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Linha Amarela: manifestação causa interdições na via expressa
Uma manifestação provoca interdições no sentido Barra, altura de Del Castilho. Uma faixa da via está liberada e duas
estão ocupadas pelos manifestantes. Segundo a Lamsa, concessionária que administra a via, o sentido Barra
apresenta retenções da saída 6, Maria da Graça, até a saída 4, Pilares. Acompanhe informações em tempo real em
nosso Twitter (www.twitter.com/operacoesrio) ou no Facebook (http://bit.ly/LinhaAmarela_130717)
ROTAS ALTERNATIVAS
Quem segue para a região de Del Castilho deve optar pela Av. Dom Hélder Câmara. Para a Barra da Tijuca, as
opções são Alto da Boa Vista, Lagoa-Barra e Estrada Grajaú-Jpa.

Ilha do Urubu: há interdições no entorno do estádio esta noite
Flamengo e Grêmio se enfrentam na Arena da Ilha (Ilha do Urubu), na Ilha do Governador, nesta quinta-feira, a partir
das 19h30. E as interdições no entorno da Ilha do Urubu já começaram. Não serão criadas áreas de estacionamento
para o evento, portanto a recomendação é usar o transporte público. A proibição de estacionamento está valendo
desde 0h. Confira a operação especial no link: http://bit.ly/ilhadourubu130717

‘Som da Vida’, no Parque dos Atletas: estações BRT Riocentro e Olof
Palme ficarão FECHADAS, das 22h às 5h e das 22h às 3h
Até sábado, 15 de julho, ocorrerá o evento ‘Som da Vida’ no Parque dos Atletas. A Prefeitura do Rio preparou um
esquema especial na região. A partir das 15h, ocorre fechamento da pista lateral da Av. Salvador Allende, sentido Av.
Embaixador Abelardo Bueno, nos dias do evento. O público deve optar pelo transporte público, em especial o BRT.
As estações BRT Riocentro e Olof Palme ficarão TEMPORARIAMENTE FECHADAS, das 22h às 5h e das 22h às 3h,
respectivamente. Neste período, o embarque e desembarque de usuários deverá ser realizado no Terminal Parque
Olímpico. Confira o boletim especial no link : http://bit.ly/Boletim_SomDaVida

Linha Amarela tem interdições para obras e manutenção na via
Até 21 de julho, haverá interdição ao tráfego de veículos, no sentido Fundão, para por obras e serviços de
manutenção, nos seguintes trechos da Linha Amarela:
• Alça de Saída 3, alça de Acesso 3 e alça de Saída 4, de 10 a 14 de julho, das 22h às 5h;
• Alça de acesso 4 e Alça de Saída 5, de 17 a 21 de julho, das 22h às 5h.

Até dia 31 de julho, haverá interdição ao tráfego de veículos na Avenida Governador Carlos Lacerda (Linha Amarela)
da seguinte forma:
• Uma faixa de rolamento, alternadamente, em ambos os sentidos, no trecho compreendido entre o Viaduto
Sobre a Estrada do Gabinal e a interligação com a Via Expressa Presidente João Goulart (Linha Vermelha),
de segunda a sexta, das 10h às 17h e das 22h às 5h dos dias subsequentes e aos sábados, domingos e
feriados, das 7h às 17h e das 22h às 5h dos dias subsequentes;
• Uma faixa de rolamento, alternadamente, em ambos os sentidos, das pistas das alças de acessos e saídas,
em toda a extensão, no trecho compreendido entre o Viaduto sobre a Estrada do Gabinal e a Via Expressa
Presidente João Goulart (Linha Vermelha), das 10h às 17h e das 22h às 5h dos dias subsequentes;
• Uma galeria, alternadamente, em ambos os sentidos, dos túneis Engenheiro Raymundo Paula Soares,
Geólogo Enzo Tótis e Enaldo Cravo Peixoto, das 22h às 5h dos dias subsequentes.
O tráfego de veículos será desviado pelas galerias não interditadas dos túneis Engenheiro Raymundo Paula Soares,
Geólogo Enzo Tótis e Enaldo Cravo Peixoto, com a ocorrência de mudança na circulação viária.

TransBrasil: Obra vai de Bonsucesso ao Trevo das Missões
- Desde o dia 3 de junho, ocorre nova frente de obras na Av. Brasil, com extensão do canteiro até a altura da
Passarela 19. Com a interdição, foi completado o trecho inicial de 6km, entre Bonsucesso e o acesso ao Trevo das
Missões. A obra ocupa totalmente a pista central (quatro faixas), sentido Zona Oeste, entre a Passarela 17 e o Trevo
das Missões (da Penha até Cordovil). Assim, ao todo, há interdições entre as passarelas 9 e 19 (Bonsucesso e Trevo
das Missões). Saiba mais: http://bit.ly/AvBrasilObras0306

Até hoje (12/07), haverá interdição da pista central da Avenida Brasil, de Bonsucesso até Irajá, da seguinte forma:
Interdição total, entre o último acesso à Rodovia Presidente Dutra e a Rua Lyrio Maurício da Fonseca, sentido
Deodoro, até 1º de julho, das 22h30 às 5h30 dos dias subsequentes, com o desvio para pista lateral;
Interdição de uma faixa do pavimento rígido (concreto), entre a Av. Paris e a Linha Amarela, em ambos os sentidos,
até 12 de julho. No sentido Deodoro, das 7h30 às 12h, e no sentido Centro, das 13h às 16h30.
Veja interdições viárias autorizadas na cidade do Rio de Janeiro, em decorrência de obras, eventos e outros
motivos, no boletim de interdições programadas: http://bit.ly/interdicoes-6h-120717

Linhas 1 e 2 operando normalmente, das 6h à 0h.

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

As estações operam normalmente.

Estações Riocentro e Olof Palme temporariamente fechadas
As estações BRT Riocentro e Olof Palme ficarão TEMPORARIAMENTE FECHADAS nos dias 13, 14 e 15, das 22h
às 5h e das 22h às 3h, respectivamente, devido ao evento “Som da Vida”, no Parque dos Atletas. Neste período, o
embarque e desembarque de usuários deverá ser realizado no Terminal Parque Olímpico.

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

A quinta-feira foi de tempo estável e máxima de 28,8°C em Santa Cruz
Segundo o Alerta Rio, um sistema de alta pressão mantém o tempo estável no Rio. Neste início de quinta-feira houve
registros de névoa na cidade, e já no fim da manhã o sol apareceu entre poucas nuvens, sem ocorrência de chuva.
Os ventos tiveram intensidade fraca a moderada, e as temperaturas seguiram estáveis, sendo a máxima registrada
de 28,8°C na estação Santa Cruz às 14h e a mínima de 16,9°C na estação Alto da Boa Vista às 7h. A previsão para
as próximas horas é de tempo estável e sem ocorrência de chuva.

Previsão para o Município do Rio de Janeiro
Noite
13/07/2017

Madrugada
14/07/2017

Manhã
14/07/2017

Tarde
14/07/2017

Céu

Parcialmente Nublado

Névoa

Névoa

Parcialmente Nublado

Precipitação

Sem chuva

Sem chuva

Sem chuva

Sem chuva

Vento

Fraco a Moderado de NE/E

Fraco de N/NE

Fraco de NE/E

Fraco a Moderado de E/SE

Tendência da Temperatura

Estável

Estável

Estável

Estável

Condição do tempo

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 14/07/2017
Barra/Jacarepaguá

Centro/Grande Tijuca

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul

Máx.: 28 °C
Mín.: 17 °C

Máx.: 27 °C
Mín.: 16 °C

Máx.: 28 °C
Mín.: 19 °C

Máx.: 29 °C
Mín.: 16 °C

Máx.: 26 °C
Mín.: 18 °C

Tábua de Marés (Fonte: DHN)
Alta: 1,1m às 17h28min do dia 13/07/2017

Previsão para o Município do Rio de Janeiro
Noite
13/07/2017

Madrugada
14/07/2017

Manhã
14/07/2017

Tarde
14/07/2017

Baixa: 0,5m às 00h45min do dia 14/07/2017
Alta: 1,1m às 05h30min do dia 14/07/2017

O RIOgaleão e a Infraero informam que os aeroportos Internacional Tom Jobim, o Galeão, e Santos Dumont operam
em condições visuais para pousos e decolagens. Até as 17h30 de hoje, dos 102 voos previstos para o Galeão, houve
sete atrasos. No Santos Dumont, dos 98 voos programados, cinco atrasaram.

Condições meteorológicas observadas no período:
A persistência do sistema de alta pressão ocasionou céu claro com poucas nuvens. Desta forma, observou-se a
manutenção das concentrações dos poluentes em relação ao dia anterior, em que a qualidade do ar ficou classificada
como BOA e REGULAR distribuídos entre os locais monitorados.
Tendência da qualidade do ar para as próximas 24h:
A permanência do sistema de alta pressão favorecerá o predomínio de céu claro com poucas nuvens e temperaturas
em ligeira elevação. Assim espera-se a manutenção das concentrações dos poluentes, o que deverá deixar a
qualidade do ar classificada como BOA e REGULAR nas localidades monitoradas.
ESTAÇÃO DE
MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DO AR
CENTRO
COPACABANA
SÃO CRISTÓVÃO
TIJUCA
IRAJÁ
BANGU
CAMPO GRANDE
PEDRA DE GUARATIBA

ÍNDICE DE
QUALIDADE DO AR
(IQA)

POLUENTE
DETERMINANTE
DO IQA

38

O3

60

PM10

38

PM10

43

NO2

63

O3

55

O3

44

O3

50

O3

CLASSIFICAÇÃO DA
QUALIDADE DO AR
BOA
REGULAR
BOA

BOA

REGULAR
REGULAR

BOA

BOA

U. M.G.M.
BANGU

61

PM10

REGULAR

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

*Boletim enviado pela SMAC às 16h do dia 13/07/17.

A Defesa Civil do município registrou 50 ocorrências entre as 10h31 e as 17h30 desta quinta-feira, 13 de julho. Em
caso de emergência, ligue 199.

