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Aviso de Ressaca
A Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca informando que ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir a orla
do Rio até as 21h desta segunda-feira (20/03).
Neste primeiro dia de OUTONO no Rio, a previsão é de céu nublado a encoberto, com possibilidade ce chuva fraca
isolada ao longo do dia. A estação de transição entre verão e inverno começou às 7h29 desta segunda-feira (20/03).
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Condição do tempo

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 21/03/2017
Barra/Jacarepaguá

Centro/Grande Tijuca

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul

Máx.: 30 °C
Mín.: 19 °C

Máx.: 30 °C
Mín.: 17 °C

Máx.: 30 °C
Mín.: 19 °C

Máx.: 30 °C
Mín.: 18 °C

Máx.: 29 °C
Mín.: 18 °C

Tábua de Marés (Fonte: DHN)
Alta: 0,8m às 22h08min do dia 20/03/2017
Baixa: 0,6m às 04h39min do dia 21/03/2017
Alta: 0,8m às 08h19min do dia 21/03/2017
Baixa: 0,4m às 16h45min do dia 21/03/2017

Descrição sinótica do dia 20/03/2017
A segunda-feira foi de redução gradativa da nebulosidade devido ao novo posicionamento do sistema de alta pressão sobre o
Município. O dia foi de céu encoberto a nublado, com períodos de parcialmente nublado, e houve registro de chuva fraca a
moderada durante a madrugada e manhã. Os ventos estiveram com intensidade fraca a moderada e as temperaturas
apresentaram elevação em relação ao dia anterior, sendo a máxima registrada de 28,6°C na estação Irajá às 14h30min e a
mínima de 18,1°C na estação Alto da Boa Vista às 02h30min. A maior sensação térmica foi de 29,2°C às 13h30min na estação
Santa Cruz. Para a noite de hoje (20/03) permanece a previsão de chuvisco/chuva fraca isolada no Rio.

Ciclovia Tim Maia segue interditada, entre São Conrado e Barra
O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informa que foi iniciado o procedimento de interdição da Ciclovia Tim Maia, no
trecho entre São Conrado e Barra da Tijuca, às 7h20 desta segunda-feira, dia 20 de março. A medida foi tomada devido ao
registro de ondas com mais de dois metros 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.
A Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca que abrange o litoral do Rio de Janeiro, com duração até as 21h de hoje
(20/03). Segundo o informe, as ondas na orla do Rio podem atingir até 2,5 metros de altura. 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 90km/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;

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

Regras de circulação de veículos de carga e descarga no Rio de Janeiro
Está proibida a entrada e circulação de veículos de carga, e a operação de carga e descarga, em diversas ruas do
município do Rio de Janeiro. A proibição é das 6h às 10h e das 17h às 21h, de segunda-feira a sexta-feira, em dias
úteis. Acesse o boletim e veja todas as informações: http://bit.ly/Cargaedescarga

Av. Brasil: Mudanças na faixa seletiva desde janeiro de 2017
A Prefeitura do Rio, através da Secretaria Municipal de Transportes, liberarou mais uma faixa da Avenida Brasil, no
trecho entre o Caju e Barros Filho, em ambos os sentidos, no dia 16/01. A pista central voltou a ter três faixas para
veículos comuns e uma seletiva para ônibus e táxis. A mudança foi baseada em um estudo de capacidade e
demanda, visando melhorar a fluidez na via.
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/PrincipaisInterdicoes

Segundo o consórcio BRT Rio, o BRT Rio informa que a estação Cesarão 3 está fechada. Com isso, não está sendo
feito parada na estação. As demais estações operam normalmente.

S Segundo o MetrôRio, as linhas 1,2 e 4 operam normalmente. Nos fins de semana e feriados a trânsferência entre
as linhas 1 e 2 é feita na estação Estácio.

Segundo a Supervia, os ramais de Santa Cruz, Deodoro, Saracuruna, Japeri e Belford Roxo operam normalmente.
Segundo a concessionária do VLT, operação normal. O funcionamento da 2ª etapa do VLT Carioca, entre as paradas
Saara / Praça XV - continua das 8h às 14h, sem cobrança de passagem.

Condições meteorológicas observadas no período:
Com o novo posicionamento do sistema de alta pressão sobre a Cidade, houve uma redução gradativa da
nebulosidade, deixando o céu nublado com períodos de claro, com registro de chuva isolada. Desta forma, se
observou a manutenção nas concentrações dos poluentes, onde a qualidade do ar se manteve classificada como
BOA em todos os locais monitorados.
Tendência da qualidade do ar para as próximas 24h:
A atuação do sistema de alta pressão tende a manter o tempo estável com gradativa elevação nas temperaturas.
Assim haverá uma ligeira elevação nas concentrações dos poluentes, o que deverá deixar a qualidade do ar
classificada entre BOA e REGULAR nas localidades monitoradas.
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Legenda: O3 – Ozônio; PM10 – Material Particulado; NO2 – Dióxido de Nitrogênio.

*Boletim enviado pela SMAC às 16h do dia 20/03/17.

A Rio Galeão e a Infraero informam que os aeroportos Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, e Santos
Dumont operam em condições visuais para pousos e decolagens. Até as 17h de hoje, dos 105 voos programados
para o Galeão, houve oito atrasos. No Santos Dumont, dos 101 previstos, oito atrasaram e cinco foram cancelados.

A Defesa Civil do município registrou 14 ocorrências entre 5h30 e às 10h30 desta segunda-feira, 20 de março. Em
caso de emergência, ligue 199.

