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1. OBJETO 

A presente Nota Técnica (NT) tem por objetivo avaliar o impacto das ações 

contingenciais de distanciamento social na qualidade do ar no município de Volta 

Redonda. Na análise serão considerados o poluente Dióxido de Nitrogênio (NO2) e a 

concentração de partículas totais em suspensão na atmosfera (PTS), observadas nos 

períodos de segunda a sexta-feira. O período considerado será de 5 de março à 30 

de abril. Os dados a serem considerados são os das estações automáticas localizadas 

no município e que compõem a rede de monitoramento da qualidade do ar e 

meteorologia do estado do Rio de Janeiro. As estações automáticas são capazes de 

monitorar continuamente as concentrações de gases e material particulado, além de 

parâmetros meteorológicos. A Figura 1 demonstra a distribuição espacial das 

estações consideradas no presente estudo.  

 
Figura 1 - distribuição espacial das estações de monitoramento da qualidade do ar e 
meteorologia. 

 

2. ANÁLISE E RESULTADOS 
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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 de Dióxido de 

Nitrogênio (NO2), e de partículas totais em suspensão na atmosfera (PTS) observadas 

nas estações nos períodos de segunda a sexta-feira.    

A análise dos dados foi dividida em sete 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 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 15 de abril, permanência das ações 

contingenciais, (vi) 16 a 23 de abril , permanência das ações contingenciais, sendo 

observada flexibilização por parte da população fluminense em relação às ações de 

isolamento social e (vii) 24 a 30 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 

O período iniciou com a atuação de um sistema de baixa pressão se deslocando sobre 

o oceano, deixando o céu com muitas nuvens, o que propicia uma melhora na 
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qualidade do ar. Nos dias seguintes, efeitos de circulação atmosférica combinados 

com a disponibilidade de calor e umidade mantiveram o tempo instável com a 

formação de nebulosidade. Todavia, a partir do dia 10/03, o fortalecimento de um 

sistema de alta pressão atmosférica deixou o tempo estável, favorecendo a elevação 

das concentrações dos poluentes. 

(ii) 14 a 22 de março 

O período foi marcado por chuvas e nebulosidade, o que promoveu a redução das 

concentrações dos poluentes na atmosfera. A atuação de efeitos de circulação 

atmosférica introduzindo umidade do oceano e a passagem de uma frente fria, 

garantiram o tempo instável e também o período mais chuvoso dentre as semanas 

analisadas. 

 (iii) 23 a 30 de março 

Semana com 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 pode indicar, aumento nas concentrações de O3 e queda na umidade 

relativa. A baixa umidade do ar, auxilia no aumento das concentrações de material 

particulado na atmosfera. Contudo, entre os dias 29 e 30, a formação de áreas de 

instabilidade deixou o tempo instável com registros de chuvas isoladas e céu com 

muitas nuvens. Este cenário está tipicamente associado com a queda nas 

concentrações dos poluentes. 

(iv) 31 de março a 7 de abril 

Nos primeiros dias do período, a formação de áreas de instabilidade favoreceu a 

formação de nebulosidade na cidade de Volta Redonda. No dia 03/04 a passagem de 

uma frente fria pelo oceano ocasionou chuvas isoladas e céu variando entre 

parcialmente nublado e encoberto. Portanto, os primeiros dias do período foram de 

céu com nuvens, que contribui para queda nas concentrações dos poluentes, 
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especialmente o O3. Nos dias seguintes, a atuação de um sistema de alta pressão 

diminuiu a cobertura de nuvens, favorecendo a elevação da concentração dos 

poluentes novamente.   

(v) 8 a 15 de abril 

No início da 4ª semana depois do isolamento, efeitos de circulação atmosférica devido 

a passagem de uma frente fria ocasionaram chuvas isoladas e aumento de nuvens, 

se entendendo até o dia 11/04. Em seguida, houve o estabelecimento de um sistema 

de alta pressão atmosférica, propiciando um aumento nas temperaturas. Com isso, 

existe uma tendência de aumento gradativo das concentrações dos poluentes no ar. 

(vi) 16 a 23 de abril 

O período começou com a passagem de uma frente fria que deixou o tempo instável 

na cidade de Volta Redonda. O céu variou entre nublado e encoberto com registros 

de chuva ocasionando uma tendência de diminuição na poluição do ar. A partir do dia 

18/04, a formação e permanência de um sistema de alta pressão atmosférica 

proporcionou uma diminuição gradativa da nebulosidade. Neste período, houve um 

favorecimento no aumento da concentração dos poluentes na atmosfera. 

(vi) 24 a 30 de abril 

Durante todo o período considerado na presente análise, a semana do dia 24 a 30 de 

abril se caracterizou pelo período mais seco. A permanência de um sistema de alta 

pressão deixou o tempo estável e as temperaturas entraram em elevação. Sem a 

ocorrência de chuvas e a diminuição na cobertura de nuvens, um aumento gradativo 

de poluentes na atmosfera é esperado. 

 

CONCENTRAÇÃO DE DIÓXIDO DE NITROGÊNIO 

Os resultados obtidos na estação VR - Belmonte indicam reduções em todo o 

período analisado nas concentrações NO2. A referida estação sofre influência de 
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emissões veiculares e industriais. O estudo evidenciou redução de até 26% na 

concentração de NO2 em relação à semana de 5 a 13 de março, que antecedeu as 

ações contingenciais de distanciamento social. Tal redução ocorreu no período de 8 

a 15 de abril, sendo que na semana anterior a concentração de NO2 já havia diminuído 

23% em relação a primeira semana analisada. 

A análise dos dados da estação VR - Santa Cecília também demonstrou 

redução da concentração na maioria dos períodos analisados. A maior redução na 

concentração de NO2 em tal estação foi de 16%, e ocorreu na semana de 31 de março 

a 7 de abril, permanecendo o mesmo percentual na semana seguinte. No entanto, 

pode-se verificar um aumento significativo da concentração do poluente em pauta na 

semana de 14 a 22 de março na concentração. Tal aumento pode estar relacionado 

com as atividades industriais da região, uma vez que nessa semana a meteorologia 

era favorável à dispersão dos poluentes. 

Cabe destacar que nos dois últimos períodos analisados,  de 16 a 23 de abril e 

24 a 30, as concentrações de NO2 demonstraram tendência de aumento nas duas 

estações analisadas. Durante os dois períodos a análise meteorológica evidenciou 

sistema de alta pressão, o que pode ter favorecido o aumento da concentração dos 

poluentes na atmosfera. O aumento nas concentrações do poluente também pode 

estar relacionado à flexibilização por parte da população em relação ao isolamento 

social. 

Os perfis das concentrações médias das estações supracitadas podem ser 

verificados na Figura 2. 
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Figura 2 - Concentração média de NO2 medida no município de Volta Redonda. 

 

A Figura 3 demonstra o comportamento gráfico das médias concentrações 

horárias medidas na estação VR - Santa Cecília durante os 7 (sete) períodos 

analisados. No gráfico é possível verificar que os perfis horários mantêm um padrão 

de comportamento. As maiores concentrações em geral são medidas entre 7h30 e 

10h30, na parte da manhã e entre 17h e 19h30, na parte da noite. 
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Figura 3. Concentração média horária de NO2 medida na estação VR - Santa Cecília, antes e 
durante o período de distanciamento social. 

 

A Figura 4 mostra o comportamento da curva das médias concentrações 

horárias medidas na estação VR - Belmonte. Assim como ocorre na VR - Santa 

Cecília, na estação VR - Belmonte também há um padrão de comportamento das 

médias concentrações horárias. As maiores concentrações ocorrem principalmente 

no anoitecer, entre 17h30 e 19h30. 
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Figura 4. Concentração média horária de NO2 medida na estação VR - Belmonte, antes e 
durante o período de distanciamento social. 

 

A estação VR - Retiro não atingiu um percentual mínimo de dados monitorados para 

análise do poluente NO2 e portanto não foi considerada na análise. 

 

CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO TOTAL EM SUSPENSÃO NA 

ATMOSFERA - PTS 

A análise das concentrações de material particulado total em suspensão na 

atmosfera (PTS) contemplou estações VR – Retiro e VR - Belmonte. Em relação ao 

PTS foram observadas reduções nas concentrações do poluente nas duas estações 

analisadas. Na estação VR - Retiro a redução chegou a 53% na semana de 8 a 15 de 

abril, em relação ao período anterior a quarentena. Nas últimas duas semanas 
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analisadas, mesmo com os parâmetros meteorológicos desfavoráveis à dispersão 

houve diminuição de 38% entre 16 a 23 de abril e 36% no período de 34 a 30 na 

estação VR - Retiro. 

A semana de 8 a 15 também foi o período onde a estação VR-Belmonte teve 

sua maior redução na concentração de PTS, chegando a 26%. No último período 

avaliado a estação apresentou problema técnico e entrou em manutenção, portanto 

os dados do período não foram considerados na análise. 

Os perfis das concentrações médias das estações supracitadas podem ser 

verificados na Figura 5, a seguir: 

 
Figura 5. Concentração média de PTS. 
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A Figura 6 demonstra o comportamento gráfico das médias concentrações 

horárias medidas na estação VR - Belmonte, nos 7 (sete) períodos analisados. O 

gráfico demonstra perfis bem parecidos nas semanas analisadas. Em geral, as 

maiores concentrações ocorrem no período na noite, entre 18h  e 20h30.  

 
Figura 6. Concentração média horária de PTS medida na estação VR - Belmonte, antes e 
durante o período de distanciamento social. 

 

A Figura 7 demonstra o comportamento gráfico das médias concentrações 

horárias medidas na estação VR - Retiro, nos 7 (sete) períodos analisados. Na Figura 

8 é possível verificar que o perfil de todas as semanas é o mesmo, as maiores 

concentrações ocorrem no horário de 16h30 às 20h30. 

 

 



                                                                       

 
 

DIRETORIA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE AMBIENTAL - DISEQ 

GERÊNCIA DA QUALIDADE DO AR - GEAR 
 

NOTA TÉCNICA N° 23/2020/GEAR 
 

 

Nota Técnica_23/2020/GEAR Página 11 / 12 

 

 
Figura 7. Concentração média horária de PTS medida na estação VR - Belmonte, antes e 
durante o período de distanciamento social. 
 
A estação VR- Santa Cecília não foi considerada pois os dados estão em etapa de validaão. 
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