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P
Fernanda Marques

or que os estudos epide-
miológicos sobre qualida-
de do ar no Rio de Janei-
ro não têm orientado os
gestores na formulação

de políticas públicas para a redução da
concentração de contaminantes at-
mosféricos e para a melhoria da quali-
dade de vida da população? Esta foi a
pergunta condutora da tese de dou-
torado do químico industrial Vinicius
de Oliveira, defendida na Escola Naci-
onal de Saúde Pública (Ensp) da Fio-
cruz. Uma das conclusões do trabalho
é que os projetos de pesquisa são ela-
borados sem a participação dos ges-
tores e acabam produzindo resultados
que não têm aplicabilidade direta na
formulação de políticas públicas. Por
isso, Oliveira defende uma maior
integração entre gestores e pesquisa-
dores desde a concepção dos projetos
acadêmicos, para que, juntos, definam
objetivos, indicadores e metodologias.

“Se os gestores e suas equipes téc-
nicas se tornarem atores importantes
na construção dos projetos acadêmi-
cos, os resultados das pesquisas pode-
rão ter significados mais claros e gerar
ações mais efetivas”, argumenta o
químico industrial, que foi orientado
por Aldo Pacheco Ferreira no Progra-
ma de Pós-Graduação em Saúde Pú-
blica e Meio Ambiente. “Minha tese
foi feita dentro do espírito de aproxi-

mação entre técnicos ligados aos
tomadores de decisão e a academia”,
afirma Oliveira, que trabalha na Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente do
Rio de Janeiro.

Poluição provoca
doenças respiratórias e

cardiovasculares

Estima-se que as fontes emissoras
de poluentes gasosos do Rio, como
indústrias e automóveis, sejam respon-
sáveis por cerca de 320 mil toneladas
de monóxido de carbono lançadas
anualmente na atmosfera. Somam-se
ao monóxido de carbono milhares de
toneladas de outros poluentes atmos-
féricos, como óxidos de nitrogênio,
hidrocarbonetos, dióxido de enxofre.
As conseqüências são doenças respi-
ratórias e cardiovasculares que acome-
tem, sobretudo, as populações mais
vulneráveis, como crianças e idosos.
“Embora o monóxido de carbono seja
o poluente com maiores taxas de emis-
são, na Região Metropolitana do Rio de
Janeiro, o poluente com maiores efei-
tos à saúde, confirmado por estudos
epidemiológicos, é o PM 10, que não é
um poluente gasoso e sim um poluente
sólido, já que se trata de material parti-
culado”, esclarece Oliveira.

Durante o doutorado, ele analisou
dados de estudos epidemiológicos já
realizados sobre a qualidade do ar e a
legislação que trata deste tema, bem
como identificou e entrevistou atores

envolvidos com esta questão, como
profissionais da administração pública,
da iniciativa privada, de centros de
pesquisa e de outros setores ligados
ao meio ambiente e à saúde. Entre os
dados analisados estão as concentra-
ções dos poluentes monitorados pelas
estações da qualidade do ar situadas
em quatro bairros cariocas: São Cris-
tóvão, Centro, Tijuca e Copacabana.

O monitoramento mostrou que,
em 2001, na estação da Tijuca, na
Zona Norte, dos 279 dias avaliados
naquele ano, em 90 dias, a qualidade
do ar foi considerada boa e, nos ou-
tros 189 dias, foi regular. Já em 2004,
essa mesma estação fez medições nos
366 dias do ano, sendo 232 dias de
boa qualidade e 134 dias de qualida-
de regular. Na estação de Copacaba-
na, na Zona Sul, entre 2001 e 2004,
o número de dias com boa qualidade
do ar subiu de 151 para 283, enquan-
to o número de dias com qualidade
do ar regular caiu de 166 para 83.
Padrão similar – com aumento dos
dias com qualidade do ar boa e dimi-
nuição dos dias com qualidade regu-
lar – também foi observado nas duas
outras estações.

Essa classificação se baseia na de-
tecção e na quantificação de poluentes
atmosféricos ao longo do tempo. O
objetivo é construir e manter séries
históricas de dados, que, muitas ve-
zes, não são completas, pois podem
ocorrer, por exemplo, interrupções nos
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estudos ou falhas nos aparelhos que
fazem as medições. “Deve-se, portan-
to, tomar cuidado com as interpreta-
ções dadas a essas medições: elas não
devem ser avaliadas isoladamente ou
fora de um contexto e precisam levar
em conta quais poluentes foram
monitorados, as características dos lo-
cais onde as estações estão instaladas,
o regime de funcionamento dos equi-
pamentos etc”, pondera Oliveira.

Redução do PM 10, o
poluente que mais causa

danos, é caminho indicado

Seja como for, o pesquisador veri-
ficou que, em geral, quanto maior a
concentração de um poluente identi-
ficado como PM 10, a qualidade do ar
era regular ou inadequada, mas, na
ausência dele, a qualidade do ar se
tornava boa. O PM 10 está associado
à fração inalável da poeira e se refere
a partículas suspensas no ar com di-
mensões de até 10 micrometros de
diâmetro. “O PM 10 representa uma
fração importante do material parti-
culado, em função do grau de pene-
tração no aparelho respiratório e dos
danos à saúde humana que pode cau-
sar”, explica o químico industrial.
“Pode-se dizer que, na Região Metro-
politana do Rio de Janeiro, o PM 10 é
um poluente prioritário, ou seja, se
houver poucos recursos, uma alterna-
tiva é concentrar as ações para redu-
zir as concentrações de PM 10 e, as-

sim, melhorar a qualidade do ar e mi-
nimizar os danos à saúde”.

Contudo, Oliveira chama a aten-
ção para o fato de que o simples acom-
panhamento das concentrações de
poluentes atmosféricos não é suficien-
te para propor ações realmente
efetivas na redução de tais concentra-
ções. Ou seja: faltam estudos sobre o
impacto que as variações nos níveis
desses poluentes provocam na saúde
pública. “Para diagnosticar a qualida-
de do ar de uma região, não se deve
apenas acompanhar a concentração
dos poluentes, mas sim monitorar tam-
bém a taxa de morbidade e mortali-
dade associada a doenças dos apare-
lhos respiratório e cardiovascular”,
recomenda. “A falta de séries históri-
cas – tanto sobre a concentração dos
poluentes quanto sobre os indicado-
res de saúde – pode levar à formula-
ção de políticas públicas equivocadas”.

Comitê gestor para
promoção de políticas

públicas para melhora do ar

Além da necessidade de mais in-
vestimentos para a construção e a
manutenção dessas sérias históricas, o
químico industrial destaca também a
importância de uma reformulação no
modelo gestor da qualidade do ar. De
acordo com o pesquisador, atualmen-
te, as ações para a redução das emis-
sões de poluentes são isoladas e falta
um modelo gestor estruturado. “É

necessário constituir um modelo gestor
capaz de integrar os atores estratégi-
cos, como o poder público (municipal,
estadual e federal), a iniciativa privada
e a sociedade em geral (centros de
pesquisa, universidades e organizações
da sociedade civil). Esse modelo deve
incluir os mais variados setores – meio
ambiente, saúde, transportes, uso do
solo, desenvolvimento urbano etc – e
ser pautado pelo diálogo, a fim de
compatibilizar os diferentes interesses
dos atores participantes e integrar as
ações para reduzir os custos e otimizar
os esforços”, resume Oliveira.

Na tese, ele sugere ainda a forma-
ção de um comitê gestor da qualida-
de do ar na Região Metropolitana do
Rio de Janeiro, que poderia ser acolhi-
do pelo conselho de meio ambiente
ou pelo conselho de saúde, ou até
possuir uma figura jurídica própria.
Colocando lado a lado pesquisadores,
governantes, empresários e cidadãos
comuns, esse comitê promoveria des-
de o diagnóstico dos poluentes e dos
indicadores de saúde até a formula-
ção de políticas públicas integradas
para a melhoria da qualidade do ar.
“O trabalho desse comitê gestor pos-
sibilitaria ações mais adequadas à nos-
sa realidade local e não simplesmente
a importação de legislações ou ações
desenhadas por países desenvolvidos,
geralmente defasadas e sem uma re-
flexão mais profunda”, justifica o au-
tor da tese.


