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Introdução 

A legislação brasileira determina os padrões 
nacionais de qualidade do ar e estabelece que o 
monitoramento e divulgação dos níveis de 
concentração dos poluentes são atribuições dos 
estados.1,2 Dessa forma, é responsabilidade dos 
estados a instalação e operação das estações de 
monitoramento, a elaboração dos relatórios anuais, 
o cálculo e divulgação diárias dos índices de 
qualidade do ar, o licenciamento ambiental e 
estabelecimento de outras normas e procedimentos 
para promover a saúde da população e a qualidade 
de vida no referente ar ambiente. Neste trabalho foi 
avaliada a rede de monitoramento da cidade do Rio 
de Janeiro à luz da legislação. 

Resultados e Discussão 

Foram compiladas as estações de monitoramento 
da qualidade do ar da cidade do Rio de Janeiro, 
entre 2011 e 2018, operadas pela rede estadual e a 
rede municipal. Para cada uma delas foram 
analisados quais são os poluentes monitorados e a 
frequência da obtenção dos dados, interrupções no 
funcionamento e divulgação dos resultados. Apesar 
do grande esforço realizado antes das Olimpíadas 
Rio 2016, para adequar a rede de monitoramento 
(especialmente nas zonas olímpicas) às exigências 
da legislação, a partir de 2017 observou-se um 
grande deterioro da mesma, especialmente das 
estações operadas pelo INEA. No ano de 2018 
apenas quatro estações da SMAC e uma do INEA 
coletaram e disponibilizaram dados para todos os 
poluentes legislados, hidrocarbonetos e para   os 
parâmetros meteorológicos, na maior parte dos dias 
e disponibilizaram esses dados para a população. 
Outras estações determinaram apenas alguns 
poluentes ou operaram em forma descontinua ou 
não disponibilizaram os resultados.  
Na Figura 1 é mostrado um mapa da cidade do Rio 
de Janeiro com a localização das estações 
completas. São mostradas, também, rosas dos 
ventos típicas (calculadas usando dados 
meteorológicos e um código em linguagem R),3 

podendo ser observado que na região da Tijuca 
predominam ventos da direção sul (brisa de 
montanha) e norte, enquanto nas outras estações 
os ventos vem das direções este/sudeste ou oeste, 
ou seja das áreas industriais de Duque de Caxias e 
Santa Cruz, respectivamente. Também são 
mostradas simulações típicas de dispersão do ar da 
região de Duque de Caxias, realizadas usando o 

programa HYSPLIT e dados da NOAA para o ano 
de 2018.4 Os resultados indicam a necessidade de 
uma maior quantidade de estações completas na 
região impactada pelas massas de ar provenientes 
das áreas industriais ou que atravessam vias de alta 
densidade veicular como a Avenida Brasil, Linha 
Amarela e Vermelha. 
 
Figura 1. Localização das estações completas, 
rosas dos ventos para os diferentes locais e 
transporte das massas de ar desde o polo industrial, 
no ano de 2018. 

 

Conclusões 

Os resultados obtidos neste trabalho mostram que a 

rede de monitoramento da cidade do Rio de Janeiro 

não atende à legislação que exige que os poluentes 

legislados sejam monitorados e a população 

informada dos resultados, de forma de garantir a 

saúde e bem-estar da população. A topografia 

complexa da cidade, assim como as altas 

temperaturas e índices de radiação, promove a 

formação de ozônio, tornando o problema ainda 

mais complexo e preocupante para a saúde dos 

cidadãos. Na instalação de novas estações deverá 

ser considerada a circulação das massas de ar, de 

forma de atender regiões não contempladas, como 

a região entre os maciços da Tijuca e Pedra Branca 

que, de acordo com as simulações, frequentemente 

recebe poluentes da região norte. 
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