
 
 

RESUMO - AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 
no Estado do Rio de Janeiro sob a visão da saúde 

 
Outubro 2014 

 

A Organização Mundial de Saúde – OMS, publicou este ano a perda precoce de cerca 7 

milhões de vidas no mundo pela poluição do ar em 2012: 3,6 milhões devido à poluição 

do ar externa e 3,4 milhões devido à poluição intradomiciliar. Isto significa que uma em 

cada oito mortes no mundo está relacionada à exposição ao ar contaminado, tornando-

se a principal causa de morte por complicações cardiorrespiratórias relacionadas ao meio 

ambiente.  

Em 2013 o ar contaminado e o poluente material particulado (MP) passaram a ser 

considerados causas ambientais de mortes por câncer. O Brasil é um país em atraso no 

combate à poluição do ar e não por falta de conhecimento ou de estudos locais. O 

Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar (PRONAR) estabelecido há 25 anos 

não foi cumprido. O monitoramento nacional ocorre em apenas 1,7% dos municípios 

brasileiros, sob responsabilidade dos governos de estados. A Resolução CONAMA Nº 

03/1990 estabeleceu os padrões nacionais de qualidade do ar, defasados, sem 

atualização mesmo após, em 2006, a OMS recomendar novos padrões adotados na 

maioria dos países no mundo, com prejuízo à transparência da informação à sociedade e 

ao combate dos altos níveis de poluição atmosférica e suas consequências sobre a saúde 

da população.  

O objetivo desta pesquisa é realizar uma avaliação dos dados ambientais de poluição 

atmosférica - MP2,5, impacto em saúde pública (DALY, mortalidade e internações) e sua 

valoração em gastos públicos no Estado do Rio de Janeiro, ERJ, no período de 2006 a 

2012, em função da adoção dos padrões de qualidade do ar  preconizados pela OMS. 

Fazem parte da amostra do estudo 30 estações automáticas localizadas em 4 regiões de 

governo e 15 municípios. Os resultados mostram que as médias anuais de MP2,5 de todas 

as estações do ERJ, para todos os anos situam-se acima do padrão anual da OMS, em 

patamares elevados e de forma relativamente estável ao longo dos 7 anos, excetuando-

se uma medida, em Nova Iguaçu, em 2012.   

A região metropolitana (RMRJ) apresenta os maiores níveis de poluição por MP2,5 que 

as demais regiões e, inclusive, acima da média do Estado, com uma tendência de 

aumento de poluição interrompida em 2012. Sob o prisma das cidades, em 2011 e 2012, 

todos os 15 municípios apresentam média anual de MP2,5 acima do padrão da OMS, 

sendo 6 deles mais poluídos que a cidade do Rio de Janeiro: Duque de Caxias, Itaboraí, 



 
Nova Iguaçu, Macuco, Resende e Porto Real. Os municípios que apresentam o maior nível 

de concentração do poluente, 3 vezes acima que o padrão da OMS, estão localizados na 

RMRJ: Nova Iguaçu em 2011 e Duque de Caxias e Itaboraí em 2012. Contabiliza-se o DALY 

de 79.149 anos, 36.194 mortes (morrem 14 pessoas por dia no ERJ) e 65.102 internações 

na rede pública de saúde devido doenças cardiovasculares e câncer de pulmão em 

indivíduos adultos e doenças respiratórias em idosos e crianças menores que 5 anos 

atribuíveis à poluição, cuja valoração alcança um gasto público de R$ 82 milhões. Por 

ordem de importância, os municípios que apresentam o maior risco de morte devido à 

poluição são: Macuco, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Itaboraí, Barra Mansa e Rio de 

Janeiro. Afinal, como se comporta, comparativamente, a  qualidade do ar entre as cidades 

e os estados do Rio de Janeiro e  São Paulo? A cidade do Rio de Janeiro apresentou 

melhores condições da qualidade do ar durante 4 anos, 2007 a 2010, e, em 2011, São 

Paulo teve melhores condições.  

Em relação aos Estados, com exceção de 2009, a qualidade do ar do Estado de São Paulo 

é pior que a do Rio de Janeiro. Há razões para deduzir que os resultados do estudo 

possam estar subestimados: 1) O ERJ é o único Estado brasileiro que inclui estações de 

monitoramento privadas (relacionado ao licenciamento ambiental) na sua rede de 

monitoramento - 48,7% de suas estações (39/80) e, justamente, 87% das estações 

automáticas, objeto do estudo, pertencem à rede privada; 2) Provável maior 

representatividade de fontes fixas do que móveis; 3) Comparando-se medidas de 

estações automáticas e semiautomáticas, públicas e privadas de outras fontes observam-

se valores discrepantes, mas que necessitariam ser estudados; e 4) Estações 

privadas/automáticas, em geral, apresentam médias anuais acima da recomendação da 

OMS, porém, na sua maioria abaixo do padrão nacional, estabelecido pela Resolução 

CONAMA nº 03/1990, enquanto as públicas/semiautomáticas, sua maioria  acima padrão 

nacional. O ERJ progrediu pouco na implementação de estações de monitoramento 

automáticas.  

Vale chamar a atenção para o fato de que a comunicação dos dados de monitoramento 

no website do INEA, pelos boletins diários (em tempo real) referem-se às medidas das 

estações automáticas, ou seja, basicamente a leitura das estações privadas. O ERJ é a 

segunda UF com maior densidade demográfica, possui o segundo maior PIB do Brasil, 

onde o setor industrial é bastante representativo, diversificado e complexo (com 

destaque ao setor petroquímico, metalurgia e siderurgia), possui uma frota veicular 

significativa e intenso tráfego em todo o Estado. Por essas razões e a magnitude dos 

resultados, esse estudo aponta para a necessidade de se buscar melhores práticas para 

o monitoramento da qualidade do ar e para a publicação clara de informações à 

sociedade, bem como implementar medidas mais rigorosas e urgentes para o controle 

da poluição. 



 
 

 

 


