de Quental, o desembarque será feito apenas pelo acesso Bartolomeu Mitre (acesso A) e o embarque somente pelo 

acesso General Urquiza (acesso B). 

 

Na estação São Conrado, os acessos Rocinha e Aquarela do Brasil ficarão abertos para embarque e desembarque 

todos os dias do feriado. O acesso Estrada da Gávea não abrirá durante o Carnaval. 

Já na estação Jardim Oceânico, todos os acessos permanecerão abertos para embarque e desembarque durante o 

Carnaval. Para realizar a integração com o BRT nessa estação, o usuário deverá seguir pelo acesso C e já ter em 

mãos o Riocard carregado. No sábado (02/03), os foliões que comparecerem ao bloco Carrossel de Emoções, na 

Avenida Lúcio Costa, às 8h, deverão desembarcar e embarcar nessa estação. 

 

Sapucaí e Terreirão do Samba 

O MetrôRio é a melhor opção para os foliões que vão aproveitar os desfiles na Sapucaí e os shows no Terreirão do 

Samba. Quem vai assistir ao desfile nos setores do lado ímpar ou desfilar nas escolas que se concentram perto do 

edifício Balança Mas Não Cai deve optar pelo desembarque na estação Central. A estação Praça Onze é a mais 

próxima para os passageiros que adquiriram ingressos para os setores pares ou irão brincar nas escolas que se 

concentram ao lado do edifício dos Correios. Para os foliões que irão ao Terreirão do Samba, a estação Central é a 

indicada. 

 

Funcionamento das estações 

As estações Catete e Presidente Vargas fecharão à meia-noite de sexta-feira (01/03) para sábado (02/03) e só 

reabrirão às 5h da quarta-feira de cinzas (06/03). 

 

Até terça-feira (05/03), a estação Cinelândia ficará aberta das 6h às 20h. O acesso Passeio (acesso D) 

funcionará apenas para desembarque dos clientes com cartões pré-adquiridos (cartão Giro, cartão unitário e pré-

pago do MetrôRio, cartões RioCard, Bilhete Único e Vale-Transporte). Já o acesso Presidente Wilson (acesso E) 

estará aberto apenas para embarque dos clientes que já tiverem adquirido os bilhetes. Os passageiros que não 

possuírem cartões deverão embarcar nas estações Carioca e Glória, que vão contar com uma estrutura especial na 

área externa para compra dos cartões de embarque. 

A estação Nossa Senhora da Paz também terá um esquema especial: não haverá venda de cartões entre 18h 

e 0h dos dias 1º a 5/03. Os clientes que desejarem comprar um bilhete deverão dirigir-se à estação General Osório, 

que contará com bilheterias e estrutura especial na área externa para agilizar a compra dos cartões e o embarque. 

Ainda em Nossa Senhora da Paz, somente o acesso Joana Angélica permanecerá aberto durante toda a operação 

de Carnaval. 

Por questões de segurança, algumas estações terão suas bilheterias fechadas durante a madrugada: de 0h às 5h de 

sábado (02/03) até a terça-feira (05/03). São elas: São Francisco Xavier, Afonso Pena, Uruguaiana, Flamengo e 

Siqueira Campos (Linha 1); São Cristóvão, Triagem, Maria da Graça, Inhaúma, Engenho da Rainha, Thomaz Coelho, 

Irajá, Coelho Neto, Acari/Fazenda Botafogo e Engenheiro Rubens Paiva (Linha 2); e Nossa Senhora da Paz, Jardim 

de Alah, Antero de Quental, São Conrado e Jardim Oceânico (Linha 4). 

Como alternativa, todas as estações terão máquinas de autoatendimento (que aceitam pagamento em dinheiro, 

cartão de débito ou cartão de crédito) para a compra dos cartões, com valor mínimo de recarga de R$ 8,00 (valor de 

R$ 3 do casco mais R$ 5 de recarga mínima). A validade da carga do cartão Giro é de um ano. O cartão unitário 

também poderá ser usado (não há validade para os créditos). 

Medidas de segurança – Não será permitido o embarque com bicicletas, pranchas de surfe, grandes volumes e 

sacos de gelo durante a operação especial de Carnaval. 



Metrô Na Superfície – De sexta-feira (01/03) a terça-feira (05/03), as linhas Botafogo-Gávea e Antero de Quental-

Gávea funcionarão das 5h à meia-noite, mantendo as estações iniciais e finais. O itinerário das linhas de extensão e 

seus pontos intermediários poderão sofrer alterações de acordo com as condições de trânsito, sempre com a 

orientação da CET-Rio ou da Guarda Municipal. 

 

 

 

Barcas também terão horários especiais em função do Carnaval 
Operação da CCR Barcas nos quatro dias de Carnaval e na Quarta-feira de Cinzas: 

 

LINHA ARARIBOIA 

Do dia 2/3 ao dia 6/3 (sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira), a linha Praça Arariboia-Praça XV funcionará 

com viagens a cada 30 minutos, das 5h30 às 23h30. No sentido contrário, no trajeto que liga o Centro do Rio ao 

Centro de Niterói, os intervalos serão os mesmos, porém, a primeira viagem será realizada às 6h. 

 

LINHA PAQUETÁ 

Na linha Paquetá, de 2/3 a 6/3, os horários praticados serão os seguintes: 

 Paquetá / Praça XV - 6h, 8h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h, 17h30, 19h, 20h30, 22h e 23h30. 

 Praça XV / Paquetá - 4h30, 7h, 8h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h, 17h30, 19h, 20h30, 22h e 0h 

 

LINHA COCOTÁ 

A linha Cocotá (Ilha do Governador) não funcionará no período de 2/3 a 6/3. 

 

LINHA CHARITAS 

A linha Charitas não funcionará no período de 2/3 a 6/3. 

 

 

 

 

 

 

A RIOgaleão informa que o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, opera em condições visuais 

para pousos e decolagens. Até 5h30, cinco voos foram realizados, sem registros de atrasos e/ou cancelamentos.  

 

 

 

 

 

A Defesa Civil municipal registrou 12 ocorrências das 17h31 às 5h30 desta segunda-feira (04/03). Em caso de 

emergência, ligue 199. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


