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1. OBJETO 

A presente Nota Técnica (NT) tem por objetivo complementar os resultados apresentados 

na Nota Técnica Nº19/2020/GEAR, em razão do prolongamento do período de distanciamento 

social (até 30 de abril). O documento anterior avaliou o impacto das ações contingenciais de 

distanciamento social na qualidade do ar da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). A 

análise pautou-se em avaliar a concentração de Dióxido de Nitrogênio (NO2) na RMRJ, 

considerando os resultados obtidos em 4 (quatro) estações de monitoramento da qualidade do ar e 

meteorologia, situadas em locais cuja a principal fonte de emissão de gases e partículas poluentes 

para atmosfera é a veicular, devido à presença de vias com grande volume de tráfego diário de 

veículos leves (automóveis) e pesados (ônibus e caminhões). O período avaliado na NT n°19/2020 

foi dividido entre os dias 5 a 13 de março de 2020, 14 a 22 de março e 23 a 25 de março. 

A atualização amplia o último período da análise anterior para de 23 a 30 de março, e 

contempla, adicionalmente, os períodos de 31 de março a 07 de abril e de 08 a 13 de abril. Além 

dos períodos ampliados, foram adicionados os dados das estações da rede de monitoramento do 

ar gerenciada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro  localizadas em Bangu, Irajá e 

Copacabana. As estações RJ-Santa Cruz (Adalgisa Nery) e RJ-Engenho de Dentro também foram 

contempladas na análise. 

 

2. ANÁLISE E RESULTADOS 

Inicialmente será abordada uma breve descrição das variações meteorológicas para cada 

período abordado, com o intuito de auxiliar o entendimento da avaliação da qualidade do ar. 

A seguir, a análise tratará da avaliação das concentrações dos gases Dióxido de Nitrogênio 

(NO2),  Monóxido de Carbono (CO) e da concentração de partículas com diâmetro de até 10 

micrômetros (MP10), observadas nas estações nos períodos de segunda a sexta-feira. Foram 

selecionadas estações de monitoramento da qualidade do ar e meteorologia situadas em locais 

com influência tanto de emissões veiculares quanto industriais. As estações de monitoramento da 

qualidade do ar, objeto desta avaliação, estão aptas a medir a cada uma hora a concentração de 
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poluentes na atmosfera e compõem a rede de monitoramento do Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro (SMAC). 

A análise dos dados foi dividida em cinco períodos: (i) 5 a 13 de março, caracterizado por 

corresponder ao período anterior às ações contingenciais, sem restrições à rotina urbana; (ii) 14 a 

22 de março, efetivadas as primeiras ações de distanciamento social como o fechamento das 

instituições privadas e públicas de ensino básico, secundário e superior, bem como das repartições 

de serviço público. Estes serviços tiveram suas atividades presenciais suspensas e iniciaram o seu 

exercício em domicílio; (iii) 23 a 30 de março, suspensão de acesso às áreas públicas e privadas 

de concentração de pessoas, tais como as praias e parques, shoppings, academias, cinemas, bem 

como a redução de acesso e disponibilidade de transporte público, e restrição da circulação de 

veículos entre municípios; (iv) 31 de março a 7 de abril, permanência das ações contingenciais; (v) 

8 a 13 de abril, permanência das ações contingenciais, sendo observada flexibilização por parte da 

população fluminense em relação às ações de isolamento social. 

 

ANÁLISE METEOROLÓGICA 

(i) 5 a 13 de março 

A semana iniciou com a chegada de uma frente fria e seus efeitos de circulação que sugerem uma 

melhora da Qualidade do Ar, com cobertura de nuvem de nublado a encoberto, todavia, a partir do 

dia 10/03, a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica deixou a atmosfera mais estável 

favorecendo uma suave elevação das concentrações dos poluentes. 

(ii) 14 a 22 de março 

O sol marcou o início desse período, com os 6 primeiros dias de atuação do sistema de alta pressão 

atmosférica, tendo sido registrada no dia 16/03, a temperatura máxima durante a primeira semana 

de isolamento (40,6°C medido na estação RJ-Centro). Em seguida, no dia 20/03, ocorreu a chegada 

de uma frente fria, com efeitos de circulação que introduzem umidade do oceano para o continente. 

A passagem deste sistema frontal, caracterizou-se pelo período mais chuvoso, produziu 

instabilidades atmosféricas e favoreceu a redução dos poluentes.  

(iii) 23 a 30 de março 
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Semana de predomínio de um sistema de alta pressão atmosférica indicando uma maior tendência 

para o aumento dos poluentes. Foram dias com valores de radiação mais elevados que os demais 

períodos, o que podem indicar maiores valores de O3 e forte amplitude na umidade relativa. A baixa 

umidade registrada pode aumentar as concentrações de material particulado na atmosfera. Sem 

registro de chuva significativa para o período. 

(iv) 31 de março a 7 de abril 

Período com ocorrência de sistema de alta pressão atmosférica, seguido por uma passagem de 

frente fria e efeitos de circulação. Mostrou uma semana bem equilibrada, muito parecida com o 

período de 05 a 13 de março, indicando manutenção dos poluentes. 

(v) 8 a 13 de abril 

O início da 4ª semana depois do isolamento foi caracterizado por ocorrências de chuvas, se 

entendendo até o dia 11/04, devido ao efeito de circulação após a passagem da frente fria. Em 

seguida, houve o estabelecimento de um sistema de alta pressão atmosférica, propiciando um 

aumento nas temperaturas. Com isso, existe uma tendência de manutenção das concentrações, 

com possibilidade de aumento gradativo. 

 

CONCENTRAÇÃO DE DIÓXIDO DE NITROGÊNIO 

A NT N°19/2020/GEAR demonstrou que as maiores reduções, durante o período de 

quarenta, nas concentrações de de NO2 haviam sido verificadas nas estações RJ-Santa Cruz e DC 

- Jardim Primavera, com queda de 80% e 45% em relação ao período anterior às medidas de 

contingência. Das estações analisadas anteriormente somente RJ - Manguinhos não havia 

demonstrado redução nas concentrações de NO2.  

Na análise a seguir foram adicionadas as estações RJ - Bangu e RJ - Irajá, que fazem parte 

da rede da SMAC, e os períodos avaliados foram estendidos até o dia 13 de abril. 

A maior redução evidenciada durante o período analisado permaneceu sendo na estação 

RJ - Santa Cruz e chegou a 91% de redução. Esse valor foi verificado no período de 31 de março 

a 7 de abril.  A estação RJ - Santa Cruz fica localizada no município do Rio de Janeiro no bairro de 
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Santa Cruz e sofre influência das atividades do Complexo Industrial de Santa Cruz e da rodovia 

Rio-Santos. Nas estações DC - Jardim Primavera e Itg - Monte Serrat as concentrações 

permaneceram com médias inferiores ao período anterior ao distanciamento social. A estação DC- 

Jardim Primavera, que fica localizada em Duque de Caxias, demonstrou redução de 36% no período 

de  31 de março a 7 de abril e no período subsequente, de 8 a 13 de abril, a redução foi de 30%. Já 

a estação Itg - Monte Serrat, localizada no município de Itaguaí, demonstrou redução de 16% e 

11%, nos dois períodos respectivamente. 

As estações de Manguinhos e Irajá possuem a característica de receberem forte influência 

das emissões veiculares, muito embora Manguinhos também seja influenciada pela emissão 

industrial. Em Bangu, a principal característica da estação está em sua localização entre maciços 

montanhosos. A região apresenta confinamento dos poluentes em decorrência da reduzida 

circulação dos ventos, reduzindo a capacidade de dispersão dos poluentes. 

A redução do trânsito foi o fator determinante para as reduções na poluição do ar. Porém, o 

sistema de alta pressão atmosférica, observado nos primeiros 5 dias da semana inicial de 

quarentena, influenciou de forma significativa a qualidade do ar no período de 14 a 22 de março. O 

aumento nas concentrações de poluentes para esse período está diretamente associado com 

fatores meteorológicos. 

Nas estações operadas pela SMAC, as reduções só foram percebidas a partir da 2ª semana 

de isolamento. Em Bangu, no período de 14 a 22 de março houve um aumento das concentrações 

em 7% em relação à semana de 5 a 13 de março e nas semanas seguintes foram observadas 

reduções em relação àquela mesma semana de 31% entre 23 e 30 de março, de 4% de 31 de 

março a 7 de abril e de 24% na semana de 8 a 13 de abril. Em Irajá, a estação localizada na Praça 

Nossa Senhora da Apresentação, próximo a vias de grande circulação de veículos, no período de 

14 a 22 de março houve um aumento de 51% nas concentrações, em relação à semana de 5 a 13 

de março, e nas semanas seguintes foram observadas reduções em relação àquela mesma 

semana, de 24% entre 23 e 30 de março, 10% de 31 de março a 7 de abril, e um redução em 5% 

na semana de 8 a 13 de abril. 

Os perfis das concentrações médias das estações supracitadas podem ser verificados na 

Figura 1. 
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Figura 1 - Concentração média de NO2 medida na Região Metropolitana. 

 

A Figura 2 demonstra o comportamento gráfico das médias concentrações horárias medidas 

na estação DC - Jardim Primavera durante os 5 (cinco) períodos analisados. No gráfico é possível 

verificar que, apesar de ter havido queda nas concentrações médias das semanas avaliadas, os 

horários de maior concentração se mantém os mesmos em relação ao período anterior a 

quarentena. As maiores concentrações são medidas entre 8h e 10h30, na parte da manhã e entre 

18h e 20h30, na parte da noite. 
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Figura 2. Concentração média horária de NO2 medida na estação DC - Jardim Primavera, antes e durante o 
período de distanciamento social. 

 

A Figura 3 mostra o comportamento da curva das médias concentrações horárias medidas 

na estação RJ - Santa Cruz. Cabe ressaltar que na semana de 8 a 13 de abril a estação não atingiu 

o percentual mínimo de dados para diagnóstico da qualidade do ar. 

 
Figura 3. Concentração média horária de NO2 medida na estação RJ - Santa Cruz, antes e durante o período 
de distanciamento social. 
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A Figura 4 mostra o gráfico das médias concentrações horárias medidas na estação Itg - 

Monte Serrat. Na referida estação os dados também demonstram regularidade nos horários de 

maiores concentrações. Apesar de ter havido queda na média semanal de concentração de NO2, 

as maiores concentrações foram verificadas nos horários de 7h30 às 9h30, pela manhã e de 18h  

às 20h no período da noite. 

 
Figura 4. Concentração média horária de NO2 medida na estação Itg - Monte Serrat , antes e durante o período 
de distanciamento social. 

 

A Figura 5 demonstra o comportamento do poluente NO2 na estação RJ - Manguinhos. Os 

resultados medidos nesta estação apresentaram um perfil oposto aos demais resultados aqui 

observados.  

Os resultados observados nesta estação indicaram que nas semanas caracterizadas pela 

quarentena as concentrações de NO2 apresentaram pouca variação em seus valores, isso pode ser 

associado a constante ocorrência de congestionamentos na região ao longo do dia, além da 

contribuição da influência da atividade industrial localizada próxima a estação. 
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Figura 5. Concentração média horária de NO2 medida na estação RJ - Manguinhos, antes e durante o período 
de distanciamento social. 

 

A Figura 6 mostra o gráfico das médias concentrações horárias medidas na estação RJ - 

Bangu. Na referida estação o perfil horário das concentrações também se mostrou regular durante 

todo o período avaliado. Mesmo com a redução nas concentrações médias a partir de 23 de março, 

os perfis diários mantém o comportamento de influência das emissões veiculares, com picos  de 

concentração no início da manhã e final da tarde. 
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Figura 6. Concentração média horária de NO2 medida na estação Bangu, antes e durante o período de 
distanciamento social. 
 

A Figura 7  mostra o gráfico das médias concentrações horárias medidas na estação RJ - 

Irajá. No gráfico é possível verificar que os horários de maiores concentrações são de 7h às 10h, 

pela manhã e de 18h às 22h da noite. O período de 23 a 30 de março apresentou a maior redução 

do poluente quando comparado aos dias anteriores às ações de contingenciamento. 

 
Figura 7. Concentração média horária de NO2 medida na estação Irajá, antes e durante o período de 
distanciamento social. 

 

CONCENTRAÇÃO DE MONÓXIDO DE CARBONO 

A análise das concentrações de monóxido de carbono (CO) contemplou 3 (três) estações 

no município do Rio de Janeiro, sendo elas: estação RJ-Santa Cruz (Adalgisa Nery), localizada no 

bairro de Santa Cruz; estação RJ-Engenho de Dentro e estação RJ-Copacabana, localizadas nos 

bairros homônimos respectivamente.    

A maior redução evidenciada durante o período analisado foi na estação RJ - Copacabana, 

pertencente à rede da SMAC. Na referida estação a redução da concentração de CO chegou a 75% 

no período entre 23 e 30 de março e 61% no período de 8 a 13 de abril, em relação à semana de 5 

a 13 de março. A estação RJ - Santa Cruz (Adalgisa Nery), em Santa Cruz, registrou queda em todo 
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o período analisado, sendo sua maior redução no período de 8 a 13 de abril, quando chegou a 27%.  

A estação localizada no bairro do Engenho de Dentro oscilou entre aumento e queda na 

concentração de CO.  

Os perfis das concentrações médias das estações supracitadas podem ser verificados na 

Figura 8, a seguir: 

 
Figura 8 - Concentração média de CO. 

 

A Figura 9 demonstra o comportamento gráfico das médias concentrações horárias medidas 

na estação RJ-Santa Cruz (Adalgisa Nery), localizada no bairro da Santa Cruz; nos 5 (cinco) 

períodos analisados. O perfil horário das concentrações mantém o mesmo padrão durante todo o 

período, o que confere forte característica de emissões industriais, em detrimento às emissões 

veiculares.  
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Figura 9. Concentração média horária de CO medida na estação RJ-Santa Cruz (Adalgisa Nery), antes e 
durante o período de distanciamento social. 

 

A Figura 10 demonstra o comportamento gráfico das médias concentrações horárias 

medidas na estação RJ - Engenho de Dentro. De modo geral, os picos de concentração de CO 

aparecem no início da manhã e final da tarde, em função dos horários de maior trânsito. Com as 

medidas de contingenciamento, o poluente passou a apresentar um comportamento mais 

homogêneo ao longo do dia, principalmente a partir de 31 de março. Podemos associar essa 

alteração no perfil com uma melhoria na mobilidade da região. 
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Figura 10. Concentração média horária de CO medida na estação RJ - Engenho de Dentro, antes e durante 
o período de distanciamento social. 

 

A Figura 11 demonstra o comportamento gráfico das médias concentrações horárias 

medidas na estação RJ - Copacabana, nos 5 (cinco) períodos analisados. Apesar da diminuição 

das concentrações ao longo das semanas, os maiores valores ocorreram nos horários entre 7h e 

10h30 da manhã e 19h e 22h30. Na região de Copacabana podemos observar com grande 

destaque a redução nas concentrações de CO, no horário de pico do trânsito, com o passar das 

semanas. Desde o início das ações, a partir do dia 14 de março, pode ser observada uma redução 

considerável das concentrações do poluente entre 7 e 10 horas. 
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Figura 11. Concentração média horária de CO medida na estação RJ - Copacabana, antes e e durante o 
período de distanciamento social. 

 

CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO - MP10 

A análise das concentrações de material particulado com diâmetro menor que 10 

micrômetros (MP10) contemplou as estações localizadas nos bairros de Irajá e Copacabana. Em 

relação ao MP10 não foram observadas reduções em relação ao período anterior às ações de 

distanciamento social. Ocorreram reduções nas concentrações do poluente, com exceção do 

período entre 31 de março e 7 de abril para a estação de Copacabana. O destaque nas reduções 

do poluente ocorreu no período de 23 a 30 de março, com concentração média 26% menor para a 

estação de Irajá e 16% em Copacabana. O MP10 é um poluente característico das emissões de 

veículos movidos a diesel, com destaque para ônibus e caminhões. Além das emissões veiculares, 

o MP10 pode ser muito influenciado pela ressuspensão dos sedimentos presentes nas vias urbanas. 

Tal efeito pode ser considerado uma das causas prováveis para a discreta diminuição nas 

concentrações do poluente, mesmo com as reduções das emissões diretas. 

Os perfis das concentrações médias das estações supracitadas podem ser verificados na 

Figura 12, a seguir: 
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Figura 12 - Concentração média de MP10. 

 

A Figura 13 demonstra o comportamento gráfico das médias concentrações horárias 

medidas na estação RJ -Irajá, nos 5 (cinco) períodos analisados. As curvas de perfil diário do 

poluente apresentaram maior uniformidade com a implementação da quarentena no Rio de Janeiro. 

Essa alteração de comportamento pode indicar a hipótese de redução das emissões pelo 

escapamento dos veículos, mas com manutenção da poluição em função da ressuspensão dos 

sedimentos na via. 
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Figura 13. Concentração média horária de MP10 medida na estação RJ - Irajá, antes e durante o período de 
distanciamento social. 

 

A Figura 14 demonstra o comportamento gráfico das médias concentrações horárias 

medidas na estação RJ - Copacabana, nos 5 (cinco) períodos analisados. A estação de 

Copacabana apresenta um histórico de elevadas concentrações para material particulado, em 

decorrência das características locais. A redução nas concentrações médias a partir das ações de 

contingenciamento não mostram alteração do perfil diário. A exceção ocorreu para o período entre 

31 de março e 7 de abril, com destaque para uma elevação das concentrações no período da 

manhã, começando por volta das 7 horas. 
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Figura 14. Concentração média horária de MP10 medida na estação RJ - Copacabana, antes e durante o 
período de distanciamento social. 
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