
OBJETIVO:
Avaliação dos dados ambientais de poluição atmosférica do Estado do Rio de Janeiro, 
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públicos no período de 2006 e 2012, em função da adoção dos padrões de qualidade do 
ar preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

PARÂMETROS DO PROJETO
• 2,5, devido ao seu relevante efeito para a saúde. 

 

corrente sanguínea, causando, além das doenças pulmonares, as doenças cardiovasculares e câncer de pul-

mão e bexiga. Em 2013 o MP foi considerado substância carcinogênica pela OMS. 

•   O estudo compara os níveis de MP2,5 com o padrão de qualidade do ar recomendado pela OMS, que é 

o limite aceitável para o mínimo efeito nocivo à saúde humana, em substituição aos padrões nacionais  

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 03/1990.

•   Estima-se os impactos para a saúde humana (mortes e internações) por doenças respiratórias  

obstrutivas crônicas e pneumonias em crianças menores que cinco anos e idosos, câncer de pulmão 

e doenças isquêmicas cardiovasculares e cerebrovasculares em adultos decorrentes da exposição da  

população aos níveis de MP2,5 que excedam o aconselhado pela OMS e os gastos públicos de saúde relacio-

nados às internações públicas atribuíveis à poluição.

RESULTADOS

 

De 2006 a 2012, contabilizou-se 65.102 internações e 36.194 mortes atribuíveis à poluição em todo 
o Estado do Rio de Janeiro, o que corresponde a 14 mortes por dia decorrentes da má qualidade do ar. 

O gasto público por internações atribuíveis à poluição no Estado do Rio de Janeiro, em 2012, foi em 
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milhões em internações que poderiam ter sido evitadas caso os níveis de poluição não fossem os 
atualmente observados no Estado.

Todos os 15 municípios incluídos no estudo, com exceção de Nova Iguaçu, que apresenta uma  
queda abrupta do nível de poluição em 2012, apresentam níveis de poluição acima do padrão da OMS. 

maiores que o Rio de Janeiro: Duque de Caxias, Itaboraí, Nova Iguaçu, Macuco, Resende e Porto Real. Os 
seguintes municípios apresentam o dobro do valor do padrão da OMS, em 2011: Nova Iguaçu, Duque 
de Caxias, Resende, Rio de Janeiro,  Itatiaia, Barra Mansa; e além desses em 2012: Itaboraí, Porto Real 
e Macuco.

Médias anuais de MP 2,5  
no Estado do Rio de Janeiro

•  No Estado do Rio de Janeiro, as médias anuais  
 de MP2,5 de todos os anos situam-se acima da  
 recomendação da OMS (10 μg/m³); 

No ranking dos  
municípios de 2011  
e 2012,  seis cidades  
apresentam níveis de  
poluição maiores que  
o Rio de Janeiro:  
Duque de Caxias, Itaboraí, 
Nova Iguaçu, Macuco,  
Resende e Porto Real.

Mor te atr ibuível  à  
poluição em 2012

•    Estado do Rio de Janeiro: 4.911;

•    Região Metropolitana do Rio de Janeiro: 4.463;

•    Região Serrana: 233;

•    Região do Médio Paraíba: 202;

•    Região Norte Fluminense: 56;

•    Cidade do Rio de Janeiro: 1.955;

Mor te atr ibuível  à  
poluição em 2011
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trânsito (3.044), quase 3 vezes maior que câncer 
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vezes maior que câncer de próstata (712);
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poluição atmosférica causou duas vezes e meia 

mais mortes que acidentes de trânsito (974), 

câncer de mama (945) e AIDS (853).


