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Informações sobre o trânsito em tempo real no Twitter: www.twitter.com/operacoesrio

Ciclovia Tim Maia: Trecho entre São Conrado e Barra segue interditado
na manhã desta sexta-feira (19/05)
O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informa que a Ciclovia Tim Maia está interditada, no trecho entre São
Conrado e Barra da Tijuca, desde as 9h20 desta quinta-feira, dia 18 de maio de 2017. A medida foi tomada devido ao
registro de ondas com mais de dois metros de altura e período de pico maior do que 15 segundos, um dos protocolos
para o fechamento da ciclovia. Equipes do Centro de Operações e do Alerta Rio monitoram as condições do tempo.
As condições do mar e de ventos são os principais critérios de ativação das ações de resposta da Prefeitura do Rio
para garantir a segurança dos usuários. Os protocolos são: caso os sensores marítimos indiquem ocorrência de
ondas com altura igual ou maior que dois metros, e com período de pico igual ou maior a 15 segundos; ou os dados
do INMET apontem registros de ventos iguais ou superiores a 90 km/h.
A prefeitura recomenda que a população tome as seguintes ações preventivas:
 Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;
 Respeite as orientações da sinalização de fechamento ou de agentes públicos na ciclovia;
 Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros), 199 (Defesa Civil) ou 1746
(Central de Atendimento da Prefeitura);
 Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação.

TransBrasil: A partir deste sábado (20/05), trecho da obra será ampliado,
e área interditada irá de Bonsucesso até Cordovil
Para dar continuidade aos trabalhos de construção do BRT Transbrasil, a partir das 5h deste sábado, 20 de maio,
haverá ampliação do trecho em obras. Com a nova adição, a intervenção passará a ocupar 5 km de extensão da
pista central da Av. Brasil, entre as passarelas 9 (Bonsucesso) e 17 (Cordovil), no sentido Zona Oeste.
Para mais detalhes, acesse: http://bit.ly/TRANSBRASIL_200517

Em Coelho Neto, interdições ocorrem desde segunda-feira (15/05)
Desde segunda-feira (15/05), a Avenida Brasil passou a ter uma faixa interditada, em cada sentido, junto ao canteiro
central, na altura de Coelho Neto (passarela 28), entre as ruas Ouseley e Pedro Jório. O bloqueio é para dar
continuidade às obras da TransBrasil. Essa interdição será no pavimento rígido e tem previsão de término no dia 15
de julho. Não são esperados impactos significativos no trânsito devido a essa intervenção ser em trecho onde a
largura da via é maior.

Alterados os pontos dos ônibus que acessam a BR-040, via Av. Brasil
A CET-Rio informa que devido ao avanço das obras da Transbrasil, desde 06 de maio, os ônibus da Avenida Brasil
que seguem para a Rodovia Washington Luiz passaram a utilizar a Avenida Guanabara, via em frente ao Mercado
São Sebastião. Essa alteração visa reduzir o fluxo veicular no trecho da obra. Os demais ônibus que seguem na
Avenida Brasil sentido Zona Oeste não sofreram alteração.

Elevado do Joá com interdições noturnas no sentido São Conrado
Para obras de manutenção, serão interditadas a Ponte da Joatinga, Túnel do Joá; Elevado do Joá e Túnel de São
Conrado, no sentido São Conrado, das 23h às 4h do dia seguinte. O fechamento acontece nos dias 19, 22, 23, 24, 25
e 26 de maio. Os veículos procedentes da Avenida Ministro Ivan Lins, em direção a São Conrado, seguirão pelo
tablado superior da Ponte da Joatinga, que irá operar somente no sentido São Conrado.

Túnel Marcello Alencar tem interdição para manutenção, até 16 de junho
Desde 24 de abril, as duas galerias do Túnel Marcello Alencar têm interdição, durante a noite, todos os dias da
semana, para a execução dos serviços de manutenção. Já durante o fim de semana, o Túnel Marcello Alencar opera
normalmente com as duas galerias abertas.
Entre segunda e quinta-feira o fechamento, em ambos os sentidos, ocorrerá das 22h às 5h. Às sextas-feiras o
fechamento será das 23h às 6h. Esses bloqueios estão programados para ocorrer até dia 16 de junho.
DESVIOS
- Sentido Zona Sul:
Via Binário do Porto> Av. Barão de Tefé > Rua Camerino > Av. Presidente Vargas > Av. Passos > Praça Tiradentes
> Av. República do Paraguai > Rua Teixeira de Freitas > Av. Beira Mar;
- Sentido Avenida Brasil:
Trevo dos Estudantes> Av. Beira Mar> Av. Presidente Antônio Carlos> Rua Primeiro de Março > Av. Presidente
Vargas.

Engenhão: Entorno do Estádio Olímpico Nilton Santos terá interdições
para jogos do Botafogo no próximo domingo (21/05)
O Botafogo receberá, nos dias 18 e 21 de maio, as equipes do Atlético Nacional e da Ponte Preta, em partidas
válidas pela Taça Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro, respectivamente. Para os jogos, a Prefeitura, por meio
da CET-Rio, preparou esquemas especiais de tráfego no entorno do Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão.
Entre no link e veja todas as informações: http://bit.ly/NotaBotafogo18e2105

Trecho da Rua Leopoldo Bulhões foi liberado ao tráfego
Nesta quarta-feira, dia 10 de maio, o trecho da Rua Leopoldo Bulhões, entre o acesso à Linha Amarela e o prédio
dos Correios, no sentido Benfica, foi totalmente liberado ao tráfego.

Ecoponte interdita trechos para realização de obras na Ponte Rio-Niterói
A concessionária Ecoponte interdita diariamente dois trechos de cem metros de extensão (um em cada sentido),
entre os pórticos 3 e 4 da Ponte Rio-Niterói, na Reta do Cais do Porto. As interdições são para finalização das obras
de instalação de duas baias operacionais previstas para serem concluídas no final do mês e entrar em operação em
junho. Cada interdição ocupa uma faixa de rolamento por sentido.
Em direção ao Rio, as interdições ocorrem de segunda a quinta-feira, das 14h às 4h do dia seguinte. Nas sextasfeiras, a interdição começa às 17h e segue até as 10h de domingo. No sentido Niterói da Ponte, de segunda a
quarta-feira das 23h às 16h do dia seguinte; às quintas, das 23h às 15h de sexta; aos sábados, da meia-noite às 5h,
e a partir das 23h; e aos domingos, o dia todo, até a meia-noite. As interdições ocorrem nos horários de menor fluxo
de veículos para não comprometer a fluidez da rodovia.
Cada baia operacional que está em fase de instalação tem 96 metros de extensão, quatro metros de largura, e tem o
mesmo objetivo das baias já instaladas nos trechos de Vão Central. Com os dispositivos instalados, a expectativa da
concessionária é oferecer os serviços aos seus usuários de forma ainda mais ágil.
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/interdicoes190517

As estações operam normalmente.

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

A linha 1 está operando normalmente. O serviço da Linha 2 (Saara / Praça Quinze) inicia duas horas mais cedo,
começando a circular às 6h, em vez das 8h, desde o dia 17/04. O funcionamento seguirá até as 14h, sem cobrança
de passagem.

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

A Rio Galeão informa que o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, opera em condições visuais
para pousos e decolagens. Até as 5h30 de hoje, três voos foram realizados, sem registro de atrasos e/ou
cancelamentos.

A Defesa Civil do município registrou três ocorrências entre as 17h31 desta quinta-feira, 18, e as 5h30 desta sextafeira, 19 de maio. Em caso de emergência, ligue 199.

Até sábado (20/05), ondas com até 3m podem atingir orla do Rio
Marinha informa que ondas de até 3 metros de altura podem atingir a orla do Rio até às 9h deste sábado (20/05).
Fique atento às 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.
Previsão para o Município do Rio de Janeiro
Manhã
19/05/2017

Tarde
19/05/2017

Noite
19/05/2017

Madrugada
20/05/2017

Céu

Nublado a Encoberto

Nublado a Encoberto

Nublado a Encoberto

Nublado a Encoberto

Precipitação

Chuva fraca a moderada
isolada

Chuva fraca a
moderada isolada

Chuva fraca a
moderada isolada

Sem chuva

Vento

Fraco a Moderado de
NE/E

Moderado de E/SE

Fraco a Moderado de
NE/E

Fraco a Moderado de
NE/E

Tendência da Temperatura

Estável

Estável

Estável

Estável

Condição do tempo

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 19/05/2017
Barra/Jacarepaguá

Centro/Grande Tijuca

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul

Máx.: 24 °C
Mín.: 19 °C

Máx.: 24 °C
Mín.: 16 °C

Máx.: 24 °C
Mín.: 19 °C

Máx.: 24 °C
Mín.: 18 °C

Máx.: 23 °C
Mín.: 19 °C

Tábua de Marés (Fonte: DHN)
Alta: 0,8m às 08h30min do dia 19/05/2017
Baixa: 0,3m às 16h15min do dia 19/05/2017
Alta: 1,0m às 23h41min do dia 19/05/2017
Baixa: 0,5m às 05h04min do dia 20/05/2017

Previsão sinótica do dia 19/05/2017
Sexta-feira de tempo instável na cidade do Rio de Janeiro devido à atuação de áreas de instabilidade, formadas pelos ventos em
altitude sobre a capital fluminense. A previsão é de céu com muitas nuvens e chuva fraca a moderada ao longo do período. Os
ventos irão soprar com intensidade fraca a moderada e as temperaturas permanecerão estáveis, sendo 24°C a máxima prevista e
16°C a mínima.

Condições meteorológicas observadas no período:
Devido ao posicionamento do sistema de alta pressão, ventos úmidos que sopraram do oceano em direção ao
continente ocasionaram um céu parcialmente nublado a nublado, sem registro de chuva sobre a cidade. Desta forma,
observou-se um ligeiro declínio nas concentrações dos poluentes, onde a qualidade do ar ficou classificada como
BOA nos locais monitorados.
Tendência da qualidade do ar para as próximas 24h:
A influência do sistema de alta pressão sobre o Rio de Janeiro favorecerá uma grande variação de nebulosidade,
sem possibilidade de chuva. Assim espera-se uma manutenção nas 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
U. M.G.M.
BANGU

ÍNDICE DE
QUALIDADE DO AR
(IQA)

POLUENTE
DETERMINANTE
DO IQA

CLASSIFICAÇÃO DA
QUALIDADE DO AR

28

O3

BOA

47

PM10

BOA

25

O3

BOA

37

NO2

BOA

32

O3

BOA

38

O3

BOA

31

PM10

BOA

37

O3

BOA

45

PM10

BOA

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

*Boletim enviado pela SMAC às 16h do dia 18/05/17.

