
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

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

 

MetrôRio terá operação especial até feriado de São Jorge  

O MetrôRio vai operar com horários diferenciados até segunda-feira (23/04) em virtude dos feriados de Tiradentes e 

São Jorge. Além disso, nos três dias, a transferência entre as Linhas 1 e 2 será realizada na estação Estácio. 

 

Domingo (22/04) – Das 7h às 23h. Também pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebe o 

Cruzeiro, neste domingo (22/04), às 16h, no Estádio do Maracanã.  

 

Segunda-feira (23/04) – Das 7h às 23h. A estação Central terá os acessos Ministério do Exército e Campo de 

Santana abertos desde as 5h para facilitar o deslocamento do público até a Igreja de São Jorge. A operação do 

metrô começa às 7h e vai até as 23h. 

 

 

Operação especial para o feriadão 
A CCR Barcas vai operar com a grade de domingos e feriados no próximo sábado (21/04), feriado de Tiradentes, e 

na próxima segunda-feira (23/04), feriado de São Jorge, conforme disponível em www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-

horarios-tarifas. Vale ressaltar que as linhas Charitas e Cocotá (Ilha do Governador) não funcionam, e as viagens na 

linha Arariboia acontecem de hora em hora. 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

Os três corredores (TransCarioca, TransOlímpica e TransOeste) operam normalmente. 
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Domingo começará com névoa e terá máxima de 31°C 
O domingo será mais um dia de tempo estável na cidade do Rio, segundo o Alerta Rio. O dia terá nebulosidade 

variada, com possibilidade de formação de névoa no período da manhã, e não há previsão de chuva. Os ventos 

estarão com intensidade fraca, podendo ser moderada no período da tarde/noite. As temperaturas permanecerão 

estáveis em relação ao dia anterior, com máxima prevista de 31°C e mínima de 17°C. 

 

Quadro sinótico com informações sobre a previsão do Alerta Rio para as próximas 24 horas 

 

Previsão para o Município do Rio de Janeiro 

 
Manhã  

22/04/2018 
Tarde  

22/04/2018 
Noite  

22/04/2018 
Madrugada  
23/04/2018 

Condição do tempo 

    

Céu Névoa 
Nublado a Parcialmente 

Nublado 
Parcialmente Nublado a 

Nublado 
Nublado a Parcialmente 

Nublado 

Precipitação Sem chuva Sem chuva Sem chuva Sem chuva 

Vento Fraco de N/NE 
Fraco a Moderado de 

E/SE 
Fraco a Moderado de 

NE/E 
Fraco de NE/E 

Tendência da 
Temperatura 

Estável Estável Estável Estável 

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 22/04/2018 

Barra/Jacarepaguá 
Centro/Grande 

Tijuca 
Zona Norte Zona Oeste Zona Sul 

Máx.: 31 °C 
Mín.: 17 °C 

Máx.: 30 °C 
Mín.: 17 °C 

Máx.: 30 °C 
Mín.: 20 °C 

Máx.: 30 °C 
Mín.: 17 °C 

Máx.: 29 °C 
Mín.: 20 °C 

Tábua de Marés (Fonte: DHN) 

Alta: 0,8m às 06h15min do dia 22/04/2018 

Baixa: 0,4m às 15h09min do dia 22/04/2018 

Alta: 1,0m às 00h06min do dia 23/04/2018 

Baixa: 0,6m às 04h09min do dia 23/04/2018 

 

Quadro sinótico com informações sobre a previsão do Alerta Rio para os próximos 4 dias 

 
 

*Quadro sinótico atualizado pelo Alerta Rio às 22h11 do dia 21/04/18. Veja mais: http://alertario.rio.rj.gov.br/4-dias/ 

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


 

ORIENTAÇÕES: em caso de chuva forte a muito forte, evite o deslocamento. Aguarde a chuva perder intensidade 

para continuar o deslocamento. Não force a passagem (de carro ou a pé) em vias alagadas ou com bolsões. 

 

 Clique em m.me/operacoesrio e cadastre-se no nosso serviço de envio de alertas. 

 

 

 

 

 

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam, no domingo (22), no Maracanã 
 

Para jogo no Maracanã neste domingo, 22, haverá interdições, das  14h às 20h: 

a) Rua Professor Eurico Rabelo, no trecho compreendido entre a Avenida Maracanã e a Avenida Professor Manoel 

de Abreu; 

b) Rua Visconde de Itamarati, no trecho compreendido entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Professor Eurico 

Rabelo; 

c) Rua Isidro de Figueiredo, no trecho entre a Rua Professor Eurico Rabelo e a Rua São Francisco Xavier; 

d) em 1 (uma) faixa de rolamento, junto ao bordo direito da Avenida Presidente Castelo Branco, pista sentido Centro, 

no trecho compreendido entre o portão 1 do Complexo do Maracanã e o Museu do Índio; 

e) em 1 (uma) faixa de rolamento, junto ao bordo direito da Avenida Maracanã, pista sentido Tijuca, no trecho 

compreendido entre a Rua Mata Machado e bilheteria 1 do Complexo do Maracanã. 

II – das 17h40min às 20h, na Rua Professor Manoel de Abreu, pista sentido Centro, no trecho compreendido entre a 

Rua Dona Zulmira e a Avenida Presidente Castelo Branco. 

Será implantado duplo sentido de circulação viária das 14h às 20h, nas seguintes vias abaixo discriminadas, da 

seguinte forma: 

a) Rua Isidro de Figueiredo, no trecho compreendido entre a Rua São Francisco Xavier e Rua Professor Eurico 

Rabelo; 

b) Rua Visconde de Itamarati, no trecho compreendido entre a Rua São Francisco Xavier e Rua Professor Eurico 

Rabelo. 

Esquema especial de trânsito na Estrada da Barra da Tijuca  
A Estrada da Barra da Tijuca continua com a interdição de uma faixa, entre a Barrinha e o Itanhangá (entre as pontes 

Velha e Nova), devido ao deslizamento de rochas ocorrido em 8 de abril. A CET-Rio informa que foram efetuados os 

seguintes ajustes operacionais: 

 

Dias úteis: 

 Até 14h, a circulação na área se dará da forma habitual, com o trânsito na Ponte velha seguindo sentido 

Barrinha e Itanhangá e a Ponte Nova operando em mão única, sentido Av. Ministro Ivan Lins. Nesse período, 

quem segue em direção ao Itanhangá, ou sai da Barrinha, terá uma faixa liberada no trecho da obra; 

 Das 14h às 19h, para privilegiar o sentido com a maior demanda de tráfego, a Ponte Nova irá operar em 

mão dupla, permitindo que duas faixas estejam liberadas no sentido Itanhangá/Alto da Boavista/saída da 

Barrinha; 

 Após 19h, a configuração do trecho volta ao usual, com ambas as pontes operando em mão única. 

 

Fins de semana: 

Nos fins de semana, a circulação de trânsito na região Estrada da Barra da Tijuca irá ocorrer da mesma forma que 

nos dias de semana, das 19h às 14h (ou seja, sem reversíveis e com a saída da Barrinha operando em uma faixa). 

Confira todos os detalhes no link: http://bit.ly/CirculacaoItanhanga  

 

file://///mcor800244/Imprensa/Boletins/Boletins%202018/03_Março%202018/m.me/operacoesrio
http://bit.ly/CirculacaoItanhanga


 

  
 
 
 

Trecho da Avenida Maracanã segue bloqueado  
Em 23 de fevereiro, devido à queda de uma árvore, houve afundamento de pista na Av. Maracanã, altura do nº1.455, 

próximo à Praça dos Cavalinhos. A Comlurb – Companhia Municipal de Limpeza Urbana da Cidade do Rio de 

Janeiro – já retirou a árvore, que caiu sobre as margens do Rio Maracanã. Com a queda, além do afundamento de 

pista, houve danos na calha do rio. A  Defesa Civil e a Secomserma – Secretaria Municipal de Conservação e Meio 

Ambiente – atuaram no local. No momento, equipes da Rio Águas atuam para estabilizar a área afetada. O trecho 

próximo à Rua Palmira Gonçalves Maia segue bloqueado ao trânsito e o desvio é feito pela Rua Radmaker. 

 

 

 

Interdições para obras na Av. Francisco Bicalho 
A Avenida Francisco Bicalho terá a interdição de uma faixa da pista lateral, no sentido Centro, para realização de 

sondagem para dar continuidade à obra do coletor tronco Cidade Nova realizado pela Secretaria de Estado do 

Ambiente através do PSAM (Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de 

Guanabara). Essa interdição ocorrerá na altura dos viadutos da Supervia e do Metrô, das 7h de sábado (14/04) às 

20h de domingo (15/04). 

 

Obras nas ruas Benedito Hipólito e Comandante Maurity mudam trânsito 
No sábado, dia 24 de março, foi interditada a Rua Comandante Maurity, entre as ruas Benedito Hipólito e Júlio do 

Carmo, para dar continuidade à obra do coletor tronco Cidade Nova. A Rua Presidente Barroso passou a operar em 

mão dupla, no trecho entre as ruas Julio do Carmo e São Martinho, e seu acesso é realizado pelas ruas Salvador de 

Sá, Aníbal Benévolo e São Martinho. Veículos com destino ao Túnel Santa Bárbara devem preferir a rota pela Rua 

Carmo Neto e Rua Frei Caneca. 

 
 

A CET-Rio preparou um esquema especial de trânsito nas principais vias do entorno da obra. Ao todo, a operação 



BRT TransBrasil: Av. Brasil tem interdições entre a Penha e Ramos 
No dia 17 de dezembro de 2017, a obra concluiu o trecho da Avenida Brasil, SENTIDO ZONA OESTE, entre Ramos 

e a Passarela 14 (Penha), com extensão total de 2km. No mesmo dia foi implantada uma nova frente de obras na Av. 

Brasil, na pista central, SENTIDO CENTRO, na mesma altura do trecho que foi entregue. Veja os detalhes no boletim 

especial: http://bit.ly/transbrasil161217 

 

Obras do BRT TransBrasil: interdição também na Av. Brasil, Barros Filho 
Desde o dia 3 de dezembro, uma faixa da alça de acesso da Estrada João Paulo para a Avenida Brasil, sentido 

Oeste, fica bloqueada ao tráfego veicular 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 Oeste (Campo Grande). A fim de viabilizar a interdição, desde 2 de dezembro, está proibido 

estacionar nessa alça. 

 

 

 

Magalhães Bastos: intervenções para obras de esgotamento sanitário na 

Av. Marechal Fontenelle, até 05/05 
Entre os dias 17 de abril e 5 de maio – Para realização de obras de esgotamento sanitário, há interdição ao trânsito 

de veículos na Av. Marechal Fontenelle, sentido Vila Valqueire, entre as ruas Cacau e Núncio Marefosiqui, da 

seguinte forma: 

 Interdição total, das 5h às 20h; 

 Interdição em meia pista de rolamento, das 20h às 5h dos dias subsequentes.          

 

Foi implantado regime de mão única de direção nas seguintes vias: 

 Rua do Cacau, entre Av. Marechal Fontenelle e Rua Jequitinhonha, no sentido da primeira para a segunda; 

 Rua Jequitinhonha, entre Rua do Cacau e Estrada Manuel Nogueira de Sá, no sentido da primeira para a 

segunda; 

contará com a participação de dez homens por dia, entre controladores da CET-Rio, Guardas Municipais e 

apoiadores de tráfego, que trabalharão para manter a fluidez, ordenar os cruzamentos e orientar pedestres durante 

todo o período da obra. 

 

Técnicos da CET-Rio vão monitorar toda a área impactada pela obra, através de 42 câmeras no Centro de 

Operações Rio (COR), permitindo que sejam implantados ajustes na programação dos semáforos com o objetivo de 

garantir a fluidez do trânsito. Serão utilizados cinco painéis de mensagens variáveis, que informarão sobre a 

interdição na Francisco Bicalho, condições de trânsito e as rotas de desvio. 

 

Esse trecho da obra tem previsão de término em 90 dias. Abaixo, confira algumas recomendações importantes: 

 Uso do TRANSPORTE PÚBLICO é a melhor opção para os deslocamentos da população (trem, metrô e 

ônibus); 

 Recomendamos aos motoristas que não necessitem acessar a área da impactada pela obra, que utilizem 

rotas alternativas como a Rua Carmo Neto e a Rua Frei Caneca para acesso ao Túnel Santa Bárbara. 

 

 

Obras na região portuária: alterações próximo à rodoviária 
As obras de execução da nova rede de saneamento na Rua General Luís Mendes de Moraes, nas imediações da 

Rodoviária Novo Rio, tiveram início no dia 16 de março.  Para mitigar o impacto no trânsito, a Secretaria Municipal de 

Transportes, a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (Cet-Rio), a Companhia de Desenvolvimento Urbano da 

Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) e a Concessionária Porto Novo anunciam operação coordenada para 

controle e alterações viárias na região. 

 

*Devido às obras, haverá mudança no itinerário de ônibus na região. Confira o que muda no link: 

http://bit.ly/mudança_itinerarios_obras_santocristo_150318 

 

 

 

http://bit.ly/transbrasil161217
http://bit.ly/mudança_itinerarios_obras_santocristo_150318
http://bit.ly/mudança_itinerarios_obras_santocristo_150318


 Rua Núncio Ostni, entre Rua Jequitinhonha e Av. Marechal Fontenelle, no sentido da primeira para a 

segunda. 

 

Está proibido o estacionamento de veículos, em ambos os lados, nas seguintes vias: 

 Rua do Cacau, em toda a sua extensão; 

 Rua Jequitinhonha, em toda a sua extensão; 

 Rua Núncio Ostni, em toda a sua extensão; 

 Estrada Manuel Nogueira de Sá, entre Rua Jequitinhonha e Av. Marechal Fontenelle. 

 

Está proibido o trânsito de caminhões e operação de carga e descarga, nas seguintes vias: 

 Rua do Cacau, em toda a sua extensão; 

 Rua Jequitinhonha, em toda a sua extensão. 

 

 

Veja regras para circulação de veículos de carga e para operação de carga e descarga no município. Confira 

as restrições para este tipo de atividade em nosso boletim especial: http://bit.ly/CargaedescargaRJ121217 

 

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/interdicoes6h200418 

 

 

 

 

 

 

A RIOgaleão informa que o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, opera, neste momento, em 
condições visuais para pousos e decolagens. Até 5h30, dois voos foram realizados, sem registros de atrasos e/ou 
cancelamentos.  
 
 
 
 

 
A Defesa Civil do município registrou uma ocorrência das 17h31 às 5h30 deste domingo, 22 de abril. Em caso de 
emergência, ligue 199. 
 

http://bit.ly/CargaedescargaRJ121217
http://bit.ly/interdicoes6h200418

