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Introdução 

Durante o feriado estadual de São Jorge (23/4) são 
detonadas uma grande quantidade de fogos de 
artifício, em especial, os sonoros, que se 
intensificam na alvorada, na porta da igreja de São 
Jorge, que fica no centro da cidade do Rio de 
Janeiro (CCRJ). 
A exposição de seres humanos por curto período de 
tempo a íons e poluentes emitidos pela queima de 
fogos tem sido alvo de estudos ao redor do mundo, 
que relatam possíveis prejuízos a saúde nestes 
dias. 1-2 Por este motivo, este estudo objetiva avaliar 
o perfil da qualidade do ar (MP10) monitorada no 
CCRJ durante o feriado de São Jorge, assim como 
análise de íons (Cl-, F-, CH3COO-, NO3

-, SO4
2-, Ca2+, 

Na+, Mg+2 e K+) dos materiais particulados. 

Resultados e Discussão 

Foram adotados neste estudo os dados horários de 
MP10, monitorados (-22,543002/-43,104136) pela 
estação automática (Spirant BAM, ECOTECH, 
Australia), a qual é operada pela SECONSERMA, 
para verificação do perfil horário das concentrações 
de material particulado inalável (MP10) na CCRJ.   
 

 
Figura 1. Concentração média horária de MP10 no 
feriado de São Jorge e nos finais de semana dos 
meses de abril e maio de 2019 no CCRJ.   
 
 No horário entre 2:30 a 6:30 do dia 23/4/2019, que 
se inicia a queima de fogos em comemoração ao 
dia de São Jorge, a concentração de MP10 chegou a 
ser 2,5 vezes maior (77 µg m-3) que as 
concentrações médias observadas neste mesmo 
horário nos finais de semana de abril e maio de 
2019 (Figura 1), que é um período que há uma 
redução significativa das atividades comerciais e 

circulação de veículos na região. Entretanto, a 
média de 24h do MP10 no feriado ficou bem abaixo 
do padrão nacional de qualidade do ar (120 µg m-

3),3 o qual foi revisado recentemente. A fim de 
complementar o estudo, foram utilizados também os 
filtros coletados (-22,910389°/-43,235731°)  pelas 
estações semiautomáticas (AGVPM2,5/AGVPM10, 
Energética, Brasil) operadas pelo INEA, que 
monitoram material particulado até 10 µm (MP10) e 
2,5 µm (MP2,5), em finais de semana do mês de 
março a maio de 2019, assim como no feriado de 
São Jorge, para determinação de concentrações de 
ânions Cl-, F-, CH3COO-, NO3

- e SO4
2- e SO42-  e 

cátions Ca2+, Na+, Mg+2 e K+ presentes no ar 
ambiente, através de cromatografia iônica.  A fração 
de MP2,5/MP10 foi alta para Na+ (78%) e K+ (68%), 
indicando que a maior porção destes elementos tem 
um baixo diâmetro aerodinâmico, aumentando a sua 
penetrabilidade no trato respiratório, porém este 
perfil se mantem similar quando comparados com 
os finais de semana. Entretanto, no dia do feriado, 
os resultados desta razão para fluoretos (8%) e 
acetatos (40%) foram muito menores que as 
observadas nos finais de semana, que 
apresentaram razões de 63-167% e 72-125%, 
respectivamente, o que mostra um comportamento 
anômalo, que requer mais investigação científica. 

Conclusões 

Os resultados do monitoramento horário da 
qualidade do ar mostram que há um aumento das 
concentrações de MP10 durante a queima de fogos 
de artifício, por esta razão devem se realizar ações 
preventivas de controle a episódios críticos de 
poluição, tal como a decretação do feriado, de forma 
a reduzir a carga de emissão de poluentes por 
outras fontes, a fim de evitar riscos à saúde da 
população concentrada próxima ao local da queima 
de fogos. Além disso, se faz necessário maiores 
esforços para explicar a razão da mudança de 
comportamento da qualidade do ar em relação aos 
ânions F- e CH3COO-. 
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