
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Sem previsão de chuva para as próximas horas, na cidade do Rio 
Segundo o Alerta Rio, a previsão para as próximas horas é de céu nublado a parcialmente nublado, sem chuva. Os ventos 

ainda ficam predominantemente moderados nesta noite e na madrugada de amanhã. 

Previsão para o Município do Rio de Janeiro 

 Noite  
28/10/2018 

Madrugada  
29/10/2018 

Manhã  
29/10/2018 

Tarde  
29/10/2018 

Condição do tempo 

    

Céu 
Nublado a Parcialmente 

Nublado 
Nublado a 

Parcialmente Nublado 
Parcialmente Nublado 

a Nublado 
Parcialmente Nublado 

a Nublado 

Precipitação Sem chuva Sem chuva Sem chuva Sem chuva 

Vento Moderado de S/SW Moderado de S/SW 
Fraco a Moderado de 

SE/S 
Fraco a Moderado de 

E/SE 

Tendência da Temperatura Declínio Estável Estável Estável 

Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 29/10/2018 

Barra/Jacarepaguá Centro/Grande Tijuca Zona Norte Zona Oeste Zona Sul 

Máx.: 26 °C 
Mín.: 19 °C 

Máx.: 26 °C 
Mín.: 17 °C 

Máx.: 26 °C 
Mín.: 20 °C 

Máx.: 26 °C 
Mín.: 19 °C 

Máx.: 25 °C 
Mín.: 20 °C 

Tábua de Marés (Fonte: DHN) 

Baixa: 0,3m às 00h09min do dia 29/10/2018 

Alta: 1,1m às 05h19min do dia 29/10/2018 

Baixa: 0,5m às 13h02min do dia 29/10/2018 

Alta: 1,0m às 17h08min do dia 29/10/2018 

Descrição sinótica do dia 28/10/2018 

Um sistema de baixa pressão no oceano influenciou o tempo na cidade do Rio de Janeiro neste domingo. Sendo assim, o céu 
variou de nublado a parcialmente nublado com registros de chuvisco/chuva fraca isolada na madrugada/manhã. Os ventos 

apresentaram intensidade moderada a forte ao longo do dia e as temperaturas ficaram em acentuado declínio, com máxima 
registrada de 25,9°C na estação Santa Cruz às 13h15min e a mínima registrada de 19,1°C na estação Alto da Boa Vista às 

05h00min. Para sensações térmicas diárias, acesse: http://alertario.rio.rj.gov.br/sensacao. 
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PREVISÃO ESTENDIDA PARA OS PRÓXIMOS QUATRO DIAS 

 

 
*Quadro sinótico atualizado pelo Alerta Rio às 15h46 do dia 28/10/18. Veja mais: http://alertario.rio.rj.gov.br/4-dias/ 

 

 

 

Aviso de ressaca: ondas de até a noite desta segunda-feira (29/10) 
A Marinha do Brasil renovou o aviso de ressaca para até as 21h desta segunda-feira (29/10). De acordo com o 

comunicado, ondas entre 2,5 e 3,5 metros de altura podem atingir a orla do Rio até as 21h deste domingo (28/10). Já 

entre as 21h de hoje e às 21h de amanhã (29/10), as ondas no litoral carioca podem chegar a 2,5 metros.  

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. 

 

 

Confira as alterações viárias realizadas para as ‘Eleições 2018’ 
Para as “Eleições 2018”, serão realizadas intervenções em vias da cidade. Confira aqui: http://bit.ly/eleicoesrj2018 
 
Áreas de lazer suspensas neste domingo (28/10), devido às eleições 
Para facilitar a mobilidade pela cidade neste domingo de eleição, 28 de outubro de 2018, está suspenso o 

funcionamento de todas as áreas de lazer conforme resolução da Secretaria Municipal de Transportes. A medida vale 

para todas as áreas de lazer como a orla do Leblon, Ipanema, Copacabana, Aterro do Flamengo e em regiões como 

Recreio, Grajaú, Praça da Cruz Vermelha, Méier, Bangu, Campo Grande, Paciência, Jacarepaguá, Ilha do Governador, 

entre outras.  

 

 

Obras interditam trecho da Rua General Polidoro, em Botafogo  
A Rua General Polidoro está interditada, entre as ruas Assis Bueno e a Teresa Guimarães, desde 9/9, para 

reparos em uma linha de transmissão subterrânea da Light. A obra tem previsão de duração de 60 dias. Durante o 

período da obra, a Rua Elvira Machado e a Rua Teresa Guimarães, entre a Rua Elvira Machado e a Rua General 

Polidoro, terão o sentido invertido para manter o fluxo veicular no sentido da Rua da Passagem. 

 

http://alertario.rio.rj.gov.br/4-dias/
http://bit.ly/eleicoesrj2018


ROTAS DE DESVIO: O acesso à Rua General Polidoro, após o trecho interditado para obra, deverá ser feito da 

seguinte forma: Rua Paulo Barreto, Rua Elvira Machado, Rua Teresa Guimarães retornando à Rua General Polidoro. 

 

Já os veículos que saem da Rua Álvaro Ramos e utilizam a Rua Assis Bueno para seguir sentido Humaitá pelas ruas 

General Polidoro, Teresa Guimarães e Mena Barreto, deverão seguir pela Rua Arnaldo Quintela e acessar a Rua 

Professor Álvaro Rodrigues pela Avenida Pasteur. 

Os motoristas que estiverem na Rua Álvaro Ramos devem evitar seguir até a Rua Assis Bueno, já retornando para a 

Rua General Polidoro pelas ruas Fernandes Guimarães ou Oliveira Fausto. Todos os detalhes no link: 

http://bit.ly/obra_genpolidoro2018 

 

Nova etapa de obras na Cidade Nova 
A CET-Rio informa que, para obras de implementações de poços de tronco coletor e recapeamento de vias, o trânsito 

fica parcialmente interditado em vias da região, até 9 de dezembro, da seguinte forma: 

• Pista lateral Av. Francisco Bicalho, sentido Centro, entre ruas Francisco Eugênio e Elpídio Boa Morte; 

• Rua Afonso Cavalcanti, da seguinte forma: 

o Uma faixa do lado direito, no lado oposto ao Centro Administrativo São Sebastião (Prefeitura), entre 

as ruas Dom Marcos Barbosa e Pinto de Azevedo; 

o Uma faixa do lado, no lado oposto aos Correios, entre as ruas Visconde de Duprat e Amoroso Lima; 

o Uma faixa do lado direito, no lado oposto ao Hospital São Francisco de Assis, entre as ruas Amoroso 

Lima e Carmo Neto; 

o Uma faixa do lado direito da R. João Paulo I, entre a R. Joaquim Palhares e a Av. Paulo de Frontin. 

Também ocorre interdição ao trânsito de veículos da Rua São Cristóvão, na pista sentido Avenida Brasil, entre a 

Rua Escobar e a Rua Benedito Otoni. 

 

Centro tem alterações no trânsito para 

avanço de obras do VLT 
Houve alterações de trânsito na região central da cidade, 

desde o dia 21 de setembro, por conta das obras da linha 3 

do VLT Carioca. Para o avanço das intervenções para o 

cruzamento entre a Av. Marechal Floriano e a Av. Rio Branco, 

há redução de faixas de circulação de veículos na Rio Branco. 

 

Os bloqueios ocorrem para o avanço das obras de 

implantação da linha 3 do Veículo Leve sobre Trilhos. Em 

relação aos transportes, há novo itinerário de ônibus 

intermunicipais no Centro, desde 23/06. Veja os detalhes 

das linhas afetadas no link: 

http://bit.ly/itinerarioÔnibus_VLT_linha3_210618 

 

 

Av. Brasil: bloqueios em Bangu para obras da Cedae 
Para execução de obras da Cedae, há interdição total da pista auxiliar da Av. Brasil, sentido Campo Grande, entre as 

edificações de número 34.530 e 35.799, na altura de Bangu. Desvio pela pista principal. Término previsto em 30 de 

novembro. 

http://bit.ly/obra_genpolidoro2018
http://bit.ly/itinerario%C3%83%E2%80%9Dnibus_VLT_linha3_210618


Manutenção programada nos túneis da cidade 

 

Ecoponte realiza obras nas juntas de dilatação e pavimento da Ponte 
A concessionária Ecoponte realiza melhorias nas juntas de dilatação e pavimento nos dois sentidos da Ponte Rio- 

Niterói. A medida prevê interdições de até duas faixas de rolamento nos horários de menor movimento nas pistas 

sentido Niterói e Rio. As interdições se estenderão até dezembro, e servirão para melhorar ainda mais as condições 

de tráfego da Ponte. A Ecoponte alerta os motoristas a ficarem atentos à sinalização durante o período. Os painéis  de 

mensagens variáveis (PMVs) na rodovia e também em Niterói e no Rio informarão sobre as interdições para minimizar 

eventuais desconfortos aos usuários. 

 

Av. Brasil: interdições em Benfica, desde 27 de agosto 
Foi iniciada, no dia 27 de agosto, uma obra de recuperação do viaduto ferroviário sobre a Avenida Brasil, na altura de 

Benfica. O prazo para o término da obra é de 40 dias. A obra começou no sentido Zona Oeste, onde são realizadas 

interdições parciais, nas pistas central e lateral, em dias úteis, da seguinte forma: 

 

• Das 6h às 14h: uma faixa na pista central, sentido Zona Oeste, exceto sexta-feira; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Das 23h às 4h: duas faixas na pista central e uma faixa na pista lateral, todas no sentido Zona Oeste, exceto 

sexta-feira. 

 
 



BRT TransBrasil: interdições da Penha até Ramos e em Barros Filho 
Desde 03/12/17, uma faixa da alça de acesso da Estrada João Paulo para a Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, fica 

bloqueada 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 Campo 

Grande. A fim de viabilizar a interdição, desde 2 de dezembro, está proibido estacionar nessa alça. No horário da 

interdição, os veículos devem usar preferencialmente a Linha Vermelha. 

 

Há ainda, bloqueios na pista central do sentido Centro, entre Ramos e a passarela 14 (Penha). Veja os detalhes no 

boletim especial: http://bit.ly/transbrasil161217 

 

Acompanhe informações em tempo real no www.twitter.com/operacoesrio 

 

 

 

 

Operação da CCR Barcas no 2º turno das eleições (28/10) 
A CCR Barcas está preparada para atender a um possível aumento na demanda de passageiros neste domingo 

(28/10), segundo turno das eleições. As equipes da concessionária foram reforçadas e postos avançados do estaleiro 

foram disponibilizados nas estações para agilizar eventuais serviços de manutenção das embarcações. Além disso, 

caso haja necessidade, haverá viagens extras. A concessionária vai operar com a grade regular de domingos e 

feriados. Vale ressaltar que na linha Arariboia (Niterói-Rio-Niterói) as viagens acontecem de hora em hora, e as linhas 

Charitas e Cocotá não funcionam. 

 

O BRT Rio informa que os intervalos estão regulares nos corredores TransOeste e TransOlímpica. 

 

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

 

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

 

 

 

Segundo o MetrôRio, as linhas 1, 2 e 4 operam normalmente. Nos fins de semana e feriados, a transferência entre as 

linhas 1 e 2 ocorre na estação Estácio. 

 

MetrôRio tem operação especial para segundo turno das Eleições 2018 
O MetrôRio terá esquema especial de funcionamento para o segundo turno das Eleições 2018, neste domingo, 28/10. 

A operação das Linhas 1, 2 e 4 teve início às 7h e será encerrada, às 23h. Os clientes devem realizar a transferência 

entre linhas na estação Estácio. As duas linhas do Metrô Na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo – 

Gávea) funcionam normalmente.  

 

 

 

 

 

A RIOgaleão e a Infraero informam que os aeroportos Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, e Santos Dumont 

operam, neste momento, em condições visuais para manobras de pousos e decolagens. Até 17h, dos 94 voos 

programados para o Galeão, dois atrasaram e oito foram cancelados. No Santos Dumont, entre os 49 previstos, houve 

um cancelamento e dois atrasos.  

 

http://bit.ly/transbrasil161217
http://www.twitter.com/operacoesrio


 

 

 

 

 

A Defesa Civil do município registrou três ocorrências das 10h30 às 17h30 de hoje  (28/10). Em caso de emergência, 

ligue 199. 
 

 
 

 

 

Prorrogada a suspensão de restrição de entrada e circulação até 10/11 

A Prefeitura informa que foi prorrogada, até 10 de novembro, a suspensão às restrições de entrada e de circulação de 

veículos de carga, assim como a proibição da operação de carga e descarga, previstas nos Decretos nº 42.272, de 20 

de setembro de 2016, que dispõe sobre horário de circulação de veículos de carga e operação de carga e descarga, e 

nº 43.970, de 17 de novembro de 2017, que altera o Decreto nº 42.272, de 20 de setembro de 2016, que dispõe sobre 

horário de circulação de veículos de carga e operação de carga e descarga. Com isso, no período citado acima, os 

veículos de carga poderão circular em quaisquer horário e dia da semana. A mudança foi publicada no Diário Oficial 

do dia 13 de julho, conforme Decreto nº44890. 

 

Veja regras para circulação de veículos de carga e para operação de carga e descarga no município em nosso 

boletim especial: http://bit.ly/CargaedescargaRJ121217 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/CargaedescargaRJ121217

