
  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Trevo das Margaridas: segue com bloqueios devido ao tombamento de 

uma carreta 
Devido ao tombamento de uma carreta no Trevo das Margaridas, em Irajá, na Zona Norte do município, está 

interditado o acesso da Av. Brasil, sentido Centro, para a Rodovia Presidente Dutra, sentido Baixada. Quem segue 

neste sentido deve realizar retorno em Parada de Lucas, acessando as ruas Mundaú, Bulhões Marcial, Tinharé e 

Álvaro de Macedo para retornar à Av. Brasil, sentido Zona Oeste, e acessar a Dutra, sentido Baixada. 

 

Ainda no Trevo das Margaridas, está parcialmente interditado o acesso da Rodovia Presidente Dutra para a Avenida 

Brasil. Equipes da CET-Rio, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e da concessionária responsável pela Rodovia 

Presidente Dutra atuam no local. 

 

Acompanhe atualizações aqui http://bit.ly/2RGQWCV ou, em tempo real, no nosso Twitter: http://bit.ly/2FtqdDH 

 

 

TRANSBRASIL | Bloqueios em Barros Filho a partir de domingo (13/01) 
Devido às obras para duplicação da pista da Avenida Brasil, entre Acari e Guadalupe, a partir da 0h deste domingo, 

dia 13 de Janeiro, serão interditadas partes dos acessos entre a Av. Brasil e a Estrada João Paulo, na altura de 

Barros Filho, da seguinte maneira:  

 

• 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. 

 

Com os bloqueios, a linha intermunicipal 800L Nova Aurora x Madureira, via Barros Filho, sofrerá alteração de 

itinerário. Já os pontos dos ônibus não sofrerão mudanças. A prefeitura do Rio recomendar o uso de rotas 

alternativas. Veja todos os detalhes no link: http://bit.ly/transbrasil_BarrosFilho130119 
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Sexta-feira com máxima prevista de 39ºC e vento moderado no Rio 
O tempo na cidade do Rio de Janeiro nesta sexta-feira continuará sendo influenciado por um sistema de alta pressão. 

Assim, o dia ficará com céu claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva no Município. Os ventos ficarão 

com intensidade moderada e as temperaturas permanecerão elevadas, porém estáveis em relação ao dia anterior, 

com máxima prevista de 39°C. 

Previsão para o Município do Rio de Janeiro 

 Tarde  
11/01/2019 

Noite  
11/01/2019 

Madrugada  
12/01/2019 

Manhã  
12/01/2019 

Condição do tempo 

    

Céu Parcialmente Nublado 
Parcialmente Nublado a 

Claro 
Claro Parcialmente Nublado 

Precipitação Sem chuva Sem chuva Sem chuva Sem chuva 

Vento Moderado de E/SE Moderado de E/SE 
Fraco a Moderado de 

NE/E 
Fraco a Moderado de 

NE/E 

Tendência da 
Temperatura 

Estável Estável Estável Estável 

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 11/01/2019 

Barra/Jacarepaguá 
Centro/Grande 

Tijuca 
Zona Norte Zona Oeste Zona Sul 

Máx.: 35 °C 
Mín.: 21 °C 

Máx.: 36 °C 
Mín.: 21 °C 

Máx.: 39 °C 
Mín.: 25 °C 

Máx.: 38 °C 
Mín.: 22 °C 

Máx.: 33 °C 
Mín.: 21 °C 

Tábua de Marés (Fonte: DHN) 

Baixa: 0,6m às 14h00min do dia 11/01/2019 

Alta: 1,0m às 18h47min do dia 11/01/2019 

Baixa: 0,3m às 02h19min do dia 12/01/2019 

Alta: 1,0m às 07h34min do dia 12/01/2019 

 

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; 

ÍNDICE MÁXIMO DE RAIO UV* RISCO PARA A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

7 
Alto 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


• 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. 

 

 

PREVISÃO ESTENDIDA PARA OS PRÓXIMOS QUATRO DIAS 

 

 
Quadro sinótico atualizado pelo Alerta Rio às 8h33 do dia 11/01/19. Veja mais: http://alertario.rio.rj.gov.br/4-dias/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
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 

http://alertario.rio.rj.gov.br/4-dias/
http://bit.ly/avbrasil_novosbloqueios011218


 

 

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 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: 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. 

 

 

  

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

Parceria com a Fiocruz leva informação a passageiros da Zona Norte 

sobre método inovador de combate à dengue 
Nesta sexta-feira (11/01), a estação Parada de Lucas (ramal Saracuruna) receberá a equipe da World Mosquito 

Program, uma parceria da SuperVia com a Fiocruz. Até as 11h30, os passageiros poderão se informar sobre o 

método que está sendo implantado na Zona Norte do Rio de Janeiro para combate à dengue, zika e chikungunya. O 

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


método inovador utiliza mosquitos Aedes aegypti contendo a bactéria Wolbachia para bloquear a transmissão do 

vírus das doenças de forma natural e autossustentável. 

 

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

TransOlímpica. 

 

Segundo o VLT Carioca, a Linhas 1 e 2 operam normalmente. 

 

 

 

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

 

 

 

  

 

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 oito ocorrências das 5h30 às 10h30 desta sexta-feira (11/01). 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 em condições visuais para pousos e decolagens, neste momento. Até 11h, dos 98 voos 

programados para o Galeão, houve 10 atrasos e quatro cancelamentos. No Santos Dumont, entre os 50 voos 

previstos, quatro atrasaram e cinco foram cancelados.  

 

 
 
 
 
 
Condições meteorológicas observadas no período: 

A presença do sistema de alta pressão ocasionou céu claro, com períodos de parcialmente nublado, temperaturas 

estáveis e ventos fracos/moderados a ocasionalmente fortes resultando no declínio das concentrações dos 

poluentes. Assim, a qualidade do ar ficou classificada entre BOA a REGULAR nos locais monitorados. 

 

Tendência da qualidade do ar para as próximas 24h: 

O sistema de alta pressão favorecerá céu claro a parcialmente nublado e ventos fracos a moderados 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 entre BOA a REGULAR nas localidades monitoradas. 



 

*Boletim enviado pela Seconserma às 16h do dia 10/01/19. 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Boletim enviado pela Seconserma às 14h do dia 10/01/19. 


