
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Município do Rio segue em Estágio de Atenção neste sábado (26/05) 
O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informa que a cidade entrou em ESTÁGIO DE ATENÇÃO, às 
16h30 desta sexta (dia 25/5), devido aos impactos dos bloqueios em rodovias de acesso ao Rio no funcionamento 
dos serviços de infraestrutura urbana, em especial, na área de transportes. Com a manutenção da greve dos 
caminhoneiros, o desabastecimento de combustível já afeta drasticamente a mobilidade no município. 
 
O Estágio de Atenção é o segundo nível em uma escala de três e significa que um ou mais incidentes impactam, no 
mínimo, uma região, provocando reflexos relevantes na mobilidade. 
 

Impactos dos bloqueios nas rodovias de acesso ao Rio 
Por problemas de abastecimento na cidade, há impactos nos ônibus, no serviço da Light e da Cedae, que recomenda 
que a população economize água. Abaixo, confira as informações do funcionamento de todos os transportes (ônibus, 
BRT, metrô, trens e barcas) e as notas das concessionárias Light e Cedae. Acompanhe as atualizações na nota 

especial: http://bit.ly/2kstebo 
 
 

 

RIO ÔNIBUS 
O Rio Ônibus ainda não divulgou o quantitativo de coletivos em circulação, na manhã deste sábado (26/05), no 
entanto, o número de veículos nas ruas está diminuindo, devido à falta de combustível para abastecimento.  
 
 

 

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

 
Os ramais Deodoro, Japeri, Belford Roxo, Santa Cruz e Santa Cruz operam normalmente. Em função da greve dos 
caminhoneiros, neste sábado e domingo, dias 26 e 27 de maio, não haverá circulação nas extensões 
Guapimirim e Vila Inhomirim, operadas por locomotivas movidas a óleo diesel. 
 
 
 

Segundo o VLT Cariocas linhas 1 e 2 operam normalmente. 
 
. 
 

BRT não irá operar na manhã deste sábado (26/05) 
Sem ter como abastecer seus articulados, pela falta de combustível nos postos e garagens, o BRT Rio, apesar de 
todos os esforços, não conseguirá manter o sistema operando, na manhã deste sábado, dia 26. Todos os serviços, 
nos três corredores expressos - Transoeste, Transcarioca e Transolímpica –, serão suspensos por tempo 
indeterminado. Neste momento, os estoques de diesel das empresas consorciadas estão zerados. 
 
Os articulados voltarão a circular tão logo se restabeleça a distribuição de combustível no estado e o Consórcio 
consiga abastecer o número de veículos necessário para normalizar a operação. Em nota, o BRT Rio afirmou: 
“Estamos trabalhando para conseguir repor a reserva de diesel no mais curto prazo possível. Pedimos aos nossos 
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clientes que acompanhem nossas comunicações nas redes sociais do BRT. Assim que houver as condições mínimas 
para operação, retomaremos imediatamente os serviços”. 
 

 

CCR Barcas adota medidas de contingência no transporte aquaviário 

Em virtude da greve de caminhoneiros que causa problemas de abastecimento de combustível em todo o país, a 

CCR Barcas adotou medidas de contingência para minimizar o impacto no transporte aquaviário nos dias 25, 26, 27 e 

28 de maio. Na linha Arariboia, o serviço será interrompido no fim de semana (26 e 27 de maio), e nas linhas 

Charitas, Paquetá e Cocotá, haverá o cancelamento de algumas viagens. As medidas, que foram autorizadas pela 

Secretaria de Estado de Transportes, vão gerar uma redução de 8% no número de travessias realizadas pela 

Concessionária regularmente. 

Confira as alterações: 

Linha Arariboia - Não haverá viagens no fim de semana (26 e 27 de maio). Nos dias úteis (25 e 28 de maio), a 

grade permanece inalterada. 

Linha Charitas - Nos dias 25 e 28 de maio, no sentido Charitas-Praça XV, as viagens programadas para as 10h30 e 

11h30 não serão realizadas; e no sentido Praça XV-Charitas, as viagens programadas para as 11h e 12h não serão 

realizadas. Os demais horários permanecem inalterados.  

Linha Cocotá - Nos dias 25 e 28 de maio, no sentido Cocotá-Praça XV, as viagens programadas para as 7h e 9h20 

não serão realizadas, permanecendo a viagem programada para as 8h; e no sentido Praça XV-Cocotá, as viagens 

programadas para as 17h30 e 19h50 não serão realizadas, permanecendo a viagem programada para as 18h40.  

Linha Paquetá – Nos dias úteis (25 e 28), no sentido Paquetá-Praça XV, as viagens programadas para as 5h30, 

7h30, 16h30 e 21h não serão realizadas; e no sentido Praça XV-Paquetá, as viagens programadas para as 8h30, 

15h30 e 20h não serão realizadas. No fim de semana (26 e 27 de maio), no sentido Paquetá-Praça XV, as viagens 

programadas para as 10h, 13h, 14h30, 17h30, 20h30 e 23h30 não serão realizadas; e no sentido Praça XV-Paquetá, 

as viagens programadas para as 8h30, 11h30, 14h30, 17h30, 20h30 e 0h não serão realizadas. Desta forma, os 

horários de embarque serão os seguintes: 

 

RODOVIÁRIA NOVO RIO 
De acordo com a rodoviária, algumas viagens podem sofrer alterações nos horários. A recomendação é que, o 
passageiro que ainda não comprou a passagem, entre em contato com as empresas de ônibus antes de se 
direcionar à rodoviária. 
  

MANUTENÇÃO NOS TÚNEIS  
A CET-Rio informa que, devido à necessidade de redução de gasto de combustível, haverá suspensão dos 
fechamentos dos túneis para manutenção até a normalização do abastecimento. Já o túnel Marcello Alencar, vai 
continuar tendo manutenção, mas em diferentes dias do normal: 

 Terça para quarta das 02h as 05hs - galeria sentido Aterro; 

 Quarta para quinta  das 02h às 05h - galeria sentido Rodoviária. 
 

 

Cedae pede que população economize água 
Devido aos bloqueios de carretas nas estradas em todo Brasil, o Governo do Estado e a Cedae estão em contato 
com os fornecedores de produtos químicos e órgãos competentes a fim de evitar que haja atrasos e interrupção no 
fornecimento dos mesmos e, dessa forma, visa garantir o tratamento de água nas estações operadas pela 
Companhia. 
No momento, a dificuldade de entrega está causando baixa no estoque dos produtos químicos. A Cedae 
permanecerá agindo para que suas atividades de produção continuem sem interrupção, no entanto, pede à 



população que economize água até que seja restabelecida a normalidade na entrega dos produtos químicos 
necessários e fundamentais ao tratamento. 
 

Light informa: restrição no atendimento, devido à crise de abastecimento 
A Light informa que, a partir de hoje, começa a restringir seu atendimento, devido à crise de abastecimento de 
combustível, que também já afeta a distribuidora de energia. O plano de contingência da empresa é para atender 
serviços considerados essenciais (hospitais, delegacias, escolas - por exemplo) e emergenciais (que coloquem em 
risco a segurança de seus clientes). A Light conta com a compreensão de todos os seus clientes. 
 
 

 

 

 

 

 

Prefeitura do Rio informa esquema especial de trânsito e transportes do 

Centro da cidade 
A Prefeitura do Rio, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto (Cdurp), da 
Concessionária do VLT Carioca, da Secretaria Municipal de Transportes (SMTr) e da Companhia de Engenharia de 
Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio), informa alterações de circulação na região central da cidade a partir das 22h de 
sexta-feira, 25 de maio, por conta do avanço das obras de implantação da linha 3 do Veículo Leve sobre Trilhos. Veja 
mais: http://bit.ly/2koBo4u 

 

Obras na região portuária causam 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. 
 

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. 
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 (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. 

 

 
 

http://bit.ly/2koBo4u


*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  

 

 

 

Sem óleo diesel para geradores, Feira de São Cristóvão funciona durante 

o dia, sem som mecânico, das 10h às 17h 
A greve dos caminhoneiros prejudicou diretamente o abastecimento de óleo diesel dos geradores de energia elétrica 
da Feira de São Cristóvão. A empresa geradora responsável pelos geradores locados ao pavilhão de São Cristovão 
informou à administração do equipamento municipal que a partir desta sexta (25/5) não haverá mais combustível 
para o funcionamento dos mesmos. 
 
Algumas barracas que possuem geradores próprios continuarão a operar até que se esgote o óleo diesel. Desde o 
início do ano, a Feira de São Cristóvão opera com geradores para que seu sistema elétrico funcione em plenitude. 
Diante desse quadro, a Feira de São Cristóvão funcionará durante o dia normalmente, sem som mecânico, no horário 
de 10h as 17h. 

 

Prefeitura monta esquema especial de trânsito para jogo no Estádio 

Nilton Santos (Engenhão), neste domingo (27/05) 

Neste domingo, dia 27 de maio, ocorrerá o jogo entre Botafogo x Esporte Clube Vitória/BA, pelo Campeonato 
Brasileiro – Série A - 2018, no Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão), com início às 16h e término previsto para 
18h. A CET-Rio preparou um esquema especial de trânsito nas principais vias de acesso e entorno do estádio. 
 
A Rua Doutor Padilha estará interditada ao tráfego de veículos, entre 13h e 21h. A Rua Goiás, Rua Guilhermina, Rua 
Arquias Cordeiro, Rua Piauí e Avenida Dom Helder Câmara serão cobertas pela operação e receberão planos 
semafóricos especiais, de forma a priorizar a fluidez de trânsito, tanto no início como no término do evento. No 
término do jogo, a CET-Rio avaliará a necessidade de interdição da Rua Goiás, Rua Arquias Cordeiro, Rua Guineza 
e Rua Doutor Padilha, trecho entre a Rua das Oficinas e a Rua Piauí, para facilitar o escoamento do público. 
 
A operação de trânsito contará com 50 homens, entre controladores da CET- Rio, e Guardas Municipais, com 
viaturas e motocicletas, que trabalharão para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, ordenar os 
cruzamentos e orientar os pedestres. 
 
O Centro de Operações Rio (COR) estará monitorando toda a área do evento com câmeras para, em sintonia com o 
monitoramento de campo, implantar ajustes na programação dos semáforos com o objetivo de garantir a fluidez do 
trânsito. 
 
Não serão criadas áreas de estacionamento para o evento, portanto, não é recomendada a utilização de automóvel 
particular. A SEOP (Secretaria de Ordem Pública) atuará com reboques baseados em pontos estratégicos e 
circulando na área de abrangência do evento com a finalidade de reprimir o estacionamento irregular e garantir a 
fluidez do tráfego. Os veículos estacionados irregularmente serão removidos para os depósitos públicos municipais. 
 
INTERDIÇÕES 

 Rua Doutor Padilha: 
o Entre a Rua Arquias Cordeiro e Rua das Oficinas a partir das 13h; 
o Entre a Rua das Oficinas e a Rua Piauí a critério operacional, segundo a necessidade do tráfego 

local. 

 Rua Goiás, Rua Arquias Cordeiro e Rua Guineza (a partir das 18h, dependendo do fluxo de espectadores). O 
desvio será pela Rua Guilhermina e Avenida Dom Hélder Câmara. 

 
PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO 
A partir de 0h do dia 27 de maio, fica proibido o estacionamento, além dos locais já regulamentados, nas seguintes 
vias: Rua Doutor Padilha; Rua José dos Reis; Rua Henrique Scheid; Rua das Oficinas; Rua Coronel Cunha Leal; Rua 
Arquias Cordeiro; Rua Gentil de Araújo; Rua Benicio de Abreu; Rua General Clarindo. 
 
COMO CHEGAR 
Para chegar ao Estádio, a Prefeitura recomenda a UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. 
TREM – Utilizar a Estação Olímpica Nilton Santos (Engenho de Dentro). A Supervia funcionará em esquema 
especial, para atender tanto a chegada, quanto a saída do evento. 
 
DESVIO DE TRÂNSITO 
O desvio de trânsito deverá ser realizado pelas seguintes vias: 

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


 Veículos procedentes da Rua Arquias Cordeiro com destino à Rua José dos Reis seguirão pela Rua Piauí, 
Avenida Dom Hélder Câmara (sentido Pilares), retorno na alça do Viaduto Cristóvão Colombo, Avenida Dom 
Hélder Câmara (sentido Centro), Rua Henrique Scheid e Rua José dos Reis; 

 Veículos procedentes da Rua Goiás com destino à Rua Arquias Cordeiro seguirão pela Rua Guilhermina, 
Rua Engenheiro Nazaré, Avenida Dom Hélder Câmara, Rua José Bonifácio e Rua Arquias Cordeiro. 

 
MORADORES 
Os moradores da área interditada deverão utilizar comprovante de residência para acessar a área bloqueada no 
entorno do Estádio. 
 
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 

 UTILIZAR TRANSPORTE PÚBLICO (PREFERENCIALMENTE O TREM); 

 Para sua segurança, os pedestres somente devem fazer a travessia das vias nos locais semaforizados; 

 É muito importante que sejam respeitadas as orientações dos agentes de trânsito e também de toda 
sinalização implantada na área; 

 Não haverá estacionamento para veículos no entorno do evento. 
 

Maracanã: Confira esquema de trânsito para Fluminense x Chapecoense 

neste sábado (26/05) 
Para realização da partida FLUMINENSE X CHAPECOENSE, no estádio do Maracanã, Zona Norte da cidade, 
haverá interdição ao trânsito de veículos, neste sábado, dia 26 de maio, nas seguintes vias: 

 Avenida Presidente Castelo Branco, pista sentido Centro, no trecho compreendido entre o portão 1 do 
Complexo do Maracanã e o Museu do Índio, em 1 (uma) faixa de rolamento, junto ao bordo direito, das 14h 
às 20h; 

 Rua Professor Manoel de Abreu, pista sentido Centro, no trecho compreendido entre a Rua Dona Zulmira e a 
Avenida Presidente Castelo Branco, das 17h40 às 20h. 

 

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 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, a Secomserma – Secretaria 
Municipal de Conservação e Meio Ambiente – e Rio Águás atuaram no local. O trecho próximo à Rua Palmira 
Gonçalves Maia segue bloqueado ao trânsito e o desvio é feito pela Rua Radmaker. 
 

 
Av. Brasil: Para obra emergencial, faixa da pista lateral fica ocupada, no 

sentido Centro, em Manguinhos, durante a noite e madrugada, até 29/05 
A CET-Rio informa que foi iniciada uma obra emergencial da Light na Av. Brasil, na altura de Manguinhos, nesta 
quarta-feira (23/05). A intervenção ocorre na pista lateral sentido Centro, junto à alça de saída 9A da Linha Amarela, 
ocupando uma faixa de circulação. Para minimizar os impactos no trânsito, a CET-Rio estabeleceu que a ocupação 
da pista somente acontecerá no período noturno, da seguinte forma: 

 Durante a semana, das 22h às 4h do dia subsequente; 

 Nos finais de semana, das 21h às 4h do dia subsequente. 
Equipes operacionais da CET-Rio e da Linha Amarela estarão monitorando os eventuais impactos causados pela 
obra. As intervenções ocorrerão até o dia 29 de maio, ficando suspensas durante o período de Corpus Christi, já que 
em feriados prolongados normalmente são registrados aumentos significativos da circulação de veículos no trecho 
em questão. 
 

BRT TransBrasil: Av. Brasil tem interdições entre a Penha e Ramos 
Para obras na Av. Brasil, há bloqueios na pista central, SENTIDO CENTRO, entre Ramos e a passarela 14 (Penha). 
Veja os detalhes no boletim especial: http://bit.ly/transbrasil161217 

 

*O trecho no sentido Zona Oeste foi liberado no dia 17 de dezembro de 2017, após conclusão da obra com extensão total de 2km. 

 

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. 

http://bit.ly/transbrasil161217


 

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 

 
 

 

Copacabana e Ipanema: esquema de trânsito para Corrida Circuito Delta 
2ª Etapa RJ, no domingo (27/05) 
Neste domingo, dia 27 de maio, para realização do evento esportivo “CORRIDA CIRCUITO DELTA 2ª ETAPA RJ”, 
está autorizada a interdição ao trânsito de veículos, no dia 27 de maio, nas seguintes vias de Ipanema e 
Copacabana: 

 Avenida Atlântica, pista junto à orla da praia, da seguinte forma: 
o Entre a Rua Figueiredo de Magalhães e a Avenida Prado Jr., a partir das 3h; 
o Entre a Rua Francisco Otaviano e a Rua Figueiredo de Magalhães, a partir das 5h. 

 Avenida Vieira Souto, pista junto à orla da praia, a partir das 5h; 

 Rua Francisco Otaviano, em duas faixas de rolamento, à direita da mão de direção, das 5h às 10h. 
 
O término de funcionamento das Áreas de Lazer nas Avenidas Vieira Souto e Atlântica, pistas junto à orla da praia, 
como ocorre aos domingos e feriados, será às 18h. O regime de pista reversível que ocorre na Avenida Atlântica, 
pistas junto às edificações, como ocorre aos domingos e feriados, deverá ser implantado no seu horário habitual, ou 
seja, das 7h às 18h. 
 
Será proibido o estacionamento de veículos na Rua Francisco Otaviano, ao longo do bordo esquerdo do sentido do 
tráfego, entre a Avenida Vieira Souto e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no dia 26 de maio, das 6h às 14h 
do dia subsequente. 
 
Permitida a reserva de vagas de estacionamento, para os veículos da produção do evento, na Avenida Atlântica, na 
baia junto às edificações, entre a Rua Belford Roxo e a Avenida Prado Jr., das 17h do dia 25 de maio às 14h do dia 
27 de maio. 

 

http://bit.ly/CirculacaoItanhanga


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/interdicoes6h-260518 

 

 

 

Poderá ocorrer chuvisco ou chuva fraca em pontos isolados do município 

do Rio no início da manhã e na noite deste sábado (26/05) 
Ventos em altitude manterão a variação da nebulosidade na capital fluminense neste sábado. De acordo com 
o Sistema Alerta Rio (serviço meteorológico da Prefeitura), o céu passará de nublado a parcialmente nublado e há 
possibilidade de chuvisco ou chuva fraca isolada no início da manhã e à noite. Os ventos terão intensidade fraca a 
moderada, e as temperaturas continuarão estáveis em relação à sexta-feira, sendo a máxima prevista de 27°C e a 
mínima de 16°C. 

Previsão para o Município do Rio de Janeiro 

 
Manhã  

26/05/2018 
Tarde  

26/05/2018 
Noite  

26/05/2018 
Madrugada  
27/05/2018 

Condição do tempo 

    

Céu Nublado 
Nublado a Parcialmente 

Nublado 
Nublado a Parcialmente 

Nublado 
Parcialmente 

Nublado 

Precipitação Sem chuva Sem chuva Sem chuva Sem chuva 

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

Tendência da 
Temperatura 

Estável Estável Estável Estável 

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 26/05/2018 

Barra/Jacarepaguá 
Centro/Grande 

Tijuca 
Zona Norte Zona Oeste Zona Sul 

Máx.: 26 °C 
Mín.: 17 °C 

Máx.: 26 °C 
Mín.: 16 °C 

Máx.: 27 °C 
Mín.: 19 °C 

Máx.: 27 °C 
Mín.: 17 °C 

Máx.: 26 °C 
Mín.: 18 °C 

Tábua de Marés (Fonte: DHN) 

Baixa: 0,3m às 07h09min do dia 26/05/2018 

Alta: 1,1m às 12h28min do dia 26/05/2018 

Baixa: 0,3m às 19h49min do dia 26/05/2018 

Alta: 1,1m às 00h51min do dia 27/05/2018 

 

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

  
*Quadro sinótico atualizado pelo Alerta Rio às 21h48 do dia 25/05/18. Veja mais: http://alertario.rio.rj.gov.br/4-dias/ 

http://bit.ly/CargaedescargaRJ121217
http://bit.ly/interdicoes6h-260518
http://alertario.rio.rj.gov.br/4-dias/


 

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

 

 

  

 

 

A RIOgaleão informa que o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, opera, neste momento, em 
condições visuais para pousos e decolagens. Até 5h30, foram realizados quatro voos, sem registros de atrasos e/ou 
cancelamentos. 
 
*A concessionária reforça que o RIOgaleão não está sendo afetado por questões de falta de combustível, uma vez que o fornecimento para as 
aeronaves é realizado por meio de pits de abastecimento, sistemas que movimentam o combustível por tubulações subterrâneas direto da 
refinaria. 

 

 

 

 

 

A Defesa Civil do município registrou cinco ocorrências das 17h31 desta sexta-feira, 25, às 5h30 deste sábado, 26 de 

maio. Em caso de emergência, ligue 199.  
 

*Boletim enviado pela Seconserma às 16h do dia 25/05/18 

 

 

 

 

Condições meteorológicas observadas no período:  

Ventos úmidos vindos do oceano para o continente favoreceram predomínio de céu parcialmente nublado e ventos 
fracos a moderados. Desta forma, observou-se a manutenção nas concentrações dos poluentes em relação ao dia 
anterior, em que a qualidade do ar ficou classificada entre BOA a REGULAR, distribuídos nos locais monitorados.    
 
Tendência da qualidade do ar para as próximas 24h:  

A influência da recirculação dos ventos úmidos vindos do oceano para o continente favorecerá variação de 
nebulosidade e possibilidade de chuva fraca em áreas isoladas da Cidade. 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Boletim enviado pela Seconserma às 16h do dia 25/05/18. 

ESTAÇÃO DE 

MONITORAMENTO DA 

QUALIDADE DO AR 

ÍNDICE DE 

QUALIDADE DO AR 

(IQA) 

POLUENTE 

DETERMINANTE 
DO IQA 

CLASSIFICAÇÃO DA 

QUALIDADE DO AR 

CENTRO 
44 MP10 

BOA 

COPACABANA 
62 O3 

REGULAR 

SÃO CRISTÓVÃO 
49 O3 

BOA 

TIJUCA 
31 NO2 

BOA 

IRAJÁ 
67 O3 

REGULAR 

BANGU 
60 O3 

REGULAR 

CAMPO GRANDE 
54 O3 

REGULAR 

PEDRA DE GUARATIBA 
44 O3 

BOA 

U. M. SANTA CRUZ 
55 MP10 

REGULAR 

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

file://///mcor800244/Imprensa/Boletins/Boletins%202018/03_Março%202018/m.me/operacoesrio

