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RESUMO 

 

 O estudo da poluição atmosférica está se tornando cada vez mais comum, a 

poluição do ar é o resultado da contaminação por gases e partículas sólidas e 

líquidas suspensas na atmosfera. O efeito causado pode ser imediato ou a 

médio ou longo prazo, uma vez que a poluição, dependendo das condições 

meteorológicas e topográficas locais, pode ser de difícil dispersão. O material 

particulado é um dos poluentes que apresenta maior perigo, por se tratar de 

partículas muito finas, que penetram no organismo humano com facilidade. O 

objetivo deste estudo foi analisar e comparar a concentração do PM10 em três 

regiões do estado Rio de Janeiro: Cidade de Deus, Seropédica e Duque de 

Caxias, verificando se o tipo de atividade desenvolvida (urbana, rural ou 

industrial) exerce influência nos níveis de poluição. Além disso, verificar se os 

padrões de qualidade do ar adotados pelo Brasil estão sendo respeitados nas 

três regiões de estudo e realizar um estudo de caso para analisar a trajetória e 

deposição dos poluentes utilizando o modelo de trajetórias “HYSPLIT”. Para o 

estudo em questão, os dados diários do PM10, de 1998 a 2013 foram 

fornecidos pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA-RJ). A região de 

Seropédica apresenta características rurais, Cidade de Deus é uma região 

urbana e Duque de Caxias, caracterizada como industrial. A análise envolveu 

técnicas de imputação de dados, bem como a análise de séries temporais e 

testes estatísticos. Como resultados iniciais, destacam-se as diferenças entre 

as médias das regiões, sendo que a área com característica rural, Seropédica, 

apresentou menor concentração média de PM10, 26,6 µg m-3, enquanto que as 

regiões de Cidade de Deus e Duque de Caxias apresentaram médias 

superiores a 67 µg m-3. Identificou-se que os padrões de qualidade do ar não 

foram respeitados na maioria dos dias em estudo nas regiões urbana e 

industrial, ao contrário da região rural, o que sugere que o tipo de atividade 

desenvolvida na região pode estar influenciando na presença e concentração 

do PM10. Espera-se que este estudo possa servir de base para a elaboração de 

políticas públicas, proporcione conhecimento e conscientização da população 

quanto a importância da redução da emissão de poluentes.   

Palavra Chave: Material Particulado; Poluição atmosférica; Rio de Janeiro; 

Qualidade do ar, Modelo de trajetórias HYSPLIT. 
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ABSTRACT 

 

The study of atmospheric pollution is becoming more common, the air pollution 

is the result of gas, suspended solid and liquid particles contamination in the 

atmosphere. The caused effect might be immediate or in the medium or long 

term, since the pollution, depending of the meteorological conditions and local 

topographics, can be of difficult dispersion. The particulate matter is one of the 

most dangerous pollutants, since it’s made of microscopic particles, that easily 

penetrates the human organism. The purpose of this study was to analyze and 

compare the concentration of PM10 in three regions of the state of Rio de 

Janeiro: Cidade de Deus, Seropédica and Duque de Caxias, verifying if the kind 

of activity developed (urban, rural or industrial) has influence over the pollution 

levels. In addition to that, verifying if the air quality standards adopted in Brazil 

are being respected on the three regions of study and to conduct a case study 

of the pollutants’ trajectory and deposition using the “HYSPLIT” trajectory 

model. For the study in case, daily data of PM10 from 1998 to 2003 were 

supplied by the Instituto Estadual do Ambiente (INEA-RJ) (State Institute of 

Environment, INEA-RJ). Seropédica region shows rural characteristics, Cidade 

de Deus is an urban region and Duque de Caxias, is characterized as an 

industrial region. The analysis involved data input techniques, as well as 

analysis of temporal series and statistics tests. In the initial results, the 

difference of the regions’ average concentrations is highlighted, with the 

characteristic rural region, Seropédica, showing lower average concentration of  

PM10, 26,6 µg m-3 while the regions of Cidade de Deus and Duque de Caxias 

showed higher averages of 67 µg m-3. It has been identified the air quality 

standards weren’t respected on most of the days during the study in the urban 

and industrial regions, the opposite of the rural region, which suggests the kind 

of activity developed in the region could be influencing the presence and 

concentration of PM10. Hopefully this study could serve as a basis for the 

elaboration of public policies, providing knowledge and consciousness to the 

population regarding the importance in reducing pollutants’ emission. 

 

Keyword: Particulate Material; Atmospheric pollution; Rio de Janeiro; Air 

quality, HYSPLIT trajectory model. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde a primeira metade do século XX, a poluição atmosférica é 

considerada um grave problema nos grandes centros urbanos, sendo os 

automóveis e fábricas as principais fontes poluidoras (BRAGA; PEREIRA: 

SALDIVA, 2002). Estudos vêm sendo realizados com o objetivo de solucionar 

ou amenizar a poluição presente nas cidades, visando tornar mais ameno o 

impacto na saúde humana (GOUVEIA et al., 2003; BARAN; LEGEY, 2011). 

Durante a Conferência das Nações Unidas (COP 21), realizada em 

dezembro de 2015 na França, um acordo foi selado por todos os países que se 

comprometeram em combater as mudanças do clima, reduzindo as emissões 

de gases do efeito estufa, chamado de Acordo de Paris, sendo assim as 

consequências da conferência um passo importante para a melhoria da 

qualidade de vida no mundo (NAÇÕES UNIDAS, 2015). 

O efeito da poluição do ar na saúde humana, mesmo quando os níveis de 

poluição não ultrapassam os limites aceitáveis. Algumas das causas mais 

evidentes nos estudos são as doenças cardiovasculares, respiratórias e 

diminuição da função pulmonar (BORJA et al., 1997; ANDERSON et al., 1996; 

ROEMER et al., 1993). 

As políticas públicas deveriam ser implantadas com o objetivo de manter o 

nível da qualidade do ar de acordo com o especificado pelo Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA), decreto 99.275/90, trazendo grandes benefícios 

para a população e o ambiente, pois uma cidade com altos níveis de poluição 

podem apresentar perda de visibilidade, suas emissões impactam no 

aquecimento global, além de aumentar a incidência de algumas doenças como 

as respiratórias e as crônicas. 

Segundo Moreira, et al. (2008), apesar do monitoramento dos poluentes na 

atmosfera ser uma atividade fundamental para o controle da qualidade do ar e 

criação de políticas públicas, fatores como localização dificultam o processo de 

monitoramento e controle da qualidade do ar. 

Para se colocar o equipamento de coleta deve-se ter uma região 

homogênea, se tratando de relevo, tipo de solo e ocupação, pois esses fatores 

dificultam a caracterização e previsão da dispersão dos poluentes. Nos centros 

urbanos, por se ter áreas heterogênea de acordo com essas características, é 
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difícil ocorrer o monitoramento adequado da qualidade do ar, pois para se ter 

um mapeamento adequado deve-se ter pontos de coleta em maior quantidade 

nesses centros, elevando muito o custo para monitoramento da qualidade do 

ar.  

Já é realizado em algumas regiões o controle da poluição atmosférica, 

sendo esse acompanhamento de escala local ou regional, através de redes de 

monitoramento da qualidade do ar. Esses procedimentos são de fundamental 

importância como instrumento de políticas públicas, pois podem verificar se os 

limites estabelecidos pela legislação estão sendo cumpridos, caso não estejam, 

intervenções específicas possam ser colocadas em prática. 

O estado do Rio de Janeiro fica situado no Sudeste do Brasil e sua capital é 

a segunda maior metrópole do país. O estado possui clima tropical atlântico, 

com variações devido às diferenças de altitude, vegetação e proximidade do 

oceano. O estudo foi conduzido em três regiões do Rio de Janeiro: Cidade de 

Deus (CDD), bairro carente, que foi considerado por muito tempo a mais 

perigosa favela do Rio, tem aproximadamente 43 mil habitantes, segundo IBGE 

(2010), identificado como área urbana; Duque de Caxias (DCX), que é um 

município situado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na Baixada 

Fluminense, tem cerca de 883 mil habitantes, segundo o IBGE (2015), 

apresentando características industriais; e Seropédica (SPD), que é um 

município da Microrregião de Itaguaí e fica localizado a 72 quilômetros da 

capital do estado, tem cerca de 83 mil habitantes, segundo o IBGE (2015), e 

possui característica de área rural. 

No Brasil, existe grande dificuldade em obter dados sobre poluentes. Na 

maioria das regiões não existe investimento adequado para estudos nessa 

área, dificultando a realização de trabalhos científicos que poderiam ser usados 

em melhorias para a população e auxílio das ações por parte dos governantes. 

Esse trabalho está sendo realizado, graças ao apoio do INEA-RJ, em especial 

a Prof. Dr.ª Adriana Gioda, que tem estudos de grande importância para o meio 

científico e que disponibilizou 16 anos de informações sobe o Material 

Particulado de Diâmetro aerodinâmico inferior a dez micrômetros (PM10). 

Trabalhos utilizando a mesma base de dados fornecida pelo INEA foram 

publicados por Adriana Gioda e outros pesquisadores analisando o material 

particulado associado a outros materiais e diversas formas, como realizando a 
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caracterização química e o transporte dos aerossóis (Gioda et al, 2011), 

associando a poluição atmosférica na região do Rio de Janeiro com 

internações por doenças respiratórias (Rodriguez-Cotto et al, 2014), além de 

um artigo contendo a maior série histórica já analisada na América do Sul, 

realizando o monitoramento da concentração do PM10 e outros poluentes para 

a cidade do Rio de Janeiro (Gioda et a, 2016). 

Embora os dados disponibilizados tenham limitações, como falhas nos 

registros, técnicas de imputação foram utilizadas para suprir essa necessidade 

e validar as informações, podendo então serem aplicados métodos estatísticos 

de análise para elucidar questões importantes da relação das variáveis 

climáticas e o comportamento da poluição dessas regiões.  

Com o objetivo de analisar as concentrações do PM10, identificando se os 

padrões de qualidade do ar estabelecidos pelo CONAMA estão sendo 

respeitados nessas três regiões do Rio de Janeiro, além de comparar 

diferenças significativas devido às características das atividades desenvolvidas 

(urbana, rural, ou industrial). Este estudo também se propõe a identificar a 

trajetória percorrida pelo poluente até chegar ao ponto de coleta e em que 

direção este se dispersa. 

Quanto à forma de estruturação do referido trabalho, o mesmo é composto 

por 6 capítulos, esta introdução que contém a problemática inicial do estudo. O 

segundo capítulo aborda os objetivos do estudo, o terceiro trata-se da revisão 

de literatura, abordando o conceito de material particulado, suas implicações 

com a saúde e o clima, além dos padrões de qualidade do ar, adotados pela 

Organização Mundial de Saúde, Conselho Nacional do Meio Ambiente e do 

Estado do Rio de Janeiro. 

O quarto capítulo descreve os materiais e métodos utilizados durante o 

estudo, mostrando uma descrição da área de estudo, descrição dos dados 

utilizados e as metodologias usadas. O quinto capítulo traz os resultados e 

discussões do estudo, uma visão geral do material particulado durante o 

período de estudo, uma comparação com os padrões estabelecidos para 

garantir a qualidade do ar, além de analisar os dados climáticos e a trajetória 

do poluentes durante dois dias escolhidos estrategicamente. 

O sexto e último capítulo destina-se às considerações finais do trabalho, 

apresentando as perspectivas de estudos futuros que poderão contribuir cada 
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vez mais para o enriquecimento dos conhecimentos científicos da referida 

problemática. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

 Analisar a concentração atmosférica do PM10 de três regiões distintas do 

estado do Rio de Janeiro, verificando através de técnicas estatísticas se existe 

diferença entre as regiões e se os padrões de qualidade do ar são atendidos 

durante o período em análise. Além de realizar um estudo de caso utilizando o 

modelo de trajetória HYSPLIT para verificar qual localidade os poluentes estão 

sendo depositados.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

  

 Analisar a concentração atmosférica do PM10 das três regiões do Rio de 

Janeiro, verificando através de testes estatísticos se existe tendência e 

sazonalidade para o período estudado; 

 

 Verificar e comprovar estatisticamente em quais períodos do ano os 

padrões estabelecidos pela OMS e CONAMA para concentrações 

diárias e anuais de material particulado foram ultrapassados; 

 

 Verificar para qual direção a concentração atmosférica do PM10 está 

sendo depositado para as três regiões do estudo, em dias previamente 

identificados através do modelo de trajetória HYSPLIT;  
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Material particulado 

 

 Material particulado são partículas que se apresentam dispersas na 

atmosfera com dimensões que variam entre 0,001 μm a 500 μm, dependendo 

da classificação dada por cada autor, mas que em sua grande maioria tem 

tamanhos que não são visíveis aos olhos humanos. A classificação é dada pelo 

diâmetro aerodinâmico pois apresentam formato esférico (GODISH, 1991; 

LENZI, 2009). 

 Os aerossóis são considerados dispersão de partículas sólidas e 

líquidas cujo diâmetro seja menor que 100 μm, os maiores são classificados 

como material particulado grosso, que apresentam diâmetro maior que 2,5 μm 

e particulados finos, que apresentam diâmetro inferior a 2,5 μm. Recentemente, 

o material particulado foi classificado também como partículas quase-ultrafinas, 

quando apresentam diâmetro inferior a 0,25 μm e ultrafinas, quando tem 

diâmetro inferior a 0,1 μm (MINGUILLÓN, 2008). 

 Os particulados da atmosfera originam-se de processos naturais, sendo 

a principal fonte de formação de particulados líquidos a evaporação da água 

através da energia solar, para particulados sólidos a emissão de poeiras 

vulcânicas, dispersão de pólens das flores, entre outros. Com relação às ações 

antrópicas, os poluentes originam-se através da geração de fumaça, fuligem e 

cinzas com a utilização de automóveis, das indústrias, atividades de queimadas 

e a produção de energia (SCHIRMER, 2009). 

Sabe-se que a principal fonte poluidora do ambiente são as ações 

antrópicas, no entanto, as ações naturais também influenciam na concentração 

de poluentes da região, que são os casos das localidades próximas a vulcões e 

desertos (POZZA, 2005), que apresentam episódios significativos de poluição 

severa. 

A concentração desses poluentes pode ser dispersa na atmosfera 

dependendo de fatores como a temperatura, topografia, velocidade e direção 

dos ventos, turbulência, convecção e sistemas atmosféricos que atuam 

naquela determinada região, fazendo com que locais bem próximos tenham 

níveis de concentração distintos (LENZI, 2009). 
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Os particulados da atmosfera produzem inúmeros efeitos quando 

presentes no meio ambiente, como redução da visibilidade, dificultando o 

serviço da viação aérea, como casos onde há neblina. Para quem mora em 

regiões próximas a plantações de cana de açúcar, no período da queima das 

folhas, o ar quente das chamas forma correntes de ar que levam as cinzas, 

fuligens e fumaças para outras regiões e faz com que ocorra precipitação, além 

de gerar “poeira” para residências vizinhas (LENZI, 2009). 

 

3.2. Relação entre o material particulado e a saúde 

 

As partículas inaláveis, que são as que têm diâmetro aerodinâmico 

inferior a 10 μm (PM10), afetam diretamente o clima do planeta através da 

dispersão e absorção da radiação solar e, indiretamente, atuando como núcleo 

de condensação nos processos de formação de nuvens (RAMANATHAN et al., 

2007) mas o fez com que essas partículas fossem tão estudadas é o efeito que 

ela causa a saúde humana. 

O material particulado fino (diâmetro inferior a 2,5 μm) pode atingir os 

alvéolos pulmonares (ARBEX et al., 2007) e as partículas ultrafinas (diâmetro 

inferior a 0,1 μm) podem atingir a corrente sanguínea e consequentemente 

qualquer órgão do corpo, tais como coração e cérebro, podendo causar efeitos 

adversos sobre a função cardíaca e a coagulação do sangue, assim como nas 

funções do sistema nervoso central (KREYLING et al., 2006). 

Segundo Gioda (2006), as partículas suspensas na atmosfera tornaram-

se o poluente mais tóxico, pois este agrega-se aos demais poluentes e acaba 

sendo o principal responsável pelo aumento da mortalidade por causas 

respiratórios e cardiovasculares. 

Alguns estudos relacionam os efeitos da poluição na saúde humana e 

evidenciam que a associação da exposição do indivíduo ao material particulado 

fino acomete em mortes prematuras, doenças mutagênicas e problemas 

respiratórios (BRUNEKREEF et al., 2005; DELAFINO et al., 2006). Outros 

estudos apresentam a relação do material particulado grosso no agravamento 

de problemas respiratórios, como a asma (NASCIMENTO et al., 2006; 

NASCIMENTO et al., 2012). O perigo causado pela inalação de partículas 

depende não só da forma e tamanho das mesmas como também da 



24 
 

composição química e do lugar no qual elas foram depositadas no sistema 

respiratório (POPE et al., 2006; YIN et al., 2008). 

 

3.3. A relação da poluição do ar com o clima 

 

A presença das edificações, a cobertura do solo, a emissão de gases e 

de calor modificam o clima urbano (LIMA, 2006). Vários estudos tentam 

identificar e mensurar os fatores que influenciam nessas modificações 

climáticas (GOUVEIA, 2003; BERTRAN, 2004; MAZZOLENI, 2007) 

Segundo AZUAGA (2000), a poluição atmosférica pode ser definida 

como a presença de substâncias nocivas, na atmosfera, em quantidade 

suficiente para afetar sua composição ou equilíbrio, prejudicando o meio 

ambiente e as mais variadas formas de vida. Este tipo de poluição causa sérios 

impactos não só na vida humana, como também na vida animal e vegetal, além 

da deterioração de bens culturais de lazer e da inutilização ou depreciação dos 

recursos naturais. 

Dentre todos os problemas ambientais, o clima é o que traz uma 

preocupação considerável, pois afeta os tipos de vegetações, os animais, o 

mecanismo do ciclo d’água e, até mesmo, a organização do homem no espaço 

social, mudando completamente ambientes inteiros, por isso a importância de 

estudos envolvendo essa temática (MESQUITA, 2005). 

AZUAGA (2000) afirmou que entre os danos ao ambiente e à saúde 

humana, causados pela emissão desses poluentes, destacam-se: a 

acidificação de rios e florestas, o ataque aos materiais, o aumento de 

problemas respiratórios e circulatórios na população, bem como a perda de 

bem-estar da população, além do efeito estufa e do aquecimento global. Nota-

se que os danos provenientes da poluição atmosférica não se restringem 

somente às áreas onde ocorreu a emissão, pois através da dispersão por meio 

das correntes de ar, as partículas e gases ultrapassam fronteiras regionais e 

nacionais. 

A redução da visibilidade pode ser causada por materiais particulados, 

por neblinas, nevoeiros, vapores que absorvem e dispersam luz e é 

extremamente prejudicial ao tráfego em geral e, em particular, ao tráfego 

aéreo, podendo ocasionar diversos acidentes (MOREIRA, 2008). 
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3.4. Padrões de qualidade do ar 

 

 Neste tópico apresentam-se os padrões de qualidade do ar que foram 

utilizados como determinantes para a análise da concentração do PM10 das 

três regiões do estado do Rio de Janeiro. 

 

3.4.1. Diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu diretrizes para a 

qualidade do ar em 2005, que variam de acordo com a viabilidade técnica, 

considerações econômicas e alguns fatores políticos e sociais, mas que tem 

como objetivo balancear os riscos à saúde, que dependem do desenvolvimento 

e da capacidade nacional de gerenciar a qualidade do ar. Todas as diretrizes 

recomendadas pela OMS devem ser levadas em consideração, mas os 

governos devem considerar as peculiaridades locais para estabelecer seus 

padrões nacionais. 

Para o material particulado, a OMS (2005) estabeleceu Metas 

Intermediárias (IT), para amostragem em 24h e médias anuais. Existem três 

estágios intermediários (IT 1, IT 2, IT 3), até chegar ao critério mais rigoroso 

que é o recomendado para a qualidade do ar. Para as amostragens de 24 

horas, tem-se os seguintes padrões para as metas intermediárias e o 

recomendado para a qualidade do ar: 

 IT 1 - Até 150 µg m-3; 

 IT 2 - Até 100 µg m-3; 

 IT 3 -  Até 75 µg m-3; 

 Padrão recomendado pela OMS - 50 µg m-3. 

 

 Para as concentrações anuais, os padrões são: 

 IT 1 - Até 70 µg m-3; 

 IT 2 - Até 50 µg m-3; 

 IT 3 -  Até 30 µg m-3; 

 Padrão recomendado pela OMS - 20 µg m-3. 
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3.4.2. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

 

O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, sendo um órgão 

consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA e 

foi instituído pela Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, regulamentada pelo Decreto 99.274/90. 

        Dentre as competências do CONAMA, estão: estabelecer, 

privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição causada 

por veículos motores, aeronaves, e embarcações, mediante audiência dos 

Ministérios competentes; estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao 

controle e a manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso 

racional dos recursos ambientais, principalmente, hídricos; estabelecer 

sistemática de monitoramento, avaliação e cumprimento das normas 

ambientais. 

Sabendo que existe a necessidade de ampliar o controle de um número 

maior de poluentes atmosféricos, visto que se os seus limites de concentrações 

forem ultrapassadas, podem afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao 

meio ambiente em geral, o CONAMA instituiu em 28 de junho de 1990, a 

resolução de nº 03, que estabelece padrões para alguns poluentes, como: 

 

III - Partículas Inaláveis 

a) Padrão Primário e Secundário 

1- concentração média aritmética anual de 50 (cinqüenta) microgramas 

por metro cúbico de ar. 

2 - concentração média de 24 (vinte e quatro) horas de 150 (cento e 

cinqüenta) microgramas por metro cúbico de ar, que não deve ser 

excedida mais de uma vez por ano. 

 

        Foi elaborado também o Plano de Emergência para Episódios Críticos 

de Poluição do Ar, com o objetivo de prevenir grave e iminente risco à saúde 

da população, tendo três níveis: 
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Nível de atenção: concentração de partículas totais em suspensão, 

média de 24 (vinte e quatro) horas, de 375 (trezentos e setenta e cinco) 

microgramas por metro cúbico; 

Nível de alerta: concentração de partículas totais em suspensão, média 

de 24 (vinte e quatro) horas, de 625 (seiscentos e vinte e cinco) 

microgramas por metro cúbico; 

Nível de emergência: concentração de partículas totais em suspensão, 

média de 24 (vinte e quatro) horas, de 875 (oitocentos e setenta e cinco) 

microgramas por metro cúbico. 

 

        E fica sob responsabilidade do Estado o monitoramento desses padrões 

e a competência para indicar as autoridades responsáveis pela declaração dos 

diversos níveis.  

 

3.4.3. Padrão de qualidade do ar adotado pelo estado do Rio de 

Janeiro 

 

De acordo com o decreto Nº 44.072 de 18/02/2013 que regulamenta os 

padrões de qualidade do ar no estado do Rio de Janeiro, tendo por base 

padrões nacionais e as diretrizes e recomendações da organização mundial de 

saúde, e dá outras providências, os padrões de qualidade do ar para o estado 

do Rio de Janeiro são os estabelecidos pelo CONAMA, conforme capítulo II, 

descrito abaixo:  

 

“CAPÍTULO II - DOS PADRÕES DE QUALIDADE DO AR 

Art. 2° - A administração da qualidade do ar no território do Estado do Rio de 

Janeiro será realizada pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) mediante 

aplicação de Padrões de Qualidade do Ar, compreendidos por Metas 

Intermediárias e Padrões Finais. 

 

Parágrafo Único - Os valores das Metas Intermediárias e Padrões Finais serão 

fixados por Decreto, após proposta do Conselho Estadual do Meio Ambiente - 

CONEMA, no período máximo de 5 (cinco) anos, a contar da data de 

publicação deste Decreto, tendo por base Minuta elaborada pelo INEA, no qual 
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obrigatoriamente: (Redação dada pelo Decreto Nº 45798 DE 21/10/2016). 

 

I - serão revisados os Padrões de Qualidade do Ar, previstos pela Resolução 

CONAMA 03/90, para poluentes como Monóxido de Carbono (CO), Partículas 

Totais em Suspensão (PTS), Partículas Inaláveis (PI), Ozônio (O3), Dióxido de 

Nitrogênio (NO2) e Dióxido de Enxofre (SO2); 

 

II - serão incorporados Padrões de Qualidade do Ar para os poluentes Benzeno 

e Material Particulado 2,5 (MP 2,5); 

 

III - poderão ser estabelecidos parâmetros auxiliares, a qualquer tempo, para 

poluentes tais como Fumaça, Chumbo (Pb) em material particulado e outros;” 

 

 Visto que o Estado do Rio de Janeiro utiliza a resolução do CONAMA 

como padrão, esta será comparada aos dados juntamente com o estabelecido 

pela OMS. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Área de estudo 

 

O Rio de janeiro é uma das vinte e sete unidades federativas do país, 

localizado do lado leste da região Sudeste e tem duas regiões morfológicas 

distintas: a baixada e o planalto, que influenciam diretamente no clima e, por 

isso, tem variação do tropical ao subtropical. Tem o segundo maior Produto 

Interno Bruto (PIB) do país e uma população de aproximadamente 16.635.996 

habitantes, segundo estimativas do IBGE para 2016, com uma densidade 

demográfica elevada, de aproximadamente 379 habitantes por km². 

Mais do que qualquer outra região do País, a região Sudeste tem uma 

grande variedade de regimes climáticos, isso se deve aos tipos 

geomorfológicos, climáticos e a biodiversidade. 

O fator mais marcante da região Sudeste é a distribuição da 

precipitação, tanto espacial quanto temporal, sendo o fator ambiental mais 

importante, pois influencia aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos. 

Ocorre grande variação inter e intra anual no estado do Rio de Janeiro, devido 

aos distúrbios de mesoescala, condições de topografia, entre outros aspectos. 

A região sofre grande influência de diversos fenômenos de grande 

escala, como: El Niño, La Niña, Oscilação Decenal do Pacífico, Sistemas Frios, 

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e os atributos do meio físico 

que condicionam o clima, como a maritimidade/continentalidade, que influencia 

a temperatura, a topografia, que mesmo não sendo muito elevada, promove 

turbulências por ser acidentada (CAVALCANTI, 2009). 

A posição latitudinal favorece a ampla exposição da região a radiação 

solar, o que acaba favorecendo a ocorrência de intensos movimentos 

convectivos, existindo também grande variação de temperatura, principalmente 

durante o dia. A atuação do oceano faz com que existam diferenças de 

temperatura ao longo do litoral. Segundo CAVALCANTI et al. (1993), os meses 

de junho, julho e agosto concentram as maiores probabilidades de ocorrência 

de baixas temperaturas. 

Como a região Sudeste é quase que totalmente intertropical, a chuva 

acaba sendo o principal tipo de precipitação e sua distribuição é influenciada 
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pelos aspectos geográficos e pela dinâmica dos sistemas atmosféricos que 

atuam na região. 

No Rio de Janeiro, o volume de precipitação anual varia entre 1.500mm 

a 1.700mm, pois ocorre um equilíbrio entre o anticiclone migratório polar e o 

sistema de alta pressão do Atlântico Sul, fazendo com que ocorram chuvas 

intensas e prolongadas, no verão. A variabilidade interanual afeta a agricultura, 

o abastecimento hídrico e energético, o que acaba dificultando o planejamento 

pela baixa possibilidade de acerto das situações do tempo (CAVALCANTI, 

2009). 

 Para este estudo três regiões do Estado do Rio de Janeiro, Cidade de 

Deus, Duque de Caxias e Seropédica, que tem características demográficas, 

urbanas e climáticas bem distintas umas das outras, analisando-se quanto à 

concentração de PM10 e caracterização sociodemográfica.  

 



31 
 

 

Figura 1 – Imagem espacial do estado do Rio de Janeiro, com destaque 

para as regiões de estudo, com base cartográficas do IBGE do ano de 

2015 

 

Ao analisar as três regiões em conjunto, percebem-se grandes 

diferenças entre estas. Além da característica econômica, que cada uma tem 

sua peculiaridade, existe a questão demográfica. O município com 

características industriais tem uma densidade demográfica de 1.852 habitantes 
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por km², quase 7 vezes maior que o município com características rurais, que 

tem apenas 292 habitantes por km². 

Outra informação que deve ser ressaltada é o Produto Interno Bruto 

(PIB) per capita. Em Duque de Caxias, esse valor é aproximadamente 38 mil 

reais por habitante, enquanto que em Seropédica não chega a 8 mil reais 

(IBGE, 2010). 

Cidade de Deus, que foi recentemente classificado como um bairro 

localizado no município do Rio de Janeiro, é uma região com densidade 

demográfica de 352 habitantes por km² e que por ser um “morro”, apresenta 

características urbanas, com muitas moradias, comércios pequenos e grande 

movimentação de carros e motos (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2012). 

 

Tabela 1 – Dados demográficos das três regiões do estudo do estado do 

Rio de Janeiro, Cidade de Deus, Duque de Caxias e Seropédica, período 

2010 e 2015 

Variáveis 
Cidade de 

Deus 
Duque de Caxias Seropédica 

Tipo Bairro Município Município 

Área (km²) 120,58 467,620 283,762 

População (2015) 42.476 882.729 82.892 

Densidade 

populacional (hab/km²) 
352 1.852 292 

Número de domicílios 14.742 269.284 24.249 

Habitantes por 

domicílio 
2,88 3,27 3,41 

PIB per capita (R$) - 25.822,35 7.297,09 

Caracterização Urbana Industrial Rural 

Fonte: IBGE 
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4.1.1 Cidade de Deus 

 

Cidade de Deus é uma comunidade que fica localizada dentro da cidade 

do Rio de Janeiro (Latitude: -23,0392246; Longitude: -45,4649951), que antes 

pertencia ao bairro de Jacarepaguá, mas que foi desmembrada e hoje é 

oficialmente um bairro. Trata-se de um local carente e que por muito tempo foi 

considerada a região mais perigosa da cidade. 

Segundo o IBGE (2010), a Cidade de Deus tem aproximadamente 43 mil 

habitantes e quase 15 mil domicílios, é um bairro com situação relativamente 

precária, pois tem um alto índice de desempregados (33%), baixa escolaridade 

(44% não tem ensino fundamental) e baixa renda (30% ganham até um salário 

mínimo) (IBASE, 2010), devido a sua localização na cidade do Rio de Janeiro, 

apresenta temperaturas altas, podendo chegar a 40ºC no verão. 

 

 

Figura 2 – Imagem espacial do bairro Cidade de Deus, localizado na 

Cidade do Rio de Janeiro, com base cartográficas do IBGE do ano de 

2015 
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4.1.2 Duque de Caxias 

 

Duque de Caxias foi emancipada de Nova Iguaçu em 1943, na qual a 

população da cidade já ultrapassava 100 mil habitantes e era considerada uma 

“cidade dormitório”, mas que já apresentava indícios de industrialização 

(Latitude: -22,7868246; Longitude: -43,3131063). 

A primeira indústria a se instalar em Duque de Caxias foi a Fábrica 

Nacional de Motores (FNM) e foi, a partir da década de 60, que a cidade 

passou a se transformar em um grande potencial em termos de indústria, 

tornando-se logo depois no mais importante polo industrial do país, tendo hoje 

o segundo maior PIB do Estado, ficando atrás somente da capital 

(PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS, 2016). 

Em 2015, Duque de Caxias possuía aproximadamente 883 mil 

habitantes, segundo estimativa do IBGE (2015), apresentando clima quente na 

maior parte da região, podendo chegar a temperatura de 40ºC no verão, mas 

que em algumas regiões próximas da serra, o clima é mais ameno. 

 

 

Figura 3 – Imagem espacial do município de Duque de Caxias, localizado 

no Estado do Rio de Janeiro, com base cartográficas do IBGE do ano de 

2015 
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4.1.3 Seropédica 

 

Seropédica é um município que fica localizado a aproximadamente 72 

km da capital do estado do Rio de Janeiro (Latitude: -22,7530802; Longitude: -

43,7159011). Segundo projeções do IBGE (2015), a cidade possui cerca de 83 

mil habitantes e está a uma elevação de 26 metros do nível do mar, apresenta 

clima tropical com temperatura média anual de 23ºC. 

Existe pouca atividade econômica na região. As principais atividades são 

a agricultura e a extração de terra para a construção civil. Após a implantação 

da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 1948, boa parte da 

economia do município também gira em torno desse novo campo de trabalho. 

Atualmente, o município de Seropédica é considerado uma “cidade dormitório”, 

pois grande parte da população trabalha em municípios vizinhos. 

 

Figura 4 – Imagem espacial do município de Seropédica, localizado no 

Estado do Rio de Janeiro, com base cartográficas do IBGE do ano de 

2015 
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4.2 Fonte de dados 

 

4.2.1  Material Particulado (PM10) 

 

Os dados do Material Particulado foram fornecidos pelo Instituto 

Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA-RJ), que é vinculado à 

Secretaria de Estado do Ambiente. O Instituto tem como finalidade executar as 

políticas estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de recursos 

florestais adotadas pelos poderes Executivo e Legislativo do Estado, instalado 

em 12 de janeiro de 2009, e teve colaboração da professora da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Dra. Adriana Gioda. 

        A concentração do material particulado de diâmetro aerodinâmico 

inferior a 10 micrômetros (PM10) foi medida no período de 24h a cada seis dias, 

por um amostrador de grande volume, de três localidades do estado do Rio de 

Janeiro, durante dezesseis anos, sendo os locais de coleta, relacionados na 

Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Locais de coleta do PM10, da Cidade de Deus, Duque de Caxias 

e Seropédica, no período de 1998 a 2013 

Região Local de coleta Coordenadas 

Cidade de Deus Próx. a linha amarela 22º57’0,000’’S 43º21’32,400’’W 

Seropédica Cidade Universitária 22º45’28,800’’S 43º41’’6,800’’W 

Duque de Caxias Fórum 22º47’46,680’’S 43º18’14,760’’W 

Fonte: INEA – RJ 
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4.2.2 Dados Climáticos 

 

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) é um órgão do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem como objetivo prover 

informações meteorológicas à sociedade brasileira e influir construtivamente no 

processo de tomada de decisão, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável do País. 

Existem dois tipos de estações que fazem a coleta dos dados climáticos, 

sendo as estações automáticas, que é composta de uma unidade de memória 

central ("data logger"), ligada a vários sensores dos parâmetros 

meteorológicos, que integra os valores observados minuto a minuto e os 

disponibiliza automaticamente a cada hora. 

Já as estações convencionais são compostas de vários sensores 

isolados que registram continuamente os parâmetros meteorológicos, que são 

lidos e anotados por um observador a cada intervalo e este os envia a um 

centro coletor por um meio de comunicação qualquer. 

As informações das estações convencionais foram disponibilizadas no 

portal do INMET correspondendo ao mesmo período das informações do 

material particulado (1998 a 2013). Os dados referentes às estações 

automáticas foram solicitadas e enviadas ao endereço da pesquisadora 

solicitante, pois era um arquivo que ultrapassava a capacidade do e-mail. 

As bases de dados do INMET contam com as seguintes variáveis: 

 Temperatura do ar (ºC) (máxima, mínima);  

 Umidade relativa do ar (%) (máxima, mínima); 

 Temperatura do ponto de orvalho (%) (máxima, mínima); 

 Pressão atmosférica (hPa) (máxima e mínima); 

 Velocidade do vento (m/s); 

 Direção do vento (graus); 

 Radiação Global (kj/m²); 

 Precipitação (mm); 

 Rajada do vento (m/s) (Máxima). 
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Figura 5 – Imagem espacial com localização das estações automáticas 

(EA) e estações convencionais do INMET, com inclusão dos locais de 

coleta do PM10, no Estado do Rio de Janeiro, com base cartográficas do 

IBGE do ano de 2015 

 

Com a base de dados para todas as estações do estado do Rio de 

Janeiro, realizou-se a validação dos mesmos com intuito de identificar 

possíveis falhas nos dados ou incoerência por parte da falta de calibragem dos 

equipamentos e períodos em que estes permaneceram inativos, para 

manutenção ou por estarem quebrados. 

 Ao todo foram coletados dados de 11 estações automáticas (EA) e 3 

estações convencionais, como se pode perceber na Figura 6. Após a 

verificação e classificação de acordo a proximidade com os locais de coleta dos 

dados do material particulado, as estações que iriam compor o trabalho foram 

selecionadas (Figura 6). 
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Figura 6 – Imagem com a distância (em km) das estações do INMET para os locais de coleta do PM10, no Estado do Rio de 

Janeiro, software Arcgis
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 Apesar de muitas estações estarem bem próximas aos locais de coleta 

de dados, o número grande de falhas ou até mesmo a inexistência de 

informações no período de estudo dificultaram essa relação entre os poluentes 

com as variáveis climáticas, principalmente porque as estações automáticas 

são bem recentes e este estudo compreende uma série de dados antiga. 

 Com isso, apenas duas estações foram incorporadas ao projeto, sendo 

estas a de Vila Velha e a do Forte de Copacabana, pois além de apresentarem 

informações para o período em estudo, são as mais próximas aos locais no 

qual os poluentes foram coletados, como se pode verificar na Figura 8. 

 

Figura 7 – Imagem de satélite com as estações do INMET selecionadas 

para compor o estudo e os locais de coleta do PM10, no Estado do Rio de 

Janeiro, com base cartográficas do IBGE do ano de 2015 
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4.3 Métodos 

 

Este capítulo descreve os métodos estatísticos e de imputação de dados 

utilizados para compor a análise de forma mais adequada. 

 

4.3.1  Método de imputação - MTSDI 

 

A técnica de imputação mais adequada para esse tipo de dado foi o 

Multivariate time series data imputation (“mtsdi”), que consiste em um algoritmo 

para preenchimento de falhas em séries temporais normais multivariadas 

baseado no algoritmo EM (Expectation-Maximisation), proposto por JUNGER et 

al. (2003). Esta técnica, além de levar em consideração a estrutura de 

correlação entre os dados, utiliza também a matriz de covariâncias dos dados e 

a correlação temporal, por meio da modelagem independente das séries 

temporais para cada localidade. 

O algoritmo EM (DEMPSTER et al. 1977) é uma ferramenta 

computacional utilizada para o cálculo do estimador de máxima 

verossimilhança (EMV) de forma iterativa e é principalmente utilizado em 

problemas envolvendo dados incompletos. Baseia-se na ideia de substituir uma 

difícil maximização da verossimilhança por uma sequência de maximizações 

mais fáceis, cujo limite é a resposta para o problema original.  

Seja y o conjunto de dados observados e s denotando o conjunto de 

dados faltantes. O dado completo 𝑦𝑐 = (𝑦; 𝑠)  é y aumentado com s e sua 

função de densidade é 𝑝(𝑥𝑐|𝜃), 𝜃 ∈ Φ ⊆ ℝ𝑝. Denota-se por ℓ𝑐(𝜃|𝑦𝑥), a função 

de log-verossimilhança dos dados completos e por ℓ(𝜃|𝑦)  a função log-

verossimilhança dos dados observados. Na maioria das aplicações estatísticas, 

a função log-verossimilhança dos dados completos geralmente tem forma mais 

simples que a log-verossimilhança dos dados observados. Cada iteração do 

algoritmo EM envolve dois passos, um passo E (esperança) e um passo M 

(maximização), definidos como: 

 

 Passo E: Calcula 𝑄(𝜃|𝜃(𝑘)) = 𝐸[ℓ𝑐(𝜃|𝑦𝑐)|𝑦, 𝜃(𝑘)], na qual a esperança é 

tomada com respeito a distribuição condicional 𝑝(𝑦|𝑠, 𝜃(𝑘)). 
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 Passo M: Encontra 𝜃𝑘+1 que maximiza𝑄(𝜃|𝜃(𝑘)). 

 

Resumindo, o “passo E” do algoritmo calcula o valor esperado do 

logaritmo da verossimilhança, e o “passo M” encontra seu máximo. 

Estes passos devem ser repetidos até se atingir uma convergência, pode 

ser adotado como critério de parada, por exemplo ||𝜃(𝑘+1) − 𝜃(𝑘)|| < 𝜀, onde 𝜀 é 

um valor determinado maior que zero e||𝑎||, denota a norma do vetor a (FARIA, 

2011). 

 

4.3.2 Teste t de Student 

 

Com o objetivo de comparar duas médias de duas populações 

independentes foi utilizado um teste de hipótese, teste t de Student, que usa 

conceitos estatísticos para rejeitar ou não uma hipótese nula. 

O teste consiste em estabelecer as hipóteses a serem testadas, fixando 

a hipótese nula sempre a igualdade, ou seja: 𝐻0 = 𝜇 = 𝜇0 e dependendo da 

informação que fornece o problema que estamos estudando, a hipótese 

alternativa pode ter uma das três formas abaixo: 

𝐻1: 𝜇 = 𝜇0 (Teste bilateral) 

𝐻1: 𝜇 > 𝜇0 (Teste unilateral à direita) 

𝐻1: 𝜇 < 𝜇0 (Teste unilateral à esquerda)  

 Após a elaboração das hipóteses, o nível de significância deve ser 

estabelecido (α) e a região crítica também, além de calcular, sob a hipótese 

nula, o valor: 

𝑇𝑜𝑏𝑠 =
�̅� − 𝜇0

𝑠

√𝑛

 

 

Onde 

�̅�: valor da média amostral. 

𝜇0: valor da média populacional sob a hipótese nula. 

𝑠: valor do desvio padrão amostral. 

𝑛: tamanho da amostra. 
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Compara-se o valor observado com o tabelado, para determinar se rejeita ou 

não a hipótese nula, de acordo com a região crítica (SIEGEL,1975; 

MORETTIN, 2000). 

 

4.3.3 Teste de Mann Kendall 

 

Para verificar se há existência de tendência na série temporal, foi 

aplicado o teste de Mann Kendall, usando as hipóteses abaixo: 

 

𝐻0 = 𝐴𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑠é𝑟𝑖𝑒 𝑠ã𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢í𝑑𝑎𝑠 

𝐻1 = 𝐴𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑠é𝑟𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑢𝑒𝑚 𝑡𝑒𝑛𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 

 

𝐻0 = 𝑁ã𝑜 ℎá 𝑡𝑒𝑛𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝐻1 = 𝐻á 𝑡𝑒𝑛𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

Sendo assim, sob 𝐻0 a estatística do teste é dada por: 

𝑆 = ∑ ∑ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑘)

𝑛

𝑗=𝑘+1

𝑛−1

𝑘=1

 

 

onde 

 

 

É possível mostrar que S é normalmente distribuída, ou seja,  com 

 

 

Onde n é o número de observações e, considerando o caso em que a 

série pode ter grupos com observações iguais, P é o número de grupos com 

observações iguais e tj é o número de observações iguais no grupo j. 
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No caso em que o número de observações é superior a 30, a estatística 

do teste é calculada por 

 

 

Mesmo para um número de observações inferiores a 30, podemos 

utilizar a estatística Z para realizarmos o teste. 

Em um teste bilateral, rejeitamos a hipótese nula H0 para um certo nível 

de significância α, se dado o valor do quantil 𝑍𝛼/2 de uma distribuição normal 

padrão temos |𝑍| ≤ 𝑍𝛼/2  (SIEGEL,1975; MORETTIN, 2006). 

 

4.3.4 Teste de Kruskal Wallis 

 

Supondo uma amostra de uma população, subdividida em k conjuntos 

de amostras de tamanho 𝑛𝑗 cada, que varia dependendo da série que estamos 

trabalhando. Por exemplo, se a série for anual e temos observações mensais, 

isto é, nj = 12 e k representaria o número de anos. 

Então, temos as seguintes amostras 

 

Substituímos as observações Yij por seus respectivos postos dentre 

todas as N observações, somamos todos os postos em cada subgrupo j, ou 

seja 

 

 

Assim, a estatística para o teste é dada por 
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Onde t é o número de observações repetidas no grupo j e g é o número 

de grupos com observações repetidas. 

Sob H0, para nj suficientemente grande, ou k  4, a distribuição de H 

pode ser aproximada por uma variável  com k-1 graus de liberdade. Portanto, 

rejeitamos a hipótese nula de não existência de sazonalidade determinística 

se , tal que  é o nível de significância do teste 

(SIEGEL,1975; MORETTIN, 2006). 

 

4.3.5 Modelo de trajetórias- HYSPLIT 

 

Utilizou-se o modelo HYSPLIT (Hybrid Single - Particle Lagrangian 

Integrated Trajectory - version 4.0) para analisar as trajetórias do material 

particulado a partir das coordenadas na qual esses dados foram coletados. 

Este modelo, descrito por Draxler e Hess (1997, 1998), foi desenvolvido pela 

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), em parceria com o 

Australian Bureau of Meteorology, e está disponível no site para acesso on-line 

ou download, https://ready.arl.noaa.gov/index.php.  

O modelo HYSPLIT pode ser utilizado para estimar a trajetória 

progressiva (forward), usado para identificar a dispersão das partículas, 

definindo a direção de propagação e, consequentemente, que regiões estão 

sendo afetadas por estas ou a trajetória reversa (backward) com objetivo de 

determinar as origens daquele material, ou seja, identificar as fontes e direções 

das partículas. O modelo utiliza aproximações de pluma (puff) ou partícula 

(DRAXLER et al. 2005). 

Para obtenção da direção da trajetória (forward e backward), são 

utilizadas equações diferenciais, com base no tempo. Para a trajetória forward, 

a direção é calculada em relação ao tempo presente/atual, e para a backward, 

é calculada com relação ao tempo do passado (DRAXLER et al, 2005). O 

modelo está sempre em processo de atualização, buscando mais evolução e 

confiabilidade dos resultados. 

Nesse estudo, utilizou-se a versão online do modelo que faz uso do 

banco de dados meteorológicos de reanálise do NCEP/NCAR (National Center 

for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research) e do 
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GDAS (Global Data Assimilation Sistem), no qual há disponível séries 

históricas de reanálise desde 1948 até a atualidade. 

Para a utilização do modelo HYSPLIT, inseriram-se as coordenadas 

geográficas da região na qual foram realizadas as coletas dos dados e as 

seguintes informações: modelo NCEP/NCAR, latitude e longitude, trajetória 

forward (ou backward), data de coleta da amostra, horário aproximado da 

coleta, número de rodadas por hora, camada limite convectiva. 

O HYSPLIT possui quatro seções de informações determinantes para 

abastecimento do software, são estas: a) fonte (Source Term Information); b) 

concentração (Concentration Information); c) Deposição (Deposition 

Information) e d) saída (Output Information). 

 

4.3.6 Função de correlação cruzada 

 

A Função de Correlação Cruzada (FCC) entre dois sinais u(t) e y(t) é 

definida como: 

𝑟𝑢𝑦(𝜏, 𝑡) = 𝐸[𝑢(𝑡)𝑦 ∗ (𝑡 + 𝜏)] 

𝑟𝑢𝑦(𝑇) = lim
𝑇×→∞

1

2𝑇
∫ 𝑢(𝑡)𝑦(𝑡 + 𝜏)𝑑𝑡

𝑇

−𝑇

 

 

Sendo que o processo foi considerado real, nesse caso 𝑦 ∗ (𝑡) = 𝑦(𝑡); o 

processo foi considerado ergódigo, a fim de poder substituir a esperança 

matemática pela média temporal; e assumiu estacionariedade, para eliminar a 

dependência da função de covariância cruzada com o tempo. (Aguirre, 2007) 
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5. RESULTADOS  

 

Inicialmente, realizou-se a análise dos dados brutos, para que possíveis 

falhas fossem identificadas e corrigidas, tendo uma maior coerência nos dados. 

Como é um período muito grande em análise, falhas de calibragem do 

equipamento, problemas técnicos nas máquinas e até mesmo falhas humanas 

são bem comuns de ocorrer. 

Com essa primeira análise dos dados, constataram-se grandes períodos 

sem informações, sendo a região de Duque de Caxias (DCX) a mais 

prejudicada, totalizando 37,1% de dados faltantes. A Cidade de Deus 

apresentou um percentual de falhas de 25,2% e a região de Seropédica (SRP) 

com o menor percentual de falhas nos dados, 22,1% (Figura 8). 

 

 

Figura 8 – Série temporal da concentração do PM10 (µg m-3) para as três 

regiões do Rio de Janeiro, Cidade de Deus, Seropédica e Duque de 

Caxias, de 1998 a 2013 
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Utilizou-se, como técnica para suprir as falhas encontradas na base de 

dados, o método de imputação MTSDI, conseguindo assim ter uma base de 

dados completa e confiável para representar as três regiões em estudo, 

possibilitando análises mais abrangentes e completas. 

 

 

Figura 9 – Concentração diária do PM10 e limites estabelecidos pelo 

CONAMA (vermelho) e OMS (verde), para a região de Cidade de Deus, 

Seropédica e Duque de Caxias, Rio de Janeiro, de 1998 a 2013 

 

Analisando a série temporal com os dados imputados, verifica-se que a 

região de Duque de Caxias (DCX) é a que apresenta a maior concentração 

média, de 92,7 µg m-3, com desvio padrão de 42,4 µg m-3. Além de apresentar 
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o valor máximo apresentado durante o período estudado, que é de 371 µg m-3, 

acima dos limites estabelecidos e bem próximo ao nível de atenção estipulado 

pelo CONAMA. Ao analisar o primeiro quartil, verifica-se que em 75% dos dias, 

a concentração de material particulado foi superior a 62 µg m-3, ou seja, o nível 

exigido pelo OMS não está sendo cumprido. 

A região de Cidade de Deus, apresentou média de 88,9 µg m-3, com 

desvio padrão de 34,2 µg m-3, estatísticas bem semelhantes a região de Duque 

de Caxias, com máxima apresentada de 314 µg m-3 superando os limites de 

qualidade do ar, como pode-se ser percebido ao analisar o primeiro quartil, que 

é 65 µg m-3, evidenciando o alto índice de dias fora dos padrões de qualidade 

exigidos, 75% deles. 

Seropédica é a região do estudo que apresenta as menores 

concentrações do material particulado, tendo características rurais, as 

concentrações variaram de 4 µg m-3 a 114 µg m-3, com média de 33,6 µg m-3 e 

desvio padrão de 17,8 µg m-3, de acordo com o terceiro quartil, que encontra-se 

abaixo de 50 µg m-3, ou seja, 75% dos dias estavam neste período de estudo 

dentro dos padrões estabelecidos pela OMS e CONAMA. 

Quando comparado, as três regiões, Cidade de Deus, Seropédica e 

Duque de Caxias, percebe-se a diferença com relação as concentrações 

diárias, mostrando que o município de Seropédica, que é caracterizado como 

Zona Rural apresentou valores bem abaixo do que foi verificado nas outras 

regiões. Ficando evidente também o quanto os índices de material particulado 

superam os limites aceitáveis de qualidade do ar para a saúde humana (Figura 

09). 

 

  



50 
 

Tabela 3 – Estatísticas da concentração do PM10 (µg m-3) para as três 

regiões do Rio de Janeiro, Cidade de Deus, Seropédica e Duque de 

Caxias, com os dados imputados, de 1998 a 2013 

Estatísticas 
Regiões 

CDD SRP DCX 

Mínimo 12,0 4,0 10,0 

1º Quartil 65,0 21,0 62,0 

Mediana 87,0 30,0 84,0 

Média 88,8 33,6 92,7 

3º Quartil 107,0 42,0 116,5 

Máximo 314,0 114,0 371,0 

Desvio Padrão 34,2 17,8 42,4 

Coeficiente de Variação 38,5% 52,9% 45,7% 

Intervalo de Confiança 31,9 – 143,0 3,8 – 64,8 24,0 – 157,8 

 

 O índice da OMS, que é mais criterioso, pois estabelece até 50 µg m-3 

por dia, foi ultrapassado por mais de 90% dos dias para a região de Cidade de 

Deus, o que nos leva a concluir o quanto as pessoas residentes dessas regiões 

estão expostas diariamente à poluição atmosférica, podendo causar prejuízos à 

saúde, mas pode ser visto na figura 10 que o percentual de dias fora do padrão 

estabelecido, está tendo uma queda, pois em 2012 eram de 94% dos dias e em 

2013 passou para aproximadamente 69%. 

 Para a região de Duque de Caxias, cerca de 36,5% dos dias estavam 

com concentração de material particulado superior ao estabelecido pela OMS, 

tendo também um decaimento no percentual de dias fora do padrão ao final do 

período em estudo. 

Para a região de Seropédica, apenas 6,1% dos dias tiveram os padrões 

da OMS ultrapassados, índice bem inferior ao apresentado nas outras regiões 

mas que deve ser levado em consideração e análise por parte dos 

governantes. 

O teste t, que é usado para verificar diferença entre média, foi utilizado e 

comprova a diferença entre os valores observados e os limites estabelecidos, a 
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um nível de significância de 5%, a hipótese nula para as três regiões de estudo 

foram rejeitadas tanto para os índices da OMS (Valor-p < 0,01).  

 

 

Figura 10 – Percentual de dias nos quais o padrão de qualidade do ar do 

OMS foi ultrapassado, por ano, para a região de Cidade de Deus, 

Seropédica e Duque de Caxias, Rio de Janeiro, de 1998 a 2013 

 

Podemos verificar na figura 11, que o padrão estabelecido pelo 

CONAMA, por ser menos rigoroso, que é de 150 µg m-3, foi atendido por todos 

os dias em análise para a região de Seropédica, enquanto que Cidade de Deus 

apresentou até 13,8% dos dias fora dos padrões, no ano de 1998, diminuindo 

consideravelmente durante os outros anos subsequentes, tendo em alguns 

anos, de 2006 a 2008, todos os dias dentro do limite estabelecido. A região de 

Duque de Caxias obteve o maior percentual de dias fora do limite em 2016, 

com 6%, durante todos os anos de estudo o percentual de dias fora dos limites 

do CONAMA são bem baixos. 

 A região de Duque de Caxias e Cidade de Deus destacam-se em termos 

de concentrações do PM10 possivelmente por serem cidades com 

características industriais e ou urbanas. Percebe-se que possuem padrões 

semelhantes do nível de poluição. O teste de t corrobora com esta hipótese já 

que o valor-p foi menor que 5% (valor-p<0,01). Estudos mais aprofundados 

devem ser desenvolvidos com o intuito de verificar a influência e grau de 
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associação da poluição com fatores socioeconômicos como as atividades 

industriais e urbanas. 

 

 

Figura 11 – Percentual de dias nos quais o padrão de qualidade do ar do 

CONAMA foi ultrapassado, por ano, para a região de Cidade de Deus, 

Seropédica e Duque de Caxias, Rio de Janeiro, de 1998 a 2013 

 

 Com intuito de verificar se existe um padrão com relação a concentração 

de poluente para as regiões em estudo, a série temporal foi decomposta em 

tendência, sazonalidade e aleatorização (Figuras 12 a 14). 

 Para a região de Cidade de Deus, verifica-se que a concentração do 

PM10 apresentou tendência de declínio, no início do período estudado as 

concentrações eram bem mais elevadas, tendo uma quebra estrutural no 

período de 2004 a 2008. Utilizou-se o teste estatístico não paramétrico de 

tendência, chamado de Mann Kendall, que constatou a existência desta 

tendência estatisticamente significante para a região de Cidade de Deus (valor-

p<0,01). Pela Figura 12 pode-se visualizar a sazonalidade ao longo dos anos, 

que foi comprado através do teste estatístico não paramétrico de Kruskal Wallis 

(valor-p<0,01). 

 

4,3%

2,0%

5,0%

2,8%

5,5%

0,9%
1,4%

2,8%

6,0%

1,6%

13,8%

12,2%

6,7%

3,7%

1,8%
2,6% 2,8%

0,9% 1,3%

0,0% 0,0%

3,0%

1,6%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

%
 D

E 
D

IA
S 

d
o

 a
n

o
 F

O
R

A
 D

O
 

LI
M

IT
E 

e
st

ab
e

le
ci

d
o

 p
e

lo
 

C
O

N
A

M
A

 (
3

0
m

g/
m

³)

ANO

CDD DCX SPD



53 
 

 

Figura 12 – Decomposição da série temporal da concentração diária do 

PM10, para a região de Cidade de Deus, Rio de Janeiro, de 1998 a 2013 

 

Para a região de Duque de Caxias, também foi verificado uma forte 

tendência e sazonalidade de acordo com a Figura 13. Embora apresentando 

concentrações bastante elevadas no período em estudo, superando os limites 

estabelecidos tanto pelo CONAMA quanto da OMS, apresenta tendência 

negativa, ou seja, as concentrações vêm diminuindo com o passar dos anos. O 

teste de teste de Mann Kendall para tendência e o teste de tendência de 

Kruskal Wallis apresentaram valor-p inferior a 0,01, sendo estatisticamente 

significativo ao nível de 5%. 
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Figura 13 – Decomposição da série temporal da concentração diária do 

PM10, para a região de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, de 1998 a 2013 

 

 Em Seropédica, caracterizada como região rural e que apresenta os 

menores valores com relação a concentração do poluente, verifica-se uma 

tendência decrescente, tendo picos bem inferiores ao longo do período em 

estudo, como por exemplo nos anos de 2001 e 2007, essa tendência foi 

comprovada através do teste estatístico não paramétrico de Mann Kendall com 

nível de significância de 5% (valor-p<0,01), identificando a melhora na 

qualidade do ar daquela região. 

O comportamento sazonal ao longo dos anos apresentado em outras 

regiões também é visto para a região de Seropédica e que foi comprovado 

através do teste de Kruskall Wallis, ao nível de significância de 5%, 

apresentando valor-p bem inferior a 0,01. 

 



55 
 

 

Figura 14 – Decomposição da série temporal da concentração diária do 

PM10, para a região de Seropédica, Rio de Janeiro, de 1998 a 2013 

 

Além dos padrões diários de qualidade do ar, a OMS e o CONAMA 

estabelecem padrões anuais, que são comparados com a média aritmética da 

concentração de PM10 do ano, sendo os limites estabelecidos de 20 µg m-3 pela 

OMS e de 50 µg m-3 pelo CONAMA. 

Como pode ser visto na figura 15 o padrão anual de qualidade do ar de 

acordo com a OMS foi ultrapassado para 100% dos anos em estudo para as 

três regiões apresentadas, Cidade de Deus, Seropédica e Duque de Caxias. 

Quando é feita a comparação da média anual da concentração de material 

particulado com o limite estabelecido pelo CONAMA, as regiões de Cidade de 

Deus e Duque de Caxias continuam com 100% dos anos fora do limite 

estabelecido, sendo apenas a região de Seropédica dentro do exigido pelo 

CONAMA, em 100% dos anos estudados. 
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Foi realizado o teste estatístico para média, t de Student que comprovou a 

um nível de significância de 5% a diferença entre os limites estabelecidos pelo 

CONAMA e OMS com a média anual da concentração de material particulado. 

 

Figura 15 – Concentração anual do PM10 e limites estabelecidos pelo 

CONAMA (vermelho) e OMS (verde), para a região de Cidade de Deus, 

Seropédica e Duque de Caxias, Rio de Janeiro, de 1998 a 2013 

 

5.1 Análise dos dados climáticos 

 

Duas estações foram selecionadas para compor o estudo, com base no 

período que mais se assemelha ao de concentração de poluentes, de 2007 a 

2013 e pela proximidade aos locais de coleta do PM10.  Existem para essas 

estações alguns dados faltantes, o que enfatiza a importância na qualidade e 

coleta dos dados climáticos no Brasil, pois várias estações foram estudadas e 
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muitas vezes é inviável a análise por complicações oriundas da coleta, 

equipamento quebrado ou por falta de manutenção.  

As estações escolhidas foram as automáticas de Vila Velha e Forte de 

Copacabana, compostas de uma unidade de memória central ("data logger"), 

ligada a vários sensores dos parâmetros meteorológicos, que integra os 

valores observados minuto a minuto e os disponibiliza automaticamente a cada 

hora. 

As variáveis selecionadas para compor o estudo foram a temperatura do 

ar (ºC), direção (°) e velocidade (m/s) do vento, por se tratar de influenciadores 

na concentração e deposição do material particulado. 

A temperatura no Estado do Rio de Janeiro, de acordo com as estações 

analisadas, variou de 14° a 34,9°, sendo a temperatura média para o período 

em estudo de 23,5°. 

De acordo com a figura 16, pode-se perceber que a variação de 

temperatura no estado do Rio de Janeiro apresenta comportamento sazonal 

durante os meses, vê-se altas temperaturas durante o verão, de novembro a 

fevereiro e temperaturas mais amenas durante o inverno, maio a agosto. Esse 

comportamento é percebido nas duas estações analisadas, sendo a estação 

localizada no Forte de Copacabana a que apresenta maior variação dentro dos 

meses, podendo ser influência dos ventos, pois de acordo com sua localização 

ela encontra-se muito próxima ao oceano. 
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Figura 16 – Comportamento mensal da temperatura dor ar (°C), de acordo com a estação localizada na Vila Militar (A) e 

Forte de Copacabana (B), no estado do Rio de Janeiro, 2007 a 2013 

 

 Com relação a velocidade do vento (m/s), no período em estudo variou de 0,5m/s a 12,2m/s, com média de 2,7m/s e desvio 

padrão de 1,3m/s. Apesar de parecer constante ao longo de todos os anos, pode-se perceber que durante os meses de agosto, 
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setembro e outubro, a velocidade mediana do vento apresentou valores maiores do que os apresentados em outros meses do ano, 

padrão que ocorre nas duas estações de estudo.   

 

 

A 



61 
 

 

Figura 17 – Comportamento mensal da velocidade do vento (m/s), de acordo com a estação localizada na Vila Militar (A) e 

Forte de Copacabana (B), no estado do Rio de Janeiro, 2007 a 2013 

 

B 
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 A direção do vento para a proximidade do Forte de Copacabana varia entre 17,3º (Norte-Nordeste) a 329,3º (Norte-

Noroeste), dependendo do dia do ano, apesar de ter uma média de 156º (Sul-Sudeste). Pelo tipo de variável, os dados 

apresentaram uma alta variabilidade, com desvio-padrão de 58,7º. 

Já a velocidade do vento para a estação de Vila Militar manteve-se constante ao longo do período em estudo, variando de 

0m/s a 4m/s, com média 1,4m/s e desvio padrão de 0,6m/s, bem diferente da estação no Forte de Copacabana que apresentou 

valores mais altos, justificado pela proximidade com o oceano, trazendo brisas marítimas que influenciam a velocidade do vento.  

 

 

A 
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Figura 18 – Comportamento mensal da direção do vento (º), de acordo com a estação localizada na Vila Militar (A) e Forte 

de Copacabana (B), no estado do Rio de Janeiro, 2007 a 2013 

 

B 
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 Visando identificar relação entre as variáveis climáticas e o material 

particulado em estudo, a análise de correlação cruzada foi utilizada com intuito 

de analisar se existe associação entre a temperatura do ar, velocidade e 

direção do vento com o PM10, no tempo presente ou com alguma defasagem 

com relação aos dias. 

 Foi utilizado também o coeficiente de correlação de Pearson para 

mensurar esta associação e o teste estatístico t para identificar se essa relação 

é estatisticamente significativa. Como a série em estudo tem tendência e 

sazonalidade, como visto anteriormente, foi necessário a realização do pre-

branqueamento da série, para que a mesma apresente ruído branco. 

 Como podemos ver no gráfico abaixo, na defasagem zero, ou seja, no 

tempo presente, existe associação entre a velocidade do vento e a 

concentração de PM10 na região de Cidade de Deus (Valor-p < 0,05), o 

coeficiente foi igual a -0,11, ou seja, a medida que a velocidade do vento 

aumenta, a concentração de PM10 diminui. Fato que é explicado pela literatura, 

devido a dispersão do material particulado pelo vento.  

 

Figura 19 – Análise da correlação cruzada entre a velocidade média do ar 

(m/s) medida na estação localizada na Vila Militar e a concentração diária 

do PM10 na região de Cidade de Deus, no estado do Rio de Janeiro, 2007 a 

2013 

 



65 
 

 Outra associação significativa (Valor-p < 0,01) foi entre a concentração 

de material particulado de Seropédica e a velocidade média do ar da estação 

de Vila Militar, Foi identificado que a relação ocorre no tempo presente, com 

correlação de -0,12, ou seja, a medida que a velocidade do vento aumenta, 

existe uma diminuição na concentração de material particulado na região. 

 

Figura 20 – Análise da correlação cruzada entre a velocidade média do ar 

(m/s) medida na estação localizada na Vila Militar e a concentração diária 

do PM10 na região de Seropédica, no estado do Rio de Janeiro, 2007 a 

2013 

Foi realizada a análise de correlação cruzada para todas as variáveis 

climáticas e as três regiões de estudo, somente duas relações foram 

significativas, que foram mostradas anteriormente. Acredita-se que não houve 

nenhuma associação com a região de Duque de Caxias, devido as estações 

selecionadas ficarem mais distantes da região determinada.  

 

 

5.2 As trajetórias dos poluentes segundo o modelo HYSPLIT 

 

As simulações numéricas de dispersão do material particulado foram 

feitas na versão online do modelo HYSPLIT, que usou o banco de dados 

meteorológicos de reanálise do GDAS (Global Data Assimilation System). As 

simulações mostraram as dispersões com relação ao tempo presente (forward) 

e com relação ao tempo passado, reversa (backward) das três regiões do 
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estudo a partir das 12h, pois acredita-se que é a partir desse período que se 

tem a maior concentração de PM10. Por falta de informações do Rio de Janeiro, 

foi adotado o mesmo limite da camada convectiva para o Rio Grande do Norte, 

proposto por SILVA, 2015.  

O dia 08/02/2012 foi escolhido devido à grande concentração de 

poluentes nos três pontos de coleta de forma simultânea, ou seja, o dia em que 

os índices de PM10 para as três regiões foram bem acima do que é 

apresentado, por sinal, obtendo a maior concentração de material particulado 

durante todo o estudo, de 371 µg m-3 na região de Duque de Caxias. 

Para este dia escolhido, não houve precipitação, a temperatura ficou 

dentro do esperado para esse período do ano, com média de 26ºC, apresentou 

velocidade do vento de 1,5m/s e direção do vento de 233º (Sentido Sudoeste). 

A figura 17 mostra a concentração de PM10 emitida no local de coleta 

situado na região de Seropédica, para o dia 08/02/2012 com o modelo 

HYSPLIT. É possível observar que a área de maior concentração de material 

particulado está entre 10km a 15km, na região Sudoeste, a mesma direção do 

vento para o dia analisado, apresentando resultados coerentes com os dados 

da estação automática do INMET. Os pontos de maior concentração de 

material particulado no gráfico são representados pela cor vermelha e amarela, 

atingindo máxima concentração de 6.4x10^-7 µg m-3  entre os horários de 09 

horas e 11 horas UTC, figura 17ª e valor mínimo de 4.54x10^-13 µg m-3 . Na 

figura 17 B Percebe-se que a pluma de poluentes se distancia visivelmente d 

local de origem atingindo regiões mais superiores a 30 km do local onde foram 

medidos as concentrações. O Ponto de máxima concentração entre os horários 

de 11horas e 13 horas UTC é de 5.1x10^-7 µg m-3 e mínimo de 2.55x10^-13 µg 

m-3. 
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A 
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Figura 21 – Concentração do PM10 para o dia 08/02/2012 segundo 

localização da estação de Seropédica 

 

Com relação a deposição do PM10 para o dia analisado, é possível 

observar que a maior deposição ocorre próximo ao ponto onde foi feito as 

medições, dentro do raio de 10 km afetando principalmente a região próxima 

ao local de amostragem. Percebe-se também que depois de duas horas de 

simulação no modelo o material particulado consegue se depositar em regiões 

superiores a 30 km, atingindo outras cidades e bairros mais distantes, como 

podemos observar na figura 18-B e C, como a cidade de Queimados. 

 

B 
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Figura 22 – Deposição do PM10 para o dia 08/02/2012 segundo localização da estação de Seropédica 

C 
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A figura 19 mostra a concentração de PM10 emitida através do local de 

coleta situado para o mesmo dia em análise, através do modelo HYSPLIT para 

a região de Duque de Caxias. É possível observar que a área mais atingida 

pelo material particulado está próximo aos 10km e após 2 horas se distancia 

para 30km, essa região foi atingida pelo material particulado oriundo do ponto 

de coleta de Seropédica, fato que pode ser analisado em estudos futuros para 

detecção e análise da influência do poluente de uma região para outra. 

 

 

A 
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Figura 23 – Concentração do PM10 para o dia 08/02/2012 segundo 

localização da estação de Duque de Caxias 

 

Com relação a deposição do PM10 para o dia analisado, é possível 

observar que a maior deposição ocorrem próximo ao ponto de coleto dentro do 

raio de 10 quilômetros afetando principalmente os bairros desta região. 

Percebe-se também que fatores meteorológicos como vento transporta os 

poluentes para regiões mais distante do ponto de origem fazendo com que 

depois de duas horas de simulação este material particulado se deposite em 

distâncias superiores a 20km. 

 

B 
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Figura 24 – Deposição do PM10 para o dia 08/02/2012 segundo localização da estação de Duque de Caxias 

C 
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A figura 25 mostra a concentração de PM10 no local de coleta situado no 

bairro de Cidade de Deus, simulado para o dia 08 de fevereiro no modelo 

HYSPLIT. É possível observar que a área mais atingida pelo material 

particulado neste dia se encontra a 8km na direção Sudoeste, a mesma direção 

do vento (233°). 

 

 

A 
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Figura 25 – Concentração do PM10 para o dia 08/02/2012 segundo 

localização da estação de Cidade de Deus 

 

Com relação a deposição do PM10 para o dia analisado, é possível 

observar através da figura 26 que a maior deposição ocorre próximo ao local 

de medição, afetando a população daquela região, percebe-se também que 

devido a influência do vento, esse poluente se desloca para regiões em 

distantes, superando 20km. 

 

B 



79 
 

 

A 



80 
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Figura 26 – Deposição do PM10 para o dia 08/02/2012 segundo localização da estação de Cidade de Deus 

C 
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6 CONCLUSÃO  

 

Este trabalho estudou o comportamento do PM10 em três localidades 

distintas do estado do Rio de Janeiro: Cidade de Deus, Duque de Caxias e 

Seropédica, durante o período de 1998 a 2013, visando identificar se os 

padrões estabelecidos pelos órgãos competentes, Organização Mundial da 

Saúde (OMS), Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e o padrão 

exigido pelo estado do Rio de Janeiro eram estabelecidos. 

As três regiões têm características distintas quanto à atividade econômica 

exercida o que, possivelmente, pode afetar na liberação de material particulado 

no ar, favorecendo maiores concentrações na atmosfera, corroborando com 

estudos que indicam que a principal causa da poluição atmosférica da região 

são as atividades industriais e a utilização de veículos automotores. 

Estes fatores estariam diretamente relacionados com as regiões de Cidade 

de Deus, que tem grande fluxo de pessoas e está localizada em uma área de 

intenso fluxo de veículos, sendo caracterizada como uma região urbana, e 

Duque de Caxias, que é uma cidade com características industriais, pela 

grande variedade de industrias localizadas nessa região. 

A região de Seropédica, que tem como principal setor econômico as 

atividades agrícolas e, com isso, possui características rurais, apresentou as 

menores concentrações de poluentes, significativamente inferiores às demais 

regiões deste estudo, esta mesma região, foi evidenciado por GIODA (2011) 

que por apresentar níveis baixos de material particulado não teve registro de 

internações hospitalares para o período em estudo.  

 As regiões de Cidade de Deus e Duque de Caxias apresentaram 

concentração de massa de material particulado bem semelhante durante todo o 

período estudado, e foi comprovado estatisticamente que não houve diferença 

entre as médias apresentadas por essas regiões, com níveis altíssimos de 

partículas, chegando bem próximo ao nível de atenção estabelecido pelo 

CONAMA.  

 O padrão estabelecido pelo CONAMA é mais flexível do que o da OMS, 

pois a OMS identifica os níveis no qual a poluição pode afetar a saúde humana, 

orientando os países a se adequarem a esse limiar como condição ideal à 

saúde da população.  
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 De acordo com o padrão da OMS, em Cidade de Deus cerca de 90% 

dos dias analisados excederam o limite diário que é de até 50 µg m-3, para a 

região de Duque de Caxias foi de 36,5% enquanto que a região de Seropédica 

apenas 6,1% dos dias em análise ultrapassou este limite, evidenciando a 

diferença entre as regiões estudadas. 

  Já para os padrões diários estabelecidos pelo CONAMA, que é de 150 

µg m-3, a região de Cidade de Deus, com características urbanas, teve 13,8% 

dos dias em estudo com índices acima do esperado. A região de Duque de 

Caxias, com características urbanas, apresentou 6% dos dias fora dos padrões 

e Seropédica obteve durante todo o estudo seus padrões dentro do 

estabelecido, como adequado para a qualidade do ar. 

 Fica claro a partir da análise dos dados a diferenciação do nível de 

poluição apresentado nas três regiões: Elevadas concentrações nas regiões 

industriais e urbanas e concentração adequada para a saúde humana na 

região rural. Este estudo promove um alerta sobre a qualidade do ar e impacto 

na saúde dos moradores e, consequentemente, para os ecossistemas das 

regiões de Cidade de Deus e Duque de Caxias. 

 O número de internações por problemas respiratórios foi associado a 

altas concentrações de PM10 para a região de Duque de Caxias (Gioda, et al, 

2011), enfatizando o que foi visto nesse estudo, que os níveis apresentado por 

essa região está acima do permitido para a qualidade da saúde humana. 

 Estudos, RODRÍGUEZ-COTTO et al (2014) e BRAGA-FERREIRA et al 

(2007) relacionam as internações de crianças e adolescentes jovens e doenças 

cardiovasculares em pessoas entre 45 a 64 anos, com as altas concentrações 

de PM10. 

 Foi identificado e comprovado no estudo a tendência decrescente na 

concentração de material particulado para todas as regiões analisadas, 

principalmente no período final do estudo, a partir do ano de 2010, o que pode 

ser encarado com bastante entusiasmo visto que se essa tendência continuar, 

as regiões analisadas se adequaram aos padrões estabelecidos e não 

prejudicariam mais a saúde humana e os ecossistemas. 

Segundo GIODA (2016) a qualidade do ar da região do Rio de Janeiro 

melhorou devido a programas governamentais para redução de emissões 

veiculares que foram implantados, como a pavimentação de estradas, 
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introdução de novos veículos, fornecimento de novos combustíveis (gás natural 

e combustíveis renováveis). 

No entanto, ainda existe um grande caminho a ser traçado, pois os 

níveis estão bem acima do esperado pelo CONAMA, que é um padrão bem 

ultrapassado e consequentemente pela OMS, que apesar de ser rigoroso, já 

faz um tempo que foi atualizado, portanto mais políticas públicas de controle e 

qualidade do ar devem ser estabelecidas e cumpridas. 

Com relação à análise da trajetória do poluente, foi escolhido apenas um 

dia para ilustrar o comportamento da relação entre o material particulado e o 

vento, identificando o dia em que foi obtido as maiores concentrações de PM10, 

foi analisado a deposição e concentração do poluentes de forma separada para 

cada região.  

Segundo a análise foi evidenciado que o comportamento das partículas 

segue a direção do vento, ocasionando muita deposição na extensão próxima 

ao ponto de coleta do poluente e influenciando outras cidades, como a de 

Queimados, que foi identificado através do mapa da região de Seropédica que 

recebe grande deposição dos poluentes provenientes daquela área.  

Ao realizar as análises através do modelo HYSPLIT, que utiliza dados de 

reanálise do NCEP/NCAR e GDAS, limita-se os resultados devido à baixa 

resolução, para estudos futuros, além de analisar períodos maiores, levando 

em consideração as estações do ano e fatores climáticos, utilizar dados 

meteorológicos com resolução melhor. 

Outro aspecto importantíssimo é a análise da composição química do 

poluente, verificando de qual fonte emissora o mesmo é proveniente, pois pode 

ser que a região tenha altos índices de poluentes que não sejam provenientes 

de outras regiões, como a região de Queimados que como mostrado no mapa, 

sofre deposição das partículas vindas de Seropédica e que podem estar 

ocorrendo nas outras regiões do estudo. 

O estudo serve de alerta não só para gestores, como também para a 

própria população, que muitas vezes não acredita que seja afetada pela 

poluição do ar. Pelo que foi visto em muitos dias a concentração de poluentes 

ultrapassaram os limites aceitáveis para a saúde humana. 

Com isso, percebe-se que a qualidade do ar deve ser um tema bastante 

debatido e encarado de forma mais crítica pelos governantes, pois só com o 
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controle mais eficaz e políticas públicas de controle e diminuição destes 

poluentes é que se pode obter melhor qualidade de vida para a população e do 

ambiente. 
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APÊNDICE A – Tabelas com estatísticas descritivas da temperatura, 

velocidade do vento e direção do vento 

 

Tabela 4 – Média da temperatura do ar (ºC), por mês e ano da estação 

automática situada no Forte de Copacabana 

Mês 
Ano 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Janeiro - 23,0 26,5 28,0 26,0 22,0 25,2 

Fevereiro - 25,3 25,5 28,3 26,5 25,0 26,0 

Março - 25,0 26,4 26,3 24,0 24,7 27,0 

Abril - 24,0 25,0 25,8 25,0 25,0 23,5 

Maio - 26,0 23,0 22,5 22,0 22,3 23,0 

Junho 21,0 - 21,5 20,7 - 27,0 22,5 

Julho 22,5 20,5 20,7 22,2 20,5 23,6 - 

Agosto 22,0 - - 20,0 21,5 20,6 21,3 

Setembro 23,0 22,0 22,2 20,5 20,0 19,0 22,0 

Outubro 21,5 22,0 22,7 22,0 23,0 - 22,5 

Novembro 23,3 22,8 26,0 23,0 22,5 21,5 21,0 

Dezembro 26,5 23,5 25,0 26,0 23,5 24,7 24,0 
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Tabela 5 – Média da temperatura do ar (ºC), por mês e ano da estação 

automática situada em Vila Militar 

Mês 
Ano 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Janeiro - 25,6 26,2 28,0 28,7 25,5 25,7 29,0 29,0 26,6 

Fevereiro - 26,0 27,4 29,1 31,6 27,8 27,9 29,1 27,6 28,2 

Março - 25,9 26,4 26,4 25,1 26,1 25,9 26,9 26,1 27,1 

Abril 25,8 24,4 23,6 24,1 25,1 24,7 23,4 24,0 24,5 26,5 

Maio 22,0 21,4 22,5 22,0 21,2 21,4 21,8 21,9 22,3 22,1 

Junho 21,0 20,6 20,0 19,4 19,6 24,3 21,9 21,3 21,2 19,6 

Julho 20,3 19,4 20,6 21,1 19,8 20,5 19,7 20,3 21,9 20,9 

Agosto 21,2 22,0 21,4 20,6 21,7 21,4 20,8 20,7 22,7 21,7 

Setembro 23,1 20,9 23,7 22,4 21,2 22,6 22,9 23,1 23,7 22,9 

Outubro 24,5 23,9 23,6 22,6 23,4 24,9 23,5 24,0 25,1 - 

Novembro 24,8 23,6 27,7 24,3 23,5 23,9 24,7 25,3 25,8 - 

Dezembro 26,3 24,3 26,7 26,9 25,3 28,5 25,9 27,7 27,8 - 

  

Tabela 6 – Média da velocidade do vento (m/s), por mês e ano da estação 

automática situada em Vila Militar 

Mês 
Ano 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Janeiro - 1,4 1,4 1,3 1,1 1,4 1,6 1,6 1,6 1,7 

Fevereiro - 1,3 1,5 1,2 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 

Março - 1,5 1,2 1,3 1,0 1,5 1,4 1,4 0,9 1,3 

Abril 1,3 1,2 1,1 1,3 1,2 1,3 1,1 1,2 1,1 1,2 

Maio 1,5 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 

Junho 0,9 1,1 1,2 0,8 1,1 1,3 0,9 1,0 1,1 1,2 

Julho 1,4 0,9 1,4 1,0 1,2 1,2 1,3 1,0 1,1 1,3 

Agosto 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,2 1,4 1,5 

Setembro 1,7 1,5 1,5 1,3 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 

Outubro 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,8 1,8 - 

Novembro 1,8 1,7 1,9 1,3 1,6 1,5 1,7 1,7 1,5 - 

Dezembro 1,5 1,5 1,3 1,5 1,6 1,7 1,5 1,9 1,6 - 
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Tabela 7 – Média da velocidade do vento (m/s), por mês e ano da estação 

automática situada no Forte de Copacabana 

Mês 
Ano 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Janeiro - 2,4 2,8 2,4 2,0 2,1 2,9 2,5 2,6 2,8 

Fevereiro - 2,1 2,3 2,4 1,9 2,2 2,3 2,2 2,5 2,3 

Março - 2,3 2,2 2,0 1,6 2,0 2,9 2,1 2,4 2,2 

Abril - 2,6 2,4 3,1 2,1 2,3 2,4 2,2 2,7 2,1 

Maio 3,9 2,5 2,6 3,3 2,4 2,5 2,5 2,3 2,2 2,5 

Junho 2,4 2,8 3,1 2,6 2,6 2,7 2,1 2,4 2,4 2,6 

Julho 3,3 2,4 3,5 3,1 2,4 2,6 3,1 2,8 2,3 2,7 

Agosto 3,4 3,6 3,4 3,4 3,5 3,1 3,4 2,8 2,6 3,5 

Setembro 3,5 3,6 3,2 3,4 4,1 3,3 3,7 3,3 2,8 3,3 

Outubro 3,1 3,4 4,2 3,6 2,8 2,8 3,8 3,3 3,5 - 

Novembro 3,3 3,0 2,8 2,5 2,3 2,5 2,8 2,9 3,1 - 

Dezembro 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 2,3 2,6 2,3 - 

 

Tabela 8 – Média da direção do vento (º), por mês e ano da estação 

automática situada no Forte de Copacabana 

Mês 
Ano 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Janeiro  - 146,8 146,4 147,4 113,2  - 142,4 123,5 

Fevereiro  - 144,8 141,9 114,0 118,0  - 139,6 120,4 

Março  - 152,6 150,1 148,2 158,2  - 152,9 140,2 

Abril  - 161,8 178,1 162,0 137,6  - 162,0 168,4 

Maio 178,1 178,7 150,8 181,4 178,7  - 156,1 174,4 

Junho 161,2 174,2 188,3 167,9 181,7  - 161,2 151,0 

Julho 169,4 155,6 172,8 136,7 127,9  - 170,8 125,6 

Agosto 156,4 156,3 150,2 170,7 211,6 102,8 163,2 155,3 

Setembro 138,1 160,9 162,5 141,7 196,7 157,9 158,6 158,9 

Outubro 138,5 152,4 162,6 182,0  - 141,8 157,9 158,8 

Novembro 176,6 133,2 147,0 149,1  - 164,2 144,9 172,5 

Dezembro 143,1 165,7 160,6 164,1  - 149,3 171,8 163,4 
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APÊNDICE B – Tabelas com estatísticas descritivas das concentrações 

diárias 

 

Tabela 9 – Estatísticas descritivas da concentração diária do PM10, por 

ano, de 1998 a 2013, para a região de Cidade de Deus, no estado do Rio 

de Janeiro 

Ano 
Estatísticas 

Mín Med Média Máx Desvio Padrão 

1998 32,0 102,0 103,2 179,0 36,8 

1999 31,0 100,0 101,9 183,0 30,2 

2000 25,0 99,5 97,8 178,0 37,0 

2001 24,0 96,0 101,6 183,0 32,0 

2002 32,0 104,0 106,1 190,0 35,5 

2003 28,0 81,0 84,0 152,0 28,6 

2004 32,0 79,0 80,5 143,0 25,2 

2005 28,0 79,0 78,5 147,0 25,2 

2006 39,0 82,0 89,5 152,0 28,3 

2007 19,0 86,0 84,9 165,0 34,6 

2008 12,0 67,0 76,2 172,0 32,3 

2009 19,0 76,0 79,1 152,0 29,8 

2010 12,0 83,5 87,3 314,0 41,8 

2011 27,0 85,0 104,0 178,0 31,6 

2012 29,0 87,0 119,0 183,0 36,3 

2013 12,0 63,0 67,1 157,0 31,0 
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Tabela 10 – Estatísticas descritivas da concentração diária do PM10, por 

ano, de 1998 a 2013, para a região de Duque de Caxias, no estado do Rio 

de Janeiro 

Ano Mínimo Mediana Média Máximo Desvio Padrão 

1998 38,0 117,0 126,7 264,0 50,4 

1999 46,0 111,5 116,9 225,0 44,7 

2000 32,0 105,5 106,9 220,0 39,2 

2001 38,0 106,0 108,8 215,0 36,2 

2002 32,0 104,5 104,6 213,0 36,5 

2003 10,0 91,0 100,6 243,0 47,3 

2004 21,0 88,0 94,1 191,0 36,6 

2005 27,0 80,5 84,8 220,0 39,1 

2006 34,0 89,0 93,1 176,0 31,9 

2007 12,0 84,0 86,5 159,0 35,8 

2008 12,0 66,0 77,5 159,0 34,7 

2009 21,0 68,0 76,6 193,0 37,7 

2010 21,0 71,0 74,2 217,0 25,4 

2011 22,0 72,0 81,2 156,0 36,2 

2012 10,0 73,0 81,5 371,0 51,4 

2013 12,0 60,0 67,3 220,0 35,6 
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Tabela 11 - Estatísticas descritivas da concentração diária do PM10, por 

ano, de 1998 a 2013, para a região de Seropédica, no estado do Rio de 

Janeiro 

Ano Mínimo Mediana Média Máximo Desvio Padrão 

1998 4,0 33,0 37,6 111,0 23,4 

1999 4,0 35,5 39,1 114,0 23,7 

2000 7,0 35,5 34,4 78,0 16,1 

2001 11,0 33,0 37,0 99,0 17,6 

2002 4,0 37,5 38,4 83,0 19,0 

2003 6,0 31,0 34,0 81,0 16,6 

2004 5,0 29,0 32,0 91,0 17,3 

2005 4,0 29,0 30,7 68,0 14,1 

2006 7,0 21,0 33,7 71,0 16,2 

2007 7,0 20,0 35,7 111,0 20,6 

2008 5,0 26,5 29,4 70,0 13,5 

2009 5,0 31,0 34,4 99,0 18,5 

2010 4,0 28,5 31,9 99,0 17,4 

2011 4,0 20,0 34,0 99,0 18,2 

2012 8,0 28,0 30,9 83,0 17,7 

2013 5,0 25,0 26,6 73,0 12,9 
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APÊNDICE C – Tabelas com estatísticas descritivas das concentrações 

anuais 

 

Tabela 12 – Média aritmética anual da concentração do PM10 (µg m-3) para 

as três regiões do Rio de Janeiro, Cidade de Deus, Seropédica e Duque de 

Caxias, de 1998 a 2013 

Ano 
Regiões 

CDD SRP DCX 

1998 105,59* 37,97 127,75* 

1999 97,31* 44,04 113,33* 

2000 100,58* 34,91 108,21* 

2001 106,29* 34,63 115,17* 

2002 102,73* 40,36 96,13* 

2003 82,13* 33,21 92,17* 

2004 79,67* 31,04 94,53* 

2005 80,53* 28,46 73,22* 

2006 85,73* 30,08 98,40* 

2007 77,18* 35,49 84,84* 

2008 81,11* 31,53 77,73* 

2009 77,73* 39,39 72,27* 

2010 87,38* 32,88 69,68* 

2011 87,26* 34,68 68,18* 

2012 96,30* 31,33 93,65* 

2013 65,64* 25,83 57,79* 

*Fora dos padrões estabelecidos pelo CONAMA 
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APÊNDICE D – Tabelas com estatísticas dos testes utilizados 

 

Tabela 13 – Estatística do teste e valor p para teste t entre concentração 

diária de PM10 e padrões de qualidade do ar, CONAMA e OMS, para as três 

regiões do Rio de Janeiro, Cidade de Deus, Seropédica e Duque de 

Caxias, de 1998 a 2013 

Região 
CONAMA OMS 

Estatística do teste (t) Valor - p Estatística do teste (t) Valor - p 

CDD -54,96 < 0,001 34,57 < 0,001 

DCX -39,01 < 0,001 30,07 < 0,001 

SPD -129,59 < 0,001 -17,84 < 0,001 

 

Tabela 14 – Estatística do teste e valor p para teste de Mann Kendall para 

as concentrações diárias de PM10 para as três regiões do Rio de Janeiro, 

Cidade de Deus, Seropédica e Duque de Caxias, de 1998 a 2013 

Região Estatística do teste Valor p 

CDD -0,17 < 0,01 

DCX -0,26 < 0,01 

SPD -0,13 < 0,01 

 

Tabela 15 – Estatística do teste e valor p para teste de Kruskal Wallies 

para as concentrações diárias de PM10 para as três regiões do Rio de 

Janeiro, Cidade de Deus, Seropédica e Duque de Caxias, de 1998 a 2013 

Região Estatística do teste Valor p 

CDD 42,8 < 0,01 

DCX 66,5 < 0,01 

SPD 114,5 < 0,01 
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Tabela 16 – Estatística do teste e valor p para teste t entre concentração 

anual de PM10 e padrões de qualidade do ar, CONAMA e OMS, para as três 

regiões do Rio de Janeiro, Cidade de Deus, Seropédica e Duque de 

Caxias, de 1998 a 2013 

Região 
CONAMA OMS 

Estatística do teste (t) Valor - p Estatística do teste (t) Valor - p 

CDD 12,30 < 0,01 22,21 < 0,01 

DCX 8,39 < 0,01 14,92 < 0,01 

SPD -13,62 < 0,01 11,97 < 0,01 
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APÊNDICE E – Tabelas com percentual de dias que os padrões de 

qualidade do ar não foram cumpridos 

 

Tabela 17 – Percentual de dias no quais os padrões de qualidade do ar, 

CONAMA e OMS, não foram cumpridos, para as três regiões em estudo, 

Cidade de Deus, Seropédica e Duque de Caxias, Rio de Janeiro, 1998 a 

2013 

Ano 
OMS CONAMA 

CDD DCX SPD CDD DCX SPD 

1998 98,3% 33,6% 0,0% 4,3% 13,8% 0,0% 

1999 91,8% 49,0% 9,2% 2,0% 12,2% 0,0% 

2000 95,8% 50,4% 5,9% 5,0% 6,7% 0,0% 

2001 99,1% 35,8% 5,5% 2,8% 3,7% 0,0% 

2002 98,2% 45,0% 9,2% 5,5% 1,8% 0,0% 

2003 95,6% 29,8% 7,0% 0,9% 2,6% 0,0% 

2004 93,6% 44,0% 4,6% 0,0% 2,8% 0,0% 

2005 96,4% 25,0% 2,7% 0,0% 0,9% 0,0% 

2006 100,0% 7,1% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

2007 92,9% 9,5% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

2008 93,2% 40,9% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

2009 89,3% 57,3% 8,0% 0,0% 1,3% 0,0% 

2010 93,0% 46,5% 11,3% 1,4% 0,0% 0,0% 

2011 94,4% 34,7% 11,1% 2,8% 0,0% 0,0% 

2012 94,0% 29,9% 4,5% 6,0% 3,0% 0,0% 

2013 68,9% 29,5% 3,3% 1,6% 1,6% 0,0% 

Geral 93,4% 35,5% 6,4% 2,0% 3,2% 0,0% 
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Tabela 18 – Percentual de anos no quais os padrões de qualidade do ar, 

CONAMA e OMS, não foram cumpridos, para as três regiões em estudo, 

Cidade de Deus, Seropédica e Duque de Caxias, Rio de Janeiro, 1998 a 

2013 

Região 
Padrão estabelecido 

OMS (Até 20µg m-3) Brasil (Até 50µg m-3) 

Cidade de Deus 100,0% 100,0% 

Seropédica 100,0% 0,0% 

Duque de Caxias 100,0% 100,0% 

 

 


