
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RIO DE JANEIRO CONTINUA EM ESTÁGIO DE ATENÇÃO 

O município está em ESTÁGIO DE ATENÇÃO desde 21h15 desta quarta-feira, dia 7 de novembro de 2018. A 

chuva, neste momento, atinge a cidade com intensidade fraca. Mas, o Estágio de Atenção permanece e garante a 

prontidão dos órgãos para atuar caso a previsão abaixo seja atualizada para condições mais fortes de chuva. 

 

O Sistema Alerta Rio informa que, para as próximas horas, a chuva deve continuar entre fraca e moderada. Não há 

previsão de chuva forte para esta noite. Clique em http://bit.ly/live_081118 e veja a entrevista com o Sistema Alerta 

Rio sobre as condições do tempo para hoje e os próximos quatro dias. 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES: 
A prefeitura recomenda que a população tome as seguintes ações preventivas: 

 Permaneça ou procure um local seguro. Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos; 

 Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a 

Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa; 
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 Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica 

perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa 

Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199; 

 Redobre atenção ao dirigir. Em caso de chuva, as pistas ficam escorregadias e podem conter bolsões 

d’água. Mantenha os faróis acesos; 

 Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas 

descampadas; 

 Evite colocar o lixo nos pontos de coleta. A água da chuva pode levar o lixo a entupir bueiros e galerias; 

 Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação; 

 Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros), 199 (Defesa Civil) ou 1746 

(Central de Atendimento da Prefeitura). 

 

 

PREVISÃO ESTENDIDA PARA OS PRÓXIMOS QUATRO DIAS 

 

 

 
* Quadro sinótico atualizado pelo Alerta Rio às 7h45 do dia 08/11/18. 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; 

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


  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: 

         Redobre a atenção ao dirigir e mantenha os faróis acessos; 

         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; 

 Nunca force a passagem de carros em vias alagadas. 

 

 

 

Aviso de ressaca: a partir das 22h desta quinta-feira (08/11) 
A Marinha Do Brasil informa que ondas de 2,5 metros de altura podem atingir a orla do Rio a partir das 22h de quinta-

feira (08/11) até às 22h da 6ª-feira (09/11). 

 

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; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

Obras interditam trecho da Rua General Polidoro, em Botafogo  
A Rua General Polidoro está interditada, entre as ruas Assis Bueno e a Teresa Guimarães, desde 9/9, para 

reparos em uma linha de transmissão subterrânea da Light. A obra tem previsão de duração de 60 dias. Durante o 

período da obra, a Rua Elvira Machado e a Rua Teresa Guimarães, entre a Rua Elvira Machado e a Rua General 

Polidoro, terão o sentido invertido para manter o fluxo veicular no sentido da Rua da Passagem. 

 

ROTAS DE DESVIO: O acesso à Rua General Polidoro, após o trecho interditado para obra, deverá ser feito da 

seguinte forma: Rua Paulo Barreto, Rua Elvira Machado, Rua Teresa Guimarães retornando à Rua General Polidoro. 

 

Já os veículos que saem da Rua Álvaro Ramos e utilizam a Rua Assis Bueno para seguir sentido Humaitá pelas ruas 

General Polidoro, Teresa Guimarães e Mena Barreto, deverão seguir pela Rua Arnaldo Quintela e acessar a Rua 

Professor Álvaro Rodrigues pela Avenida Pasteur. 

 

Os motoristas que estiverem na Rua Álvaro Ramos devem evitar seguir até a Rua Assis Bueno, já retornando para a 

Rua General Polidoro pelas ruas Fernandes Guimarães ou Oliveira Fausto. Todos os detalhes no link: 

http://bit.ly/obra_genpolidoro2018 

 

 

 

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 

http://bit.ly/obra_genpolidoro2018


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. 

Brasilnão houve alteração. 

 

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: 

 Pista lateral Av. Francisco Bicalho, sentido Centro, entre ruas Francisco Eugênio e Elpídio Boa Morte; 

 Rua Afonso Cavalcanti, da seguinte forma: 

o Uma faixa do lado direito, no lado oposto ao Centro Administrativo São Sebastião (Prefeitura), entre 

as ruas Dom Marcos Barbosa e Pinto de Azevedo; 

o Uma faixa do lado, no lado oposto aos Correios, entre as ruas Visconde de Duprat e Amoroso Lima; 

o Uma faixa do lado direito, no lado oposto ao Hospital São Francisco de Assis, entre as ruas 

Amoroso Lima e Carmo Neto; 

o Uma faixa do lado direito da R. João Paulo I, entre a R. Joaquim Palhares e a Av. Paulo de Frontin. 

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. 

 

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, 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. 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. 

 

Av. Brasil: bloqueios em Bangu para obras da Cedae 
Para execução de obras da Cedae, há interdição total da pista auxiliar da Av. Brasil, sentido Campo Grande, entre os 

números 34.530 e 35.799, na altura de Bangu. Desvio pela pista principal. Término previsto em 30 de novembro. 

 

Av. Brasil: interdições em Benfica, desde 27 de agosto 
Foi iniciada, no 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. 

 

BRT TransBrasil: interdições da Penha até Ramos e em Barros Filho 
Desde 03/12/17, uma faixa da alça de acesso da Estrada João Paulo para a Avenida Brasil, sentido Zona 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. No horário da 

interdição, os veículos devem usar preferencialmente a Linha Vermelha. 

Há ainda, bloqueios na pista central do sentido Centro, entre Ramos e a passarela 14 (Penha). Veja os detalhes no 

boletim especial: http://bit.ly/transbrasil161217 

 

http://bit.ly/itinerario%C3%83%E2%80%9Dnibus_VLT_linha3_210618
http://bit.ly/transbrasil161217


 

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. 

 

 

Manutenção programada nos túneis da cidade 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

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

 

 
 

 

 

http://www.twitter.com/operacoesrio


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

Dumont operam em condições visuais para manobras de pousos e decolagens. Até 17h, dos 96 voos previstos para 

o Galeão, 12 atrasaram e oito foram cancelados. No Santos Dumont, dos 101 voos programados, 22 atrasaram e 35 

foram cancelados. 

 

 
 

 

 

 

A Defesa Civil municipal registrou 59 ocorrências das 10h31 às 17h30 desta quinta-feira (08/11). Em caso de 

emergência, ligue 199. 

 

 

 
 

 

 

Prorrogada a suspensão de restrição de entrada e circulação até 10/11 

A Prefeitura informa que foi prorrogada, até 10 de novembro, 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, 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 nº44890. 

 

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 

 
 

 

 

 

 

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS OBSERVADAS NO PERÍODO: a atuação da frente fria ocasionou predomínio 

de céu encoberto, com registros de chuva fraca a moderada e ocasionalmente forte em diversos pontos do Município 

e ventos fracos a moderados resultando o declínio das concentrações dos poluentes. Assim, a qualidade do ar ficou 

classificada como BOA nos locais monitorados. 

 

TENDÊNCIA DA QUALIDADE DO AR PARA AS PRÓXIMAS 24H: a permanência da frente fria favorecerá 

predomínio de céu nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada em pontos isolados e ventos fracos a 

moderados a ocasionalmente fortes no decorrer do período. Assim, espera-se a manutenção das concentrações dos 

poluentes, o que deverá deixar a qualidade do ar nas próximas 24h classificada como BOA nas localidades 

monitoradas.   

 

 

ESTAÇÃO DE 

MONITORAMENTO DA 

QUALIDADE DO AR 

ÍNDICE DE 

QUALIDADE DO AR 

(IQA) 

POLUENTE 

DETERMINANTE 
DO IQA 

CLASSIFICAÇÃO DA 

QUALIDADE DO AR 

CENTRO 
36 O3 

BOA 

COPACABANA 
39 MP10 

BOA 

SÃO CRISTÓVÃO 
26 O3 

BOA 

TIJUCA 
27 NO2 

BOA 

IRAJÁ 
33 O3 

BOA 

http://bit.ly/CargaedescargaRJ121217


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Boletim enviado pela Seconserma às 16h do dia 08/11/18.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

*Boletim enviado pela Seconserma às 16h do dia 08/11/18.  

 

BANGU 
40 O3 

BOA 

CAMPO GRANDE 
36 O3 

BOA 

PEDRA DE GUARATIBA 
30 O3 

BOA 

U. M. SANTA CRUZ 
24 O3 

BOA 

Legenda: O3 – Ozônio; PM10 – Material Particulado; NO2 – Dióxido de Nitrogênio; 

CO – Monóxido de Carbono. 


